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WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO POLAND S.A. 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Asseco Poland S.A. 

 
6 miesięcy do 30 

czerwca 2017 roku 
6 miesięcy do 30 

czerwca 2016 roku 
6 miesięcy do 30 

czerwca 2017 roku 
6 miesięcy do 30 

czerwca 2016 roku 

 mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR 

     

Przychody ze sprzedaży 399,2  452,5  94,0  103,3  

Zysk z działalności operacyjnej 53,6  90,7  12,6  20,7  

Zysk brutto 178,0  280,0  41,9  63,9  

Zysk netto z działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy 

173,1  257,1  40,8  58,7  

Zysk netto za okres sprawozdawczy 173,1  255,8  40,8  58,4  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 34,6  6,3  8,1  1,4  

Środki pieniężne netto wygenerowane 
(wykorzystane) w działalności inwestycyjnej 

125,8  98,3  29,6  22,4  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (271,5) (270,4) (63,9) (61,7) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 
(okresem porównywalnym jest 31.12.2016) 

17,3  21,7  4,1  4,9  

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,09 3,10 0,49 0,71 

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

 Pozycje dotyczące śródrocznego skróconego rachunku zysków i strat oraz śródrocznego skróconego 
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną 
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te 
wynosiły odpowiednio: 

o w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2474 PLN 
o w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku 1 EUR = 4,3805 PLN 

 Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz na koniec 
poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez 
NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio: 

o kurs obowiązujący w dniu 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2265 PLN 
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2016 roku 1 EUR = 4,4240 PLN 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 
Asseco Poland S.A. w dniu 23 sierpnia 2017 roku. 

Zarząd: 

Adam Góral Prezes Zarządu   

Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu   

Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu   

Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu   

Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu   

Marek Panek Wiceprezes Zarządu   

Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu   

Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu   

Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu   

 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 

Renata Bojdo Główna Księgowa 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASSECO POLAND S.A. 

 Noty 
3 miesiące do 

30 czerwca 2017 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2017 
3 miesiące do 

30 czerwca 2016 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2016 

      

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 1 196,3  399,2  239,5  452,5  

      

Koszt własny sprzedaży  1 (142,4) (285,0) (162,8) (305,4) 

      

Zysk brutto ze sprzedaży  53,9  114,2  76,7  147,1  

      

Koszty sprzedaży  1 (11,3) (21,5) (11,4) (21,8) 

Koszty ogólnego zarządu  1 (21,2) (40,3) (18,4) (35,5) 

      

Zysk netto ze sprzedaży  21,4  52,4  46,9  89,8  

      

Pozostałe przychody operacyjne 2 1,0  2,1  0,7  1,9  

Pozostałe koszty operacyjne  2 (0,3) (0,9) (0,5) (1,0) 

      

Zysk z działalności operacyjnej   22,1  53,6  47,1  90,7  

      

Przychody finansowe  3 19,0  167,1  44,8  200,1  

Koszty finansowe  3 (9,8) (42,7) (4,4) (10,8) 

      

Zysk brutto  31,3  178,0  87,5  280,0  

      

Podatek dochodowy  
(bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) 

4 (4,2) (4,9) (13,5) (22,9) 

      

Zysk netto z działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy 

 27,1  173,1  74,0  257,1  

      

Działalność zaniechana      

Zysk netto z działalności zaniechanej za okres 
sprawozdawczy 

 - - 0,4  (1,3) 

      

Zysk netto za okres sprawozdawczy  27,1  173,1  74,4  255,8  

      

Zysk netto przypadający na jedną akcję 
(w złotych): 

     

podstawowy z zysku netto z działalność 
kontynuowanej za okres sprawozdawczy  

5 0,33 2,09 0,89 3,10 

rozwodniony z zysku netto z działalności 
kontynuowanej za okres sprawozdawczy 

5 0,33 2,09 0,89 3,10 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH 
ASSECO POLAND S.A. 

  3 miesiące do 
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2017 

3 miesiące do 
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2016 

      

Zysk za okres sprawozdawczy 
 27,1  173,1  74,4  255,8  

Pozostałe dochody całkowite: 
     

Elementy, które mogą podlegać przeklasyfikowaniu  
do rachunku zysków i strat  
Zysk/strata netto z tytułu wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu podatku 
odroczonego 

 (0,5) 0,1 (0,1) 0,1 

Elementy, które nie podlegają przeklasyfikowaniu  
do rachunku zysków i strat  
Amortyzacja wartości niematerialnych rozpoznana 
bezpośrednio w kapitale własnym po uwzględnieniu 
podatku odroczonego  

 
(0,2) (0,4) (0,2) (0,4) 

Razem pozostałe dochody całkowite: 
 (0,7) (0,3) (0,3) (0,3) 

 
     

SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES 
 26,4  172,8  74,1 255,5  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ASSECO POLAND S.A. 

AKTYWA Noty 
30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe 7 325,3  335,4  345,0  

Wartości niematerialne 8 2 304,3  2 311,7  2 206,9  

w tym wartość firmy z połączenia 8 2 012,6  2 012,6  1 901,0  

Nieruchomości inwestycyjne  0,4  0,4  0,4  

Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 9 2 298,4  2 404,8  2 165,6  

Należności długoterminowe 13 95,8  15,5  16,2  

Długoterminowe aktywa finansowe  11 62,5  63,9  74,1  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  12 1,3  1,9  2,4  

  5 088,0  5 133,6  4 810,6  

Aktywa obrotowe      

Zapasy  6,0  6,5  5,5  

Należności z tytułu dostaw i usług 13 355,1  366,0  381,1  

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych 

 15,3  7,4  8,2  

Pozostałe należności 13 45,1  44,2  67,0  

Pozostałe aktywa niefinansowe  1,5  1,3  3,2  

Inne aktywa finansowe 11 9,2  3,7  76,9  

Rozliczenia międzyokresowe  12 9,6  8,8  8,6  

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 14 17,3  21,7  9,3  

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 15 6,5  6,7  273,6  

  465,6  466,3  833,4  

     

SUMA AKTYWÓW  5 553,6 5 599,9  5 644,0  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ASSECO POLAND S.A. 

PASYWA Noty 
30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN 

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM     

Kapitał podstawowy  83,0  83,0  83,0  

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

 4 180,1  4 180,1  4 180,1  

Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego  770,0  847,0  732,2  

  5 033,1  5 110,1  4 995,3  

     

Zobowiązania długoterminowe     
Długoterminowe oprocentowane kredyty bankowe, 
pożyczki, dłużne papiery wartościowe 

16 61,3  68,7  70,8  

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

 53,2  66,5  77,6  

    Inne długoterminowe zobowiązanie finansowe 18 -  9,5  9,5  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  11,5  15,3  23,4  

Długoterminowe pozostałe zobowiązania  17 0,1  3,6  3,8  

Długoterminowe rezerwy 19 28,2  37,8  30,7  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

20 36,8  38,3  39,9  

  191,1 239,7  255,7  

Zobowiązania krótkoterminowe     
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne 
papiery wartościowe 

16 123,9  17,1  145,0  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  21,4  22,4  21,0  

Zobowiązania finansowe 18 10,2  14,9  9,5  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17 90,0  94,6  69,4  

Zobowiązania budżetowe 17 13,1  15,0  11,2  

Pozostałe zobowiązania 17 4,7  5,8  13,0  

Rezerwy 19 24,6  30,5  30,3  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 20 26,7  37,4  28,8  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 20 14,8  12,4  20,0  

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
przeznaczonymi do sprzedaży 

 -  - 44,8  

  329,4 250,1  393,0  

     

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  520,5  489,8 648,7  

      

SUMA PASYWÓW  5 553,6  5 599,9 5 644,0  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
ASSECO POLAND S.A. 

 Noty 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Zyski/straty z 
lat ubiegłych 

oraz zysk 
okresu 

bieżącego 

Kapitał własny 
ogółem 

  mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

      

Na dzień 1 stycznia 2017 roku   83,0  4 180,1  847,0  5 110,1  

      

Zysk za okres sprawozdawczy  - - 173,1  173,1  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy 

 - - (0,3) (0,3) 

Dywidenda za 2016 rok 6 - - (249,8) (249,8) 

      

Na dzień 30 czerwca 2017 roku   83,0  4 180,1  770,0  5 033,1  

      

 Na dzień 1 stycznia 2016 roku   83,0  4 180,1  726,5  4 989,6  

      

Zysk za okres sprawozdawczy  - - 255,8  255,8  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy 

 - - (0,3) (0,3) 

Dywidenda za 2015 rok 6 - - (249,8) (249,8) 

      

Na dzień 30 czerwca 2016 roku   83,0  4 180,1  732,2  4 995,3  

          

Na dzień 1 stycznia 2016 roku   83,0  4 180,1  726,5  4 989,6  

      

Zysk netto za okres sprawozdawczy  - - 352,1  352,1  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy 

 - - (0,8) (0,8) 

Dywidenda za 2015 rok 6 - - (249,8) (249,8) 

Połączenie ze spółką Infovide -Matrix S.A.  - - 19,0  19,0  

      

Na dzień 31 grudnia 2016 roku   83,0  4 180,1  847,0  5 110,1  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK  PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH 
ASSECO POLAND S.A. 

 Noty 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2017 
 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

  mln PLN  mln PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk brutto  178,0   278,4  

Korekty o pozycje:  (127,8)  (260,7) 

Amortyzacja 1 26,9   26,8  

Zmiany stanu kapitału pracującego 22 (19,2)  (94,3) 

Przychody/koszty z tytułu odsetek  2,1   1,6  

Zyski/straty z tytułu różnic kursowych  (0,7)  2,3  

Przychody z tytułu dywidend 3 (134,0)  (195,5) 

    Strata ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach powiązanych  14,4   - 

Pozostałe (przychody)/koszty finansowe  (16,4)  (0,4) 

Zyski/straty z działalności inwestycyjnej  (0,9)  (1,2) 

Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej  50,2   17,7  

Zapłacony podatek dochodowy  (15,6)  (11,4) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   34,6    6,3  

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych 22 6,5   1,4  

Nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 22 (7,3)  (3,1) 

Wydatki z tytułu prowadzonych projektów rozwojowych 22 (4,9)  (6,9) 

Wpływy ze sprzedaży/likwidacji inwestycji w jednostkach powiązanych 22 8,7   59,2  

Nabycie akcji/udziałów w jednostkach powiązanych 22 (9,9)  (71,5) 

Wpływy / wydatki ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych do 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

 (2,0) 
 

1,8  

Pożyczki spłacone 22 2,7   3,8  

Pożyczki udzielone 22 (1,1)  (41,4) 

Otrzymane odsetki  1,9   2,3  

Dywidendy otrzymane 22 131,2   152,7  

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej  125,8    98,3  

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wypłacona dywidenda 22 (249,8)  (249,8) 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 22 (7,5)  (6,5) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (10,7)  (9,8) 

Zapłacone odsetki  (3,5)  (4,3) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (271,5)   (270,4) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   (111,1)  (165,8) 

Różnice kursowe netto  (0,1)  - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia  19,9   43,3  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca 14 (91,3)   (122,5) 
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DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE  
Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Asseco”) 
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 została 
utworzona w dniu 18 stycznia 1989 roku, jako 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
a następnie aktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 
1993 roku została przekształcona i od dnia  
31 sierpnia 1993 roku prowadziła działalność 
w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie 
przy ul. 17 Stycznia 72a wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000033391 (poprzednio do rejestru 
handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd 
Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy - 
Rejestrowy, pod numerem RHB 17220). 

W dniu 4 stycznia 2007 roku Emitent dokonał 
zmiany nazwy (firmy) z Softbank Spółka Akcyjna na 
Asseco Poland Spółka Akcyjna oraz siedziby 
z Warszawy przy ul. 17 Stycznia 72a na Rzeszów, 
Al. Armii Krajowej 80. 

W dniu 8 marca 2010 roku Emitent dokonał zmiany 
adresu siedziby Spółki z Rzeszów, Al. Armii 
Krajowej 80 na Rzeszów, ul. Olchowa 14. 

Od 1998 roku akcje Spółki notowane są na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON 010334578. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Asseco Poland S.A. jest największą Spółką 
informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  

Asseco Poland S.A. koncentruje się na produkcji 
i rozwoju oprogramowania własnego, dedyko-
wanego dla każdego sektora gospodarki. 
Jako jedna z nielicznych firm w Polsce buduje 
i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy 
informatyczne dla sektora bankowego, z których 
korzysta ponad połowa banków działających 
w naszym kraju. Asseco oferuje także rozwiązania 
dla sektora ubezpieczeniowego, wdraża 
dedykowane systemy dla administracji publicznej, 
m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Oferta Asseco obejmuje również branżę 
energetyczną, telekomunikacyjną, służbę zdrowia, 
samorządy lokalne, rolnictwo i służby mundurowe 
oraz organizacje i instytucje międzynarodowe, 
takie jak NATO czy FRONTEX. Wśród rozwiązań 
Asseco znajdują się także niezależne sektorowo 
systemy ERP i Business Intelligence. 

Asseco Poland S.A., jako lider Grupy, zamierza 
prowadzić działalność na krajowym i zagrani-
cznym rynku przejęć i akwizycji, dążąc do 
wzmocnienia swojej pozycji w Europie i na rynku 
światowym. Spółka poszerza spektrum 
inwestycyjne o spółki informatyczne, mające 
wzbogacić Asseco Poland S.A. o znajomość 
lokalnych rynków i klientów jak również o dostęp 
do nowych, unikalnych rozwiązań informaty- 
cznych. 
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II. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY (POLITYKA) 

RACHUNKOWOŚCI

1. Podstawa sporządzenia  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą 
kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów 
finansowych wycenianych w wartościach 
godziwych przez wynik finansowy, nieruchomości 
inwestycyjnych, aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane 
według wartości godziwej oraz zobowiązań 
finansowych wycenianych w wartościach 
godziwych przez wynik finansowy, które są 
wyceniane według wartości godziwej. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), 
a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, 
podane są w milionach PLN. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od 
dnia 30 czerwca 2017 roku. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego nie 
stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących 
na zagrożenie kontynuowania działalności przez 
Spółkę.  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe obejmuje okres śródroczny 
zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku oraz 
zawiera dane porównywalne dla rachunku 
zysków i strat, sprawozdania z całkowitych 
dochodów, zestawienia zmian w kapitale 
własnym oraz sprawozdania z przepływów 
pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 
30 czerwca 2016 roku i dla danych bilansowych na 
dzień 31 grudnia 2016 roku. Rachunek zysków 
i strat oraz noty do rachunku zysków i strat 
obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony 
dnia 30 czerwca 2017 roku oraz dane 
porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 
dnia 30 czerwca 2016 roku – dane te nie były 
przedmiotem przeglądu przez biegłego 
rewidenta. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe nie obejmuje wszystkich informacji 
oraz ujawnień wymaganych w rocznym 
sprawozdaniu finansowym i należy je czytać 
łącznie ze sprawozdaniem finansowym Asseco 
Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 
roku zatwierdzonym do publikacji w dniu  
16 marca 2017 roku. 

2. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z  Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości nr 34 „Śródroczna 
Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym 
przez UE („MSR 34”). 

MSSF obejmują standardy i interpretacje 
zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. 
Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdaw-
czości Finansowej („KIMSF”). 

3. Szacunki 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły istotne 
zmiany w sposobie dokonywania szacunków. 

4. Profesjonalny osąd 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie 
z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, 
które wpływają na wielkości wykazane 
w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte 
założenia i szacunki opierają się na najlepszej 
wiedzy kierownictwa Spółki na temat bieżących 
działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się 
różnić od przewidywanych. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły istotne 
zmiany w sposobie dokonywania szacunków, 
założeń i profesjonalnych osądów. 

5. Stosowane zasady rachunkowości 

Opis istotnych zasad rachunkowości stosowanych 
przez Spółkę znajduje się w sprawozdaniu 
finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 
2016 roku, które zostało przekazane do publicznej 
wiadomości w dniu 16 marca 2017 roku. 

Zasady rachunkowości zastosowane do 
sporządzenia niniejszego śródrocznego skróco-
nego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, 
które zastosowano przy sporządzaniu rocznego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 

6. Nowe standardy i interpretacje, które zostały 
opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie 

Następujące standardy i interpretacje zostały 
wydane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości lub Komitet  
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ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdaw-
czości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: 

 MSSF 9 Instrumenty Finansowe 
(opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) – 
mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2018 roku lub później,   

 MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia 
międzyokresowe (opublikowano dnia 
30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją 
Komisji Europejskiej proces zatwierdzania 
standardu w wersji wstępnej nie zostanie 
zainicjowany przed ukazaniem się 
standardu w wersji ostatecznej - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzony przez UE – 
mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 
stycznia 2016  roku lub później, 

 MSSF 15 Przychody z tytułu umów 
z klientami (opublikowano dnia 28 maja 
2014 roku), obejmujący zmiany do MSSF 
15 Data wejścia w życie MSSF 15 
(opublikowano dnia 11 września 2015 
roku) – mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2018 roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje 
sprzedaży lub wniesienia aktywów 
pomiędzy inwestorem a  jego jednostką 
stowarzyszoną lub wspólnym 
przedsięwzięciem (opublikowano dnia 
11 września 2014 roku) – prace 
prowadzące do zatwierdzenia niniejszych 
zmian zostały przez UE odłożone 
bezterminowo - termin wejścia w życie 
został odroczony przez RMSR na czas 
nieokreślony,  

 MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 
13 stycznia 2016 roku) - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzony przez UE - 
mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2019 roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 
Instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 
Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano 
12 września 2016 roku) - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzony przez UE - 
mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2018 roku lub później, 

 Zmiany do MSR 12 Ujmowanie aktywów z 
tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wynikających 
z nierozliczonych strat podatkowych 
(opublikowano dnia 19 stycznia 2016 
roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE – mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 
roku lub później, 

 Zmiany do MSR 7 Inicjatywa w zakresie 
ujawniania informacji (opublikowano 
dnia 29 stycznia 2016 roku) – do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzone przez UE – 
mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2017 roku lub później, 

 Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody 
z tytułu umów z klientami (opublikowano 
dnia 12 kwietnia 2016 roku) – do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzone przez UE – 
mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2018 roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena 
transakcji płatności na bazie akcji 
(opublikowano dnia 20 czerwca 2016 
roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE – mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 
roku lub później, 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 
2014-2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 
2016 roku) – do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE – Zmiany do 
MSSF 12 mają zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2017 roku lub później, 
natomiast Zmiany do MSSF 1 oraz MSR 28 
mają zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 
roku lub później, 

 Interpretacja KIMSF 22 Transakcje 
w walucie obcej i zaliczki (opublikowano 
dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzone przez UE – 
mające zastosowanie dla okresów 
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rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2018 roku lub później, 

 Zmiany do MSR 40: Przeniesienie 
nieruchomości inwestycyjnej 
(opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) 
– do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE – mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 
roku lub później, 

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 
(opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - 
do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego 
niezatwierdzony przez UE - mający 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 
roku lub później, 

 KIMSF 23 Niepewność związana 
z ujmowaniem podatku dochodowego 
(opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) 
- do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego 
niezatwierdzony przez UE - mający 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 
roku lub później. 

 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi  
z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. 
Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej 
mogą różnić się od dat stosowania wynikających  
z treści standardów i są ogłaszane w momencie 
zatwierdzenia do stosowania przez Unię 
Europejską. 

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze 
zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub 
zmiany, która została opublikowana, lecz nie 
weszła dotychczas w życie. 

Spółka jest w trakcie analizy, jaki wpływ powyższe 
zmiany będą miały na jej sprawozdania finansowe. 

MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami 

Standard został opublikowany 28 maja 2014 roku 
i będzie obowiązywać dla okresów rocznych 
zaczynających się 1 stycznia 2018 lub później. 
Standard został przyjęty przez Unię Europejską 22 
września 2016 roku.  
Według standardu, przychody powinny być 
rozpoznawane w kwocie odzwierciedlającej wartość 
wynagrodzenia, do którego spółka oczekuje, że 
będzie uprawniona, w zamian za przekazanie 

klientowi towarów lub usług, natomiast moment 
rozpoznania przychodów powinien w najlepszy 
możliwy sposób odzwierciedlać przekazywanie 
przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta. 
Nowy standard zastąpi wszystkie obecne 
wymagania dotyczące ujmowaniaprzychodów 
zgodnie z MSSF, w tym przede wszystkim MSR 18 
Przychody oraz MSR 11 Umowy o usługę 
budowlaną. Zastosowanie omawianego standardu 
wymagane jest dla wszystkich spółek 
sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie  
z wymogami Międzynarodowych Standardów 
Sprawo-zdawczości Finansowej dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku 
lub później. Wcześniejsze zastosowanie jest 
dozwolone. Grupa Asseco planuje wdrożyć nowy 
standard zgodnie z wymaganą datą wejścia w życie, 
dlatego po raz pierwszy standard zostanie 
zastosowany wsprawozdaniu finansowym za okres 
sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 
roku. Spółka jest w trakcie analizy wpływu nowych 
zasad opisanych w MSSF 15 na sprawozdanie 
finansowe. Zgodnie z wymogami przepisów 
przejściowych zamieszczonych w standardzie 
dopuszczalne są dwie metody prezentacji danych 
porównywalnych:  
a) podejście retrospektywne dla każdego 
wcześniejszego okresu sprawozdawczego 
prezentowanego zgodnie z MSR 8, albo  
b) podejście retrospektywne z łącznym efektem 
pierwszego zastosowania nowego standardu 
ujętym w dniu pierwszego zastosowania.  
Podejście opisane w punkcie b) powyżej będzie 
skutkowało ujęciem w sprawozdaniu finansowym 
za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się po 
1 stycznia 2018 korekty salda początkowego zysków 
zatrzymanych. Na tym etapie Spółka jeszcze 
rozważa, które z dwóch opisanych wyżej podejść 
zostanie zastosowane. 
 
MSSF 9 Instrumenty finansowe  
W lipcu 2014 roku, IASB opublikowała ostateczną 
wersję MSSF 9 Instrumenty finansowe. Standard ten 
zastępuje dotychczasowy standard MSR 39 
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz 
wszystkie wcześniejsze wersje MSSF 9. MSSF 9 łączy 
w sobie wszystkie trzy aspekty rachunkowości 
instrumentów finansowych: klasyfikację i wycenę, 
utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. 
MSSF 9 będzie obowiązywał dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub 
później, z możliwością wcześniejszego 
zastosowania.  
Dla tego standardu, z wyłączeniem rachunkowości 
zabezpieczeń, obowiązkowe jest zastosowanie 
retrospektywne, natomiast nie wymagane jest 
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przedstawienie danych porównywalnych. Dla 
rachunkowości zabezpieczeń wymagane jest 
podejście prospektywne z pewnymi nielicznymi 
wyjątkami. Asseco Poland planuje stosować nowy 
standard od daty wejścia w życie.  
MSSF 9 zawiera nowe wymagania oraz wytyczne 
dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów 
finansowych oraz modyfikuje ujmowanie transakcji 
zabezpieczających. Biorąc pod uwagę naturę 
transakcji wykonywanych przez Asseco, Spółka nie 
oczekuje poważnych zmian. MSSF 9 zawiera także 
nowy model utraty wartości, oparty na 
oczekiwanych, a nie poniesionych stratach 
kredytowych. Dla Asseco może to oznaczać utratę 
wartości należności niewymagalnych z powodu ich 
niepewnego charakteru, natomiast aby ocenić 
zakres potencjalnych zmian Spółka będzie musiała 
przeprowadzić bardziej szczegółową analizę, 
uwzględniającą wszystkie racjonalne i uzasadnione 
informacje oraz zawierającą elementy 
prognozowania.  
Zarząd szacuje, że zastosowanie standardu nie 
będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 
finansowe, ale na dzień bilansowy analiza wpływu 
nie została jeszcze zakończona. 
 
 
 
 

MSSF 16 Leasing  
 
W ramach swojej działalności spółka ma podpisane 
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania i leasingu, 
który obecnie ujmowany jest jako leasing 
operacyjny. Wpływ MSSF 16 skutkować będzie 
ujęciem w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
aktywa z tytułu prawa do użytkowania oraz 
zobowiązań z tytułu umów leasingowych.  

Na dzień zatwierdzania sprawozdania 
finansowego do publikacji Zarząd nie zakończył 
jeszcze prac nad oceną wpływu wprowadzenia 
standardu MSSF 16 Leasing na stosowane przez 
Spółkę zasady rachunkowości w odniesieniu do 
działalności Spółki lub jej wyników finansowych. 
Szczegółowa analiza zostanie przeprowadzona  
w latach 2017-2018. 

7. Korekta błędu  

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły 
zdarzenia skutkujące koniecznością dokonania 
korekty błędu podstawowego.  

 

 

 

 



6  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku 

  

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej  17 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

Zgodnie z MSSF 8, segmentem operacyjnym jest 
dająca się wyodrębnić część działalności Spółki, 
dla której są dostępne odrębne informacje 
finansowe podlegające regularnej ocenie przez 
główny organ odpowiedzialny za podejmowanie 
decyzji operacyjnych związanych ze sposobem 
alokowania zasobów oraz z oceną wyników 
działalności. W Spółce wyodrębnia się 
następujące segmenty sprawozdawcze: 

Finanse i Bankowość – segment ten oferuje 
kompleksowe systemy bankowe, systemy dla 
rynku kapitałowego (biur maklerskich, banków 
oraz firm i instytucji prowadzących działalność 
inwestycyjną) oraz wyspecjalizowane rozwią-
zania i usługi informatyczne dla sektora 
ubezpieczeń komercyjnych. Do głównych 
klientów segmentu w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku należały 
następujące podmioty: Bank PKO BP S.A., Grupa 
PZU S.A., Deutsche Bank PBC S.A., mBank S.A. 
oraz Getin Noble Bank S.A. Jedynie przychody 
Banku PKO BP S.A. przekroczyły 10% przychodów 
ze sprzedaży wypracowanych przez Spółkę  
w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2017 roku. 

Administracja Publiczna – w ramach tego 
segmentu Asseco Poland S.A. realizuje projekty 
obejmujące projektowanie, wytworzenie, 
wdrożenie oraz eksploatację dedykowanych 
systemów informatycznych. Do głównych 
klientów segmentu w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku należały 
następujące podmioty: Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, oraz Frontex – Europejska Agencja 
Operacyjna na zewnętrznych granicach państw 
członkowskich UE. Jedynie przychody od Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych przekroczyły 10% 
przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez 
Spółkę w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2017 roku. 

Przedsiębiorstwa – segment ten zajmuje się 
dostarczaniem dedykowanych rozwiązań 
informatycznych dla dużych i średnich 
przedsiębiorstw z sektora przemysłowego. 
Główne obszary działalności segmentu 
przedsiębiorstw to świadczenie usług 
informatycznych w zakresie doradztwa 
(konsulting IT), integracji, wdrożeń i usług 

okołowdrożeniowych. Do głównych klientów 
segmentu w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2017 roku należały następujące 
podmioty: Orange Polska S.A.,  Cyfrowy Polsat 
S.A., Grupa Kapitałowa Enea, Grupa Kapitałowa 
Tauron, Grupa Kapitałowa PGE oraz Klienci 
sektora Energetyka w Etiopii. Przychody od 
żadnego z klientów segmentu nie przekroczyły 
10% przychodów ze sprzedaży wypracowanych 
przez Spółkę w okresie 6 miesięcy zakończonym 
dnia 30 czerwca 2017 roku. 

Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie 
został połączony z innym segmentem w celu 
stworzenia powyższych sprawozdawczych 
segmentów operacyjnych. Zarząd monitoruje 
oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu 
podejmowania decyzji dotyczących alokacji 
zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz 
wyników działalności. Podstawą oceny wyników 
działalności jest zysk lub strata na działalności 
operacyjnej.  

Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami 
i przychodami finansowymi) oraz podatek 
dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki, 
stąd pozycje te nie są przedmiotem alokacji do 
segmentów.  

Ceny transferowe stosowane przy transakcjach 
pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane 
na zasadach rynkowych, podobnie jak przy 
transakcjach ze stronami niepowiązanymi.  
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Okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2017 roku 

Działalność kontynuowana Eliminacje Razem 

Finanse 
i Bankowość 

Administracja 
Publiczna 

Przedsiębiorstwa Pozostałe Razem   

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

        

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 153,2  168,7  74,3  3,0  399,2  - 399,2  

Rozliczenia między segmentami 10,4  1,2  1,7  0,1  13,4  (13,4) - 

           

Zysk netto ze sprzedaży segmentu sprawozdawczego 34,9  23,5  8,1  (14,1) 52,4  - 52,4 

        

Amortyzacja (8,7) (11,3) (4,0) (0,8) (24,8) - (24,8) 

        

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 
pobierające wynagrodzenie 

930  984  563  40  2 517  
- 2 517  

        

Wartość firmy z połączeń przypisana do segmentu 896,8  934,8  181,0  n/d 2 012,6  - 2 012,6  

        

        

Okres 3 miesięcy do dnia 30 czerwca 2017 roku        

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 78,2  80,1  36,6  1,4  196,3  - 196,3  

Rozliczenia między segmentami 5,6  0,7  0,9  (0,1) 7,1  (7,1) - 

        

Zysk netto ze sprzedaży segmentu sprawozdawczego 17,1  9,2  1,7  (6,6) 21,4  - 21,4  

        

Amortyzacja (4,4) (5,7) (2,0) (0,4) (12,5) - (12,5) 

        

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 
pobierające wynagrodzenie 

932  955  559  40  2 486  - 2 486  

        

Wartość firmy z połączeń przypisana do segmentu 896,8  934,8  181,0  n/d 2 012,6  - 2 012,6  
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Okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2016 roku 
 

Działalność kontynuowana 
Działalność 
zaniechana 

Eliminacje Razem 

Finanse 
i Bankowość 

Administracja 
Publiczna 

Przedsiębiorstwa Pozostałe Razem Infrastruktura   

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

         

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 150,8  211,3  84,6  5,8  452,5  64,1  - 516,6  

Rozliczenia między segmentami 8,2  2,4  3,8  2,4  16,8  1,9  (18,7) - 

         

Zysk netto ze sprzedaży segmentu 
sprawozdawczego 

35,1  46,0  5,6  3,1  89,8  (1,7) - 88,1  

         

Amortyzacja (7,5) (10,7) (5,6) (0,5) (24,3) (0,8) - (25,1) 

           

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne 
etaty pobierające wynagrodzenie 

810  1 066  546  46  2 468 91  - 2 559  

           

Wartość firmy z połączeń przypisana do segmentu 854,2  925,2  121,6  n/d 1 901,0  n/d - 1 901,0  

         

 
Okres 3 miesięcy do dnia 30 czerwca 2016 roku    

 
    

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 81,3  108,0  47,9  2,3  239,5  51,7  - 291,2  

Rozliczenia między segmentami 4,2  2,3  2,2  1,6  10,3  1,0  (11,3) - 

         

Zysk netto ze sprzedaży segmentu 
sprawozdawczego 

18,1  19,6  3,6  5,6  46,9  0,5  - 47,4  

         

Amortyzacja (3,7) (5,4) (2,7) (0,2) (12,0) (0,4) - (12,4) 

         

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne 
etaty pobierające wynagrodzenie 

805  1 061  532  49  2 447  88  - 2 535  

         

Wartość firmy z połączeń przypisana do segmentu 854,2  925,2  121,6  n/d 1 901,0  n/d - 1 901,0  
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IV. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
1. Struktura przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej 

Przychody operacyjne i koszty działalności operacyjnej w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonych dnia 
30 czerwca 2017 roku oraz w okresach porównywalnych kształtowały się następująco: 

 3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Przychody ze sprzedaży      

Oprogramowanie i usługi własne 184,1  373,2  221,7  420,3  

Oprogramowanie i usługi obce 6,7  13,1  14,8  24,7  

Sprzęt i infrastruktura 5,1  11,9  2,4  5,6  

Pozostała sprzedaż 0,4  1,0  0,6  1,9  

Razem 196,3  399,2  239,5  452,5  

     

Koszty działalności operacyjnej     

Wartość odsprzedanych towarów, i usług obcych  (10,5) (22,8) (20,3) (33,6) 

Świadczenia na rzecz pracowników  (90,5) (181,7) (85,2) (171,7) 

Amortyzacja  (12,5) (24,8) (12,0) (24,3) 

Usługi obce  (44,7) (82,7) (62,3) (100,8) 

Pozostałe  (16,7) (34,8) (12,8) (32,3) 

Razem (174,9) (346,8) (192,6) (362,7) 

     

Koszt własny sprzedaży (142,4) (285,0) (162,8) (305,4) 

Koszty sprzedaży  (11,3) (21,5) (11,4) (21,8) 

Koszty ogólnego zarządu (21,2) (40,3) (18,4) (35,5) 

Razem (174,9) (346,8) (192,6) (362,7) 

     

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku pozostałe koszty działalności operacyjnej 
obejmowały przede wszystkim koszty utrzymania majątku i samochodów służbowych w wysokości  
24,9 mln PLN oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych w wysokości 3,6 mln PLN. 

W okresie porównywalnym pozostałe koszty działalności operacyjnej zawierały głównie koszty utrzymania 
majątku i samochodów służbowych w wysokości 23,6 mln PLN oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych 
w wysokości 4,4 mln PLN. 

i. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 

 3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Wynagrodzenia (74,7) (149,3) (71,2) (142,7) 

Koszty ubezpieczeń społecznych (6,4) (12,9) (5,9) (12,2) 

Koszty świadczeń emerytalnych (6,4) (14,0) (6,2) (12,9) 

Inne świadczenia po okresie zatrudnienia (1,3) (2,2) (0,4) (0,8) 

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (1,7) (3,3) (1,5) (3,1) 

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (90,5) (181,7) (85,2) (171,7) 
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ii. Uzgodnienie kosztów amortyzacji 

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie odpisu amortyzacyjnego ujętego w rachunku zysków i strat z tabelami 
ruchu środków trwałych (nota 7) oraz wartości niematerialnych (nota 8): 
 

 
Nota 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

 
6 miesięcy do 

 30 czerwca 2016 
 mln PLN  mln PLN 

     

Odpis amortyzacyjny za rok wynikający z tabeli ruchu środków trwałych 7 (14,4)   (15,2) 

Odpis amortyzacyjny za rok wynikający z tabeli ruchu wartości niematerialnych 8 (13,7)  (12,7) 

Odpis amortyzacyjny odniesiony bezpośrednio na pozostałe dochody całkowite  0,4  0,4  

Pomniejszenie kosztu amortyzacji z tytułu rozliczenia dotacji do wewnętrznie 
wytworzonych licencji 

 0,7  0,6  

Kapitalizacja kosztów amortyzacji w ramach realizowanych projektów badawczo-
rozwojowych 

 0,1  0,1  

Razem odpis amortyzacyjny ujęty w rachunku przepływów pieniężnych  (26,9)  (26,8) 

Koszty amortyzacji wynajmowanych nieruchomości ujęte w pozostałych kosztach 
operacyjnych 

 2,1  1,7  

Odpis amortyzacyjny w ramach działalności zaniechanej  -  0,8  

Razem odpis amortyzacyjny ujęty w kosztach działalności operacyjnej  (24,8)   (24,3) 

 

2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2017 roku oraz 
w okresach porównywalnych kształtowały się następująco: 

Pozostałe przychody operacyjne 

3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 0,5  1,1  0,4  1,0  

Zysk na sprzedaży wartości niematerialnych - - - 0,2  

Pozostałe 0,5  1,0  0,3  0,7  

Razem 1,0  2,1  0,7  1,9  

 

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresach 
porównywalnych kształtowały się następująco: 

Pozostałe koszty operacyjne 

3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych - (0,1) - - 

Koszty napraw powypadkowych (0,1) (0,2) (0,1) (0,3) 

Pozostałe (0,2) (0,6) (0,4) (0,7) 

Razem (0,3) (0,9) (0,5) (1,0) 
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3. Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresach 
porównywalnych kształtowały się następująco: 

Przychody finansowe 

3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Przychody odsetkowe od depozytów bankowych, pożyczek 
udzielonych, należności własnych oraz dłużnych papierów 
wartościowych 

2,4  3,1  1,6  2,7  

Pozostałe przychody odsetkowe - - - 0,2  

Dodatnie różnice kursowe - - 0,3  - 

Dywidendy otrzymane i należne 9,4  134,0  41,5  195,5  

Odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa finansowe i 
inwestycje w jednostkach zależnych 

0,1  19,9  - 0,1  

Zysk ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych  1,6  1,6 0,2  0,2  

Zyski netto  z realizacji i/lub wyceny instrumentów 
pochodnych 

5,5  8,5  1,2  1,4  

Razem 19,0  167,1  44,8  200,1  

Odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych wynika 
z odwrócenia odpisu na spółce Asseco Western Europe S.A. (szczegółowy opis znajduje się w nocie 10). Na zysk 
ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych składa się wynik ze sprzedaży Asseco South Eastern 
Europe S.A. w wysokości 1,6 mln PLN. 

 

Koszty finansowe w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresach 
porównywalnych kształtowały się następująco: 

Koszty finansowe 

3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Koszty odsetek od kredytów bankowych, papierów 
dłużnych oraz zobowiązań 

(0,9) (1,6) (0,8) (1,6) 

Koszty odsetek od leasingu finansowego (1,1) (2,3) (1,4) (2,9) 

Pozostałe koszty odsetkowe (0,4) (0,8) (0,4) (0,8) 

Ujemne różnice kursowe (6,7) (8,6) - (3,1) 

Strata na sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych -  (16,5) (1,2) (1,2) 

Przeszacowanie do wartości godziwej inwestycji  - (11,7) - - 

Pozostałe koszty finansowe (0,7) (1,2) (0,6) (1,2) 

Razem (9,8) (42,7) (4,4) (10,8) 

Dodatnie i ujemne różnice kursowe prezentowane są netto (jako nadwyżka dodatnich nad ujemnymi lub 
odwrotnie). 

Na stratę ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych składają się przede wszystkim wyniki  
ze sprzedaży Asseco Central Europe, a.s. w wysokości (0,7) mln PLN oraz R-Style Softlab Stock Joint Company  
w wysokości (15,4) mln PLN. 

Przeszacowanie do wartości godziwej inwestycji dotyczy doprowadzenia do wartości godziwej inwestycji 
w spółkę R-Style w związku z utratą kontroli.  
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4. Podatek dochodowy 

Główne składniki obciążenia wyniku z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (bieżącego 
i odroczonego): 

 3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     
Bieżący podatek dochodowy oraz korekty lat ubiegłych (3,9) (8,6) (5,3) (6,9) 

Odroczony podatek dochodowy (0,3) 3,7  (8,3) (15,7) 

     

Obciążenie podatkowe dotyczące działalności zaniechanej - - 0,1  (0,3) 

     
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków 
i strat 

(4,2) (4,9) (13,5) (22,9) 

Efektywna stopa podatkowa wyniosła 3% w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku wobec 
8% w okresie porównywalnym.  

Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia 
postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu  
i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. 
GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści 
podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. 
Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był 
sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów 
pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się 
znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, 
mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe 
regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych 
transakcji.  

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do 
transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR ale, dla których po dacie 
wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim 
organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń  
i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.  

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 
dochodowego od osób fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, 
wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonej linii orzecznictwa. Obowiązujące przepisy 
nie zawsze są jednoznaczne, co dodatkowo powoduje rozbieżności w ich interpretacji. Rozliczenia podatkowe 
są przedmiotem kontroli organów podatkowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach 
podatkowych, podatnik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty zaległości wraz z należnymi odsetkami 
ustawowymi. Zapłata zaległych zobowiązań nie zawsze zwalnia z odpowiedzialności karno-skarbowej. Zjawiska 
te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym 
systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat, licząc od 
końca roku, w którym zostały złożone deklaracje podatkowe. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu 
finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy 
skarbowe. 

Poniżej zaprezentowano uzgodnienie podatku dochodowego do wyniku finansowego brutto przed 
opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według 
efektywnej stawki podatkowej. 

 

 

 

 



  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej  24 

 3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Wynik finansowy brutto z działalności kontynuowanej 31,3  178,0  87,5  280,0  

Obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób 
prawnych 

19% 19% 19% 19% 

Podatek dochodowy według obowiązującej ustawowej 
stawki podatkowej 

5,9  33,8  16,6  53,2  

Dywidendy otrzymane od spółek zależnych 
i stowarzyszonych 

(1,9) (25,5) (3,2) (30,7) 

Odwrócenie opisu aktualizującego wartość inwestycji - (3,8) - - 

Koszty reprezentacji - - 0,2  0,2  

Podatki i opłaty (PFRON) 0,2  0,3  0,1  0,2  

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (ZCP) (0,2) (0,6) - - 

Sprzedaż akcji ACE - 0,7  - - 

Ruch na odpisie inwestycji R-Style - (0,2) - - 

Pozostałe różnice trwałe 0,2  0,2  (0,2) - 

Według efektywnej stawki podatkowej: 4,2  4,9  13,5  22,9  

 

5. Zysk przypadający na jedną akcję 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku 
obrotowego.  

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
sprawozdawczy przez skorygowaną (o wpływ potencjalnych instrumentów rozwadniających) średnią ważoną 
liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu, skorygowaną o wpływ instrumentów 
rozwadniających.  

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym nie 
występowały instrumenty rozwadniające.  

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz ilości akcji, które posłużyły do wyliczenia zysku na 
jedną akcję: 

 3 miesiące do  
30 czerwca 2017 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

3 miesiące do  
30 czerwca 2016 

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

     

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 
zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną 
akcję (w sztukach) 

83 000 303  83 000 303 83 000 303  83 000 303 

     

Zysk netto z działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy (w milionach PLN) 

27,1  173,1  74,0  257,1  

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 
jedną akcję (w PLN) 

0,33 2,09 0,89 3,10 

     

Zysk netto za okres sprawozdawczy (w milionach PLN) 27,1  173,1  74,4  255,8  

Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 0,33 2,09 0,90 3,08 

     

 

6. Informacja dotycząca wypłaconej dywidendy 

W 2017 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2016 rok. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco 
Poland S.A., podjętą w dniu 25 kwietnia 2017 roku, część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 
249,8 mln PLN została przeznaczona na wypłatę dywidendy, która w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 



  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej  25 

3,01 PLN. Pozostała kwota zysku netto w wysokości 102,3 mln PLN została wykazana w zyskach/stratach z lat 
ubiegłych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 16 maja 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 
1 czerwca 2017 roku. 

W 2016 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2015 rok. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco 
Poland S.A., podjętą w dniu 29 kwietnia 2016 roku, część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 
249,8 mln PLN została przeznaczona na wypłatę dywidendy, która w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 
3,01 PLN. Pozostała kwota zysku netto w wysokości 7,3 mln PLN została wykazana w zyskach/stratach z lat 
ubiegłych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 16 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 
2 czerwca 2016 roku. 

7. Rzeczowe aktywa trwałe 

Zmiana wartości netto rzeczowych aktywów trwałych w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 
roku oraz w okresie porównywalnym wynikała z następujących ruchów: 

 

  
6 miesięcy do  

30 czerwca 2017 
  

6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

 mln PLN  mln PLN 

  
  

Wartość netto środków trwałych na dzień 1 stycznia 335,4  360,3  

    

Zwiększenia stanu, z tytułu: 4,6  3,2  

Zakupu i modernizacji 4,4  3,2  

Aktywa przeznaczone do sprzedaży - reklasyfikacja 0,2  - 

    

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (14,7)  (18,5) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (14,4)  (15,2) 

Sprzedaży i likwidacji (0,3)  (0,4) 

Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży -  (2,9) 

    

Wartość netto środków trwałych na dzień 30 czerwca 325,3   345,0  

 

8. Wartości niematerialne 

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku 
oraz w okresie porównywalnym wynikała z następujących ruchów: 

 6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2016 
 mln PLN  mln PLN 

    

Wartość netto wartości niematerialnych na dzień 1 stycznia 2 311,7  2 348,3  

    

Zwiększenia stanu, z tytułu: 6,3   10,4  

Zakupu  1,4   3,4  

Kapitalizacji kosztów prowadzonych projektów rozwojowych 4,9   7,0  

    

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (13,7)  (151,8) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (13,7)  (12,7) 

Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży -  (139,1) 

    

Wartość netto wartości niematerialnych na dzień 30 czerwca 2 304,3   2 206,9  
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  Wartość firmy 

Największy udział w saldzie wartości niematerialnych ma wartość firmy powstała w wyniku połączeń, jakie 
miały miejsce w latach poprzednich. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wartość firmy powstała w wyniku połączeń 
wynosiła 2 012,6 mln PLN.  

Wartość firmy jest zaalokowana do następujących segmentów operacyjnych, które są traktowane jako ośrodki 
wypracowujące przepływy pieniężne: 

  
30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Wartość firmy przypisana do segmentu "Bankowość i finanse"  896,8 896,8  854,2  

Wartość firmy przypisana do segmentu "Administracja Publiczna"  934,8 934,8  925,2  

Wartość firmy przypisana do segmentu "Przedsiębiorstwa"  181,0 181,0  129,7  

Wartość firmy przypisana do segmentu "Infrastruktura"  - - 131,0   

Razem  2 012,6 2 012,6 2 040,1 

     

Aktywa prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży  - - (139,1) 

     

Wartość firmy prezentowana w wartościach niematerialnych  2 012,6 2 012,6   1 901,0 
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9. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 

Struktura inwestycji Asseco Poland S.A. w jednostkach zależnych i stowarzyszonych została zaprezentowana na poniższym schemacie: 

 

Peak Consulting Group ApS Asseco South Eastern Europe S.A.  Asseco Enterprise Solutions, a.s. Podkarp. Fund. Nieruchomości Sp. z o.o. 

 Dania  Polska Słowacja Polska

73,78/70 (73,78/70) 51,06/51,06  (55,34/55,34)   100/100 (100/100) 100/100 (100/100)   

Asseco Danmark A/S    Formula Systems (1985) Ltd. Asseco Data Systems S.A. KKI-BCI Sp. z o.o.

Dania Izrael Polska Polska 

62,25/55 (62,25/55) 46,33/46,33 (46,33/46,33) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100)

Sintagma UAB Asseco Central Europe, a.s. ZUI Novum Sp. z o.o. Gladstone Consulting Ltd.

Litwa Słowacja Polska Cypr

96,94/96,94 (96,94/96,94) 92,81/92,81 (99,32/99,32) 51/51 (51/51) 100/100 (100/100)

Asseco Lietuva UAB Exictos SGPS S.A. SKG S.A. Postdata S.A.

Litwa Portugalia Polska Polska

96,94/96,94 (96,94/96,94) 69,4/69,4 (69,4/69,4) 60/60 (60/60) 49/49 (49/49)

Asseco Software Nigeria Ltd Asseco Western Europe S.A. DahliaMatic Sp. z o.o. Modulus Sp. z o.o.

Nigeria Polska    Polska Polska

51/51 (51/51) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 50/50 (50/50)

CodeConnexion Ltd Asseco Georgia LLC

Sri Lanka Gruzja

45/45 (45/45) 51/51 (51/51)

R-Style Softlab JSC

Rosja

49/49 (100/100)

Asseco Kazakhstan LLP 1) spółka w likwidacji

Kazachstan

51/51 (51/51)     jednostka zależna

    jednostka stowarzyszona

IMX tow

Ukraina

100/100 (100/100) 100/100    udział w głosach/udział w kapitale na dzień 30 czerwca 2017 roku (w procentach)

(100/100)    udział w głosach/udział w kapitale na dzień 31 grudnia 2016 roku (w procentach)

Asseco Poland S.A. 

1)
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Inwestycje kapitałowe Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz w okresach porównywalnych zostały 
zaprezentowane w poniższej tabeli: 

  
30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN 

Inwestycje w podmioty notowane na aktywnym rynku     

Formula Systems (1985), Ltd.  427,0  427,0  427,0  

Asseco South Eastern Europe S.A.  268,8  291,5  270,4  

Asseco Business Solutions S.A.*)  - - 69,0  

     

Inwestycje w podmioty nienotowane     

Asseco Central Europe, a.s.  473,8  507,3  478,0  

Asseco Data Systems S.A.  414,6  414,6  226,5  

Asseco Western Europe S.A.  212,8  193,0  193,0  

Exictos SGPS S.A.  103,4  103,4  103,4  

Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o.  89,2  89,2  89,2  

DahliaMatic Sp. z o.o.  73,6  73,6  - 

Asseco Enterprise Solutions A.S.  69,0  69,0  - 

R-Style Softlab JSC  44,2  114,2  114,0  

Gladstone Consulting Ltd.  33,8  33,8  33,8  

Asseco Danmark A/S   29,2  29,2  29,2  

Sintagma UAB i Asseco Lietuva UAB   24,0  24,0  24,0  

SKG S.A.  8,7  8,7  8,7  

Peak Consulting Group ApS  8,4  8,4  8,4  

Asseco Georgia LLC  4,9  4,9  4,9  

ZUI Novum Sp. z o.o.  3,9  3,9  3,9  

Asseco Software Nigeria Ltd.  3,1  3,1  3,1  

Asseco Kazachstan LLP  3,0  3,0  3,0  

Modulus Sp. z o.o.  2,0  2,0  - 

Postdata S.A.  1,0  1,0  1,0  

Infovide-Matrix S.A.  - - 75,0  

Sigilogic Sp. z o.o.  - - 0,1  

  2 298,4 2 404,8  2 165,6  

 Udziały w spółce Asseco Business Solutions S.A. zostały przeniesione do spółki Asseco Enterprise Solutions A.S. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku miały miejsce następujące zmiany dotyczące 
inwestycji Asseco Poland w jednostkach zależnych i stowarzyszonych: 

 Zbycie przez Asseco Poland S.A. akcji spółki R-Style Softlab Joint Stock Company  

Dnia 10 marca 2017 roku Asseco Poland S.A. podpisało umowę zbycia 51 akcji spółki R-Style Softlab 
Joint Stock Company, stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym i głosach na 
Walnym Zgromadzeniu spółki R-Style. Cena z umowy wynosiła 71,0 mln PLN, a jej płatność nastąpi 
w terminie do 60 miesięcy od daty zawarcia transakcji.  

 Umowa sprzedaży zawiera opcje put i call, a cena sprzedaży została zabezpieczona przez 
ustanowienie zastawu na akcjach każdego kupującego. Maksymalny okres prawa do skorzystania z 
opcji put to 5 lat licząc od dnia 1 stycznia 2018 roku, a okres prawa do skorzystania z opcji call 
rozpoczyna się 2 lata po dacie sprzedaży i trwa do 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowa 
została zawarta z trzema osobami fizycznym. Wynik na sprzedaży opisany jest na nocie 3. 

 Zbycie  przez Asseco Poland S.A. akcji spółki Asseco Central Europe a.s. 

Dnia 20 marca 2017 roku spółka Asseco Poland S.A. podpisała umowę zbycia 1 390 535 szt. akcji spółki 
Asseco Central Europe a.s., stanowiących 6,51% udziału w kapitale zakładowym i głosach na 
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Walnym Zgromadzeniu spółki Asseco Central Europe a.s. Wartość transakcji wynosiła 32,8 mln PLN, 
a płatność nastąpi w 8 rocznych ratach, z których pierwsze dwie raty zostały opłacone do dnia 
publikacji niniejszego sprawozdania. Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu 29 marca 2017 roku.  

Umowa została zawarta, pośrednio lub bezpośrednio, z pięcioma menedżerami Grupy Kapitałowej 
Asseco Central Europe a.s., z czego jedna umowa została zawarta bezpośrednio z osobą fizyczną, a 
cztery umowy z podmiotami, nad którymi menedżerowie, lub osoby z nimi powiązane, sprawują 
bezpośrednią kontrolę. Wynik na sprzedaży opisany jest na nocie 3. 

 Zbycie  przez Asseco Poland S.A. akcji spółki Asseco South Eastern Europe S.A. 

Dnia 23 czerwca 2017 roku spółka Asseco Poland S.A. podpisała umowę sprzedaży 2 221 356 szt. akcji 
spółki Asseco South  Eastern Europe S.A. stanowiących 4,28% udziału w kapitale zakładowym i głosach 
na Walnym Zgromadzeniu spółki. Wartość transakcji wynosiła 24,2 mln PLN, a płatność nastąpi 
w 8 rocznych ratach. Umowa sprzedaży zawiera opcje put i call, a cena sprzedaży została 
zabezpieczona przez ustanowienie zastawu na akcjach każdego kupującego.  

Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z dwudziestoma dwoma menedżerami Grupy 
Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A., z czego osiemnaście umów zostało zawartych 
bezpośrednio z osobami fizycznymi, a cztery umowy z podmiotami, nad którymi menedżerowie lub 
osoby z nimi powiązane sprawują bezpośrednią kontrolę. Wynik na sprzedaży opisany jest na nocie 3. 

10. Testy na utratę wartości aktywów niefinansowych 

Na każdy śródroczny dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu przesłanek wskazujących na możliwość 
wystąpienia trwałej utraty wartości ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, do których przypisana 
jest wartość firmy lub/i wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania. W przypadku 
zidentyfikowania takich przesłanek, Zarząd w pierwszej kolejności weryfikuje założenia przyjęte przy 
przeprowadzaniu ostatniego rocznego testu, a w razie konieczności przeprowadza test na utratę wartości 
ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne również na śródroczny dzień bilansowy. Zasady 
przeprowadzania testu z tytułu utraty wartości w okresach śródrocznych są spójne z tymi, które były stosowane 
przy teście na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku jak i w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku, kapitalizacja 
giełdowa Asseco Poland utrzymywała się na poziomie poniżej wartości księgowej Spółki. Sytuacja ta została 
przez Zarząd Asseco uznana za czynnik wskazujący na możliwość utraty wartości aktywów Spółki. 

Tym samym na dzień 30 czerwca 2017 roku, Spółka dokonała przeglądu założeń testów, jakie zostały 
przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2016 roku. Na potrzeby analizy przesłanek wskazujących na możliwość 
utraty wartości, aktywa Spółki zostały podzielone na dwie grupy: 

1. aktywa zaangażowane do prowadzenia działalności operacyjnej Spółki. Aktywa te obejmują między innymi 
wartość firmy, rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne oraz kapitał pracujący Spółki; 

2. aktywa związane z działalnością inwestycyjną Spółki – tj. aktywa finansowe oraz inwestycje kapitałowe 
w spółki zależne i stowarzyszone. 

Ad. 1 Aktywa zaangażowane do prowadzenia działalności operacyjnej Spółki 

Jak zostało to opisane w punkcie 8 not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego, wartość firmy powstała w wyniku połączeń została zaalokowana do segmentów operacyjnych 
Spółki. Wartość poszczególnych ośrodków została następnie powiększona o aktywa operacyjne netto, które są 
wykorzystywane przez dany ośrodek do generowania przepływów pieniężnych.  

W odniesieniu do ośrodków, których bieżąca prognoza wskazuje na ryzyko braku realizacji budżetu, został 
przeprowadzony test na utratę wartości aktywów poprzez oszacowanie wartości użytkowej ośrodka/segmentu. 

Przepływy finansowe dla poszczególnych segmentów zastosowane w modelu wartości użytkowej bazują na 
prognozach na lata 2017 - 2021 dotyczących rozwoju rynku informatycznego w Polsce. Spółka przygotowując 
prognozy wzięła pod uwagę spodziewaną sytuację makroekonomiczną, planowane programy unijne oraz 
oczekiwany wzrost wydatków z bieżącej perspektywy budżetowej 2014-2020. Zarząd zakłada, że poziom 
absorbcji funduszy unijnych istotnie wzrośnie w najbliższych latach, co przełoży się na znaczący wzrost inwestycji 
publicznych, a tym samym kontraktów Spółki. Ponadto prognozy zastosowane w testach na utratę wartości 
ośrodków generujących przepływy pieniężne nie przewidują istotnych zmian w portfolio klientów. 
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Wartość rezydualna w modelu została oszacowana przy założeniu braku wzrostu wypracowywanej marży po 
okresie prognozy.  

Stopa dyskontowa zastosowana do wyliczenia wartości bieżącej oszacowanych przepływów pieniężnych to 
szacunek średnioważonego kosztu kapitału Spółki, który na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 7,5%. 
Poszczególne składniki tej stopy zostały oszacowane na podstawie danych rynkowych dotyczących stóp wolnych 
od ryzyka, wartości współczynnika beta (przyjęto wartość β odlewarowanej na poziomie 0,78, która została 
zalewarowana w oparciu o średnio-rynkową strukturę wskaźnika dług/kapitał) oraz wartości oczekiwanej stopy 
zwrotu z rynku. 

W efekcie przeprowadzonych testów na utratę wartości stwierdzono, że na dzień 30 czerwca 2017 roku nie 
wystąpiła konieczność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów przypisanych do ośrodków 
generujących przepływy pieniężne. 

 

Analiza wrażliwości 

Dodatkowo Spółka przeprowadziła analizę wrażliwości w odniesieniu do przeprowadzonego testu na utratę 
wartości. W analizie tej badano wpływ zmiany: 

 zastosowanej stopy dyskonta dla okresu rezydualnego, tj. dla przepływów po 2021 roku; 

 średniorocznej efektywnej stopy zmiany tzw. wolnych przepływów pieniężnych w okresie prognozy, tj. 
w latach 2017-2021, jako czynnika wpływającego na wartość odzyskiwalną ośrodka wypracowującego 
przepływy pieniężne, przy założeniu braku zmian pozostałych czynników. 

Celem analizy wrażliwości było zbadanie o ile można zmienić wybrane paramenty modelu, aby oszacowana 
wartość użytkowa ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne zrównała się z wartością bilansową 
ośrodka. Wyniki przeprowadzonej analizy zostały zestawione w poniższej tabeli: 

 
Stopa dyskontowa 

Efektywna stopa dla przepływów 
pieniężnych 

zastosowana 
w modelu 

graniczna 
zastosowana 

w modelu 
graniczna 

     
Wartość firmy przypisana do segmentu "Administracja Publiczna" 7,5% 8,4% 10,7% 10,3% 

Wartość firmy przypisana do segmentu "Przedsiębiorstwa" 7,5% 9,9% (1,2%) (6,4%) 

     

 

Ad. 2 Aktywa związane z działalnością inwestycyjną 

W przypadku ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, którymi są spółki notowane na aktywnym 
rynku, przesłanką wskazującą na możliwość utraty wartości może być niska kapitalizacja danego ośrodka 
(tj. nadwyżka wartości księgowej ośrodka nad jego wartością rynkową). 

W poniższej tabeli zaprezentowano porównanie wartości rynkowej inwestycji z jej wartością księgową na dzień 
30 czerwca 2017 roku oraz na dzień ostatniego corocznego testu, tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku: 

 Formula Systems (1985), Ltd. Asseco South Eastern Europe S.A. 

 mln PLN mln PLN 

   
30 czerwca 2017   

wartość księgowa  427,0  268,8  

wartość godziwa  1 015,5  332,6  

nadwyżka (+)/niedobór(-) wartości godziwej nad wartością księgową 588,5  63,8  

   

31 grudnia 2016   

wartość księgowa  427,0 291,5  

wartość godziwa  1 129,7 265,7  

nadwyżka (+)/niedobór(-) wartości godziwej nad wartością księgową 702,7  (25,8) 
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Nadwyżka wartości godziwej nad wartością księgową w przypadku spółek Formula Systems (1985), Ltd.  i 
Asseco South Eastern Europe S.A. pozostaje znaczna dzięki czemu stwierdzono, że nie wystepuje konieczność 
przeprowadzenia dodatkowego śródrocznego testu na utratę wartości. 

W przypadku ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, którymi są spółki nienotowane na aktywnym 
rynku, przesłanką wskazującą na możliwość utraty wartości ośrodka mogą być niższe wyniki finansowe niż te, 
które zostały założone w ostatnim corocznym teście na utratę wartości lub istotny wzrost stóp dyskontowych 
wynikający ze zmian parametrów rynkowych wykorzystywanych do oszacowania wartości tych stóp. 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości 
zidentyfikowano dla następujących spółek: Asseco Central Europe a.s, Exictos SGPS S.A., Gladstone Consulting 
Ltd., Asseco Georgia LLC, Asseco Danmark A/S i Peak Consulting APS. We wszystkich przypadkach przesłanką 
były wyniki niższe niż założono.  

W efekcie przeprowadzonych testów na utratę wartości stwierdzono, że na dzień 30 czerwca 2017 roku nie 
wystąpiła konieczność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki zależne. 

 

Analiza wrażliwości 

Dodatkowo Spółka przeprowadziła analizę wrażliwości w odniesieniu do przeprowadzonego testu na utratę 
wartości aktywów związanych z działalnością inwestycyjną. W analizie tej badano wpływ zmiany: 

a. zastosowanej stopy dyskonta dla okresu rezydualnego, tj. dla przepływów po 2021 roku; 

b. średniorocznej efektywnej stopy zmiany tzw. wolnych przepływów pieniężnych w okresie prognozy, 
tj. w latach 2017-2021; 

jako czynnika wpływającego na wartość odzyskiwalną ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne, przy 
założeniu braku zmian pozostałych czynników.  

Celem analizy wrażliwości było zbadanie o ile można zmienić wybrane paramenty modelu, aby oszacowana 
wartość użytkowa ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne zrównała się z wartością bilansową 
ośrodka. Wyniki przeprowadzonej analizy zostały zestawione w poniższej tabeli: 

 

Wartość 
księgowa 
inwestycji 

Stopa dyskontowa 
Efektywna stopa zmiany 
przepływów pieniężnych 

zastosowana 
w modelu dla 

okresu 
rezydualnego 

Graniczna 

zastosowana 
w modelu dla 

okresu 
rezydualnego 

graniczna 

      
Asseco Central Europe a.s. 473,8  6,3% 50,0% 2,0% (20,0%) 

Exictos SGPS S.A., 103,4  10,6% 53,8% 0,3% (11,5%) 

Gladstone Consulting Ltd.  33,8  10,1% 16,5% 6,6% 1,1% 

Asseco Danmark A/S i Peak Consulting APS 37,6  6,6% 23,7% 31,6% 9,3% 

Asseco Georgia LLC 4,9  18,3% 20,4% 3,2% (6,7%) 

      

 

 

Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę Asseco Western Europe S.A. 

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka przeprowadziła analizę przesłanek wskazujących na to, czy odpis 
z tytułu utraty wartości, który był ujęty w odniesieniu do inwestycji w spółkę Asseco Western Europe S.A. (dalej: 
„AWE”) w latach ubiegłych jest nadal zasadny. Na majątek i tym samym wartość spółki Asseco Western Europe 
składają się inwestycje w dwie spółki zależne: Asseco Spain i Necomplus. W 2010 roku został utworzony odpis 
z powodu problemów makroekonomicznych gospodarki hiszpańskiej oraz faktu że spółka Asseco Spain nie 
wykonała założeń budżetowych. W wyniku przeprowadzonej w tym półroczu oceny przesłanek okazało się, że 
odpis inwestycji w spółkę zależną AWE już nie jest zasadny. Od czasu zrobienia odpisu inwestycji w spółkę AWE 
nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika 
aktywów. Nastąpiła zarówno obniżka rynkowych stóp procentowych jak i istotnie i trwale wzrosły rezultaty 
ekonomiczne. W związku z tym wartość bilansowa inwestycji w spółkę AWE została podwyższona do jej 
wartości bilansowej sprzed dokonania odpisu, tj o 19,8 mln PLN. 
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Do oszacowania przepływów pieniężnych FCFF przyjęto założenie, że średnia stopa wzrostu przychodów ze 
sprzedaży w okresie prognozy (tj. w latach 2017-2021) będzie wynosić 7,3% w stosunku rocznym. Wartość 
rezydualna została oszacowana przy założeniu braku wzrostu wypracowywanej marży po okresie prognozy. 
Stopa dyskontowa zastosowana do oszacowania wartości bieżącej oszacowanych przepływów pieniężnych to 
szacunek średnioważonego kosztu kapitału spółki, który na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 9,2%. 
Poszczególne składniki tej stopy zostały oszacowane na podstawie danych rynkowych o stopach wolnych od 
ryzyka, wartości oczekiwanej stopy zwrotu z rynku oraz wartości współczynnika beta (przyjęto wartość bety 
odlewarowanej na poziomie 0,78), która została zalewarowana w oparciu o rynkową strukturę dług/kapitał. 
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11. Inne aktywa finansowe  

Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym Spółka posiadała następujące kategorie i klasy aktywów finansowych (poza należnościami i środkami 
pieniężnymi, które prezentowane są w punktach 13 i 14 not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego): 

 30 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Pożyczki, w tym: 52,7  2,3  54,4  2,7  64,3  75,1  

udzielone podmiotom powiązanym  52,4  1,1  54,2  1,4  64,0  74,0  

udzielone pracownikom 0,3  1,1  0,2  1,3  0,3  1,1  

Udzielone pozostałym podmiotom - 0,1  - - - - 

       

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik 
finansowy, w tym: 

0,3  6,9  -  1,0  0,2  1,8  

kontrakty forward na waluty EUR i USD 0,3  6,9  - 1,0  0,2  1,8  

       

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 9,5  - 9,5  - 9,6  - 

akcje w spółkach notowanych na aktywnym rynku 0,7  - 0,7  - 0,8  - 

akcje i udziały w spółkach nienotowanych 8,8  - 8,8  - 8,8  - 

       

       

Razem 62,5  9,2  63,9  3,7  74,1  76,9  
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Pożyczki udzielone są wyceniane na każdą datę bilansową według zamortyzowanego kosztu. Pożyczki dla 
podmiotów powiązanych zostały udzielone na warunkach rynkowych.  

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 

Na saldo pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym składają się przede wszystkim pożyczki udzielone 
następującym podmiotom powiązanym: 

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym  
30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN 

Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o.  25,2  26,2  33,8  

Asseco Resovia S.A. 1)  16,1  16,9  19,4  

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 2)   11,7  11,7  11,4  

Asseco Enterprise Solutions, a.s.  0,1  0,1 - 

Modulus Sp. z o.o.  0,4 - - 

Asseco Data Systems S.A.  -  0,7  25,8  

Infovide-Matrix S.A.  -  -  44,1  

Sapiens Software Solutions (Poland) Sp. z o.o.  - -  3,5  

Razem  53,5 55,6 138,0 

1) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym pan Adam Góral, Prezes Zarządu Spółki, 
był członkiem rady nadzorczej Asseco Resovia S.A., a pan Marek Panek, Wiceprezes Zarządu Spółki, był przewodniczącym rady nadzorczej 
Asseco Resovia S.A. Pan Andrzej Gerlach, Prokurent Spółki był wiceprezesem zarządu Asseco Resovia S.A., a pani Renata Bojdo, Prokurent 
Spółki pełniła funkcję członka rady nadzorczej Asseco Resovia S.A. 

2) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym pan Przemysław Sęczkowski, Wiceprezes 
Zarządu Spółki był prezesem spółki Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A. Ponadto, pan Adam Góral, Prezes Zarządu Spółki pełnił funkcję 
przewodniczącego rady nadzorczej Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A., a pani Renata Bojdo oraz pan Andrzej Gerlach, Prokurenci 
Spółki, pełnili funkcje członków rady nadzorczej Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A. 

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez rachunek zysków i strat obejmują transakcje 
typu „forward” na zakup i sprzedaż walut obcych – EUR i USD. Transakcje „forward” zostały zawarte w celu 
zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z umów handlowych oraz ryzyka walutowego związanego 
z umową leasingu finansowego nieruchomości.  

Wartość godziwa kontraktów „forward” oraz instrumentów wbudowanych jest określana na każdy dzień 
bilansowy przy użyciu modelu, dla którego dane wejściowe są obserwowalne bezpośrednio na rynkach 
aktywnych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to inwestycje kapitałowe nieprzekraczające 20% udziału w kapitale 
zakładowym. Inwestycje w podmioty notowane na aktywnym rynku są wyceniane na każdy dzień bilansowy do 
wartości godziwej na podstawie kursu zamknięcia notowań z dnia bilansowego. Inwestycje w spółki 
nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 
Na saldo na dzień 30 czerwca 2017 roku składają się głównie akcje Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

Zmiany sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej 
oraz zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych  

 
W okresie 6 miesięcy zakończonym na 30 czerwca 2017 roku w Spółce nie dokonano zmian w sposobie ustalania 
wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz nie wystąpiły przesunięcia 
instrumentów pomiędzy hierarchią wartości godziwej ani też nie dokonywano zmian klasyfikacji instrumentów 
finansowych.  

Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość godziwa aktywów finansowych nie 
odbiegała istotnie od ich wartości księgowej. 
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Na dzień 30 czerwca 2017 roku 
Wartość 

bilansowa 
Poziom 1i) Poziom 2 ii) Poziom 3iii) 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik 
finansowy 

    

Zawarte kontrakty typu "forward" 7,2 - 7,2 - 

Razem 7,2 - 7,2 - 

     

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży     

     

Akcje i udziały w spółkach notowanych na rynkach regulowanych 0,7 0,7 - - 

Akcje i udziały w spółkach nienotowanych na rynkach regulowanych 8,8 - - 8,8 

Razem 9,5 0,7 - 8,8 

i.  wartość godziwa określana na podstawie cen giełdowych oferowanych za identyczne aktywa na rynkach aktywnych;  
ii.  wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe są obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio na rynkach 

aktywnych;  
iii.  wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe nie są obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio na rynkach 

aktywnych. 
 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku 
Wartość 

bilansowa 
Poziom 1i) Poziom 2 ii) Poziom 3iii) 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik 
finansowy 

    

Zawarte kontrakty typu "forward" 1,0 - 1,0 - 

Razem 1,0 - 1,0 - 

     

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży     

     

Akcje i udziały w spółkach notowanych na rynkach regulowanych 0,7 0,7 - - 

Akcje i udziały w spółkach nienotowanych na rynkach regulowanych 8,8 - - 8,8 

Razem 9,5 0,7 - 8,8 

i.  wartość godziwa określana na podstawie cen giełdowych oferowanych za identyczne aktywa na rynkach aktywnych;  
ii.  wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe są obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio na rynkach 

aktywnych;  
iii.  wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe nie są obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio na rynkach 

aktywnych. 
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12. Czynne rozliczenia międzyokresowe  

Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym na saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych składały się następujące pozycje: 

 30 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

       

Przedpłacone usługi, w tym: 1,3  6,8  1,9  7,8  5,3  12,8  

usługi serwisowe i opłaty licencyjne 0,8  2,5  1,0  3,4  4,4  8,6  

czynsze oraz uśrednienie rat z tytułu leasingu operacyjnego - 0,6  - 0,4  - 0,3  

ubezpieczenia - 0,8  - 0,6  - 0,9  

inne usługi 0,5  2,9  0,9  3,4  0,9  3,0  

Wydatki związane z realizacją usług, dla których nie ujęto jeszcze 
przychodów 

- 1,2  - 0,5  0,1  1,7  

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - 1,6  - 0,5  - 1,7  

       

Aktywa prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - (3,0) (7,6) 

       

Razem 1,3  9,6  1,9  8,8  2,4  8,6  

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na koniec okresu porównywalnego składały się głównie z kosztów przedpłaconych usług 
serwisowych i opłat licencyjnych, które będą odnoszone do rachunku zysków i strat sukcesywnie w okresach przyszłych. 
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13. Należności długoterminowe i krótkoterminowe 

 30 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

       

Należności z tytułu dostaw i usług -  372,8  -  382,2  1,9  500,7  

Od jednostek powiązanych, w tym: - 11,8  - 12,1  - 6,9  

Należności zafakturowane - 2,2  - 2,8 - 3,1  

od jednostek zależnych - 2,0  - 1,9  - 2,8  

od jednostek stowarzyszonych - 0,2  - 0,9  - 0,3  

od pozostałych podmiotów powiązanych - - - - - - 

Należności niezafakturowane  - 8,3  - 9,3 - 2,6  

od jednostek zależnych - 7,7  - 9,2  - 2,0  

od jednostek stowarzyszonych - 0,6 - 0,1  - 0,6  

od pozostałych podmiotów powiązanych - - - - - - 

Należności z wyceny bilansowej kontraktów IT - 1,3  - - - 1,2  

od jednostek zależnych - 1,2  - - - - 

od jednostek stowarzyszonych - 0,1 - - - 1,2  

od pozostałych podmiotów powiązanych - - - - - - 

Od jednostek pozostałych, w tym: - 361,0  -  370,1  1,9  493,8  

Należności zafakturowane -  162,7  -  190,8  1,9  291,3  

Należności niezafakturowane  - 72,5  - 84,3  - 57,1  

Należności z wyceny bilansowej kontraktów IT - 125,8  - 95,0  - 145,4  

       

Odpis aktualizujący należności nieściągalne (-) -  (17,7) - (16,2) - (12,2) 

       

Aktywa prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - (1,9) (107,4) 

       

Razem należności z tytułu dostaw i usług - 355,1 - 366,0  - 381,1  

Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 21 not objaśniających do niniejszego sprawozdania finansowego. 

Należności z tytułu wyceny kontraktów IT (wdrożeniowych) wynikają z przewagi stopnia zaawansowania realizacji kontraktów wdrożeniowych w stosunku do wystawionych 
faktur.  
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Należności z tytułu dostaw niezafakturowanych to należności z tytułu usług, które zostały wykonane w okresie sprawozdawczym, ale za które do dnia bilansowego nie 
została wystawiona faktura sprzedaży.  

 

 30 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku 

Pozostałe należności Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

       

Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy 1,1  3,7  1,0  3,1  1,1  3,2  

Należności z tytułu dywidend - 26,6  - 26,7  - 51,7  

Należności z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1,1  0,2  1,1  5,4  1,1  0,3  

Należności z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych lub inwestycji 
kapitałowych 

87,0  9,9  3,3  1,9  3,4  3,4  

Należności z tytułu wpłaconych kaucji 6,6  3,8  10,0  2,0  10,6  9,6  

Należności z tytułu dotacji - 0,2  - - - - 

Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego - 0,2  - 0,2  - 0,1  

Pozostałe należności - 3,1  0,1 7,2  - 1,0  

       

Odpis aktualizujący inne należności nieściągalne (-) - (2,6) - (2,3) - (2,2) 

       

Aktywa prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - - (0,1) 

       

Razem pozostałe należności 95,8  45,1  15,5  44,2  16,2  67,0  

Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy stanowią zabezpieczenie pieniężne przekazane klientom, w celu pokrycia ewentualnych strat w przypadku 
niewywiązania się z zobowiązań do realizacji kontraktów. 

Na należności z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych lub inwestycji  kapitałowych składają się głównie należności ze sprzedaży akcji / udziałów spółek: R-Style Softlab 
Joint Stock Company w wysokości 43,9 mln PLN, Asseco Central Europe a.s. w wysokości 24,3 mln PLN oraz Asseco South Eastern Europe S.A. w wysokości 24,2 mln PLN. 
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14. Środki pieniężne 

  30 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku 

  mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących  15,1  11,8  8,1  

Lokaty krótkoterminowe (overnight)  0,3  9,9  1,2  

Środki pieniężne w drodze  1,9  - - 

Razem saldo środków pieniężnych wykazane w bilansie  17,3  21,7  9,3  

     

Kredyty w rachunku bieżącym wykorzystywane do 
bieżącego zarządzania płynnością 

 (108,6) (1,8) (131,8) 

     

Razem saldo środków pieniężnych wykazane w rachunku 
przepływów pieniężnych 

 (91,3) 19,9  (122,5) 

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy 
od stopy oprocentowania lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na okresy od jednego dnia 
do trzech miesięcy i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. 

15. Aktywa przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania 

Saldo aktywów przeznaczonych do sprzedaży na dzień 30 czerwca 2017 roku obejmuje pozycje aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży w kwocie 6,5 mln PLN. W skład tych aktywów wchodzą nieruchomości znajdujące 
się na terenie całej Polski. 

W okresie porównywalnym na dzień 30 czerwca 2016 roku saldo aktywów przeznaczonych do sprzedaży 
i związanych z nimi zobowiązań obejmowało pozycje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
określonej jako „Pion Infrastruktury”, prezentowane jako działalność zaniechana oraz zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa określonej jako „Pion Przedsiębiorstw”. Transakcje szczegółowo zostały opisane 
w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 
2016 roku. 
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16. Oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów wartościowych 

    

Maksymalny 
dostępny limit 
zadłużenia na 

 30 czerwca 2017 

Efektywna stopa 
procentowa 

Termin 
wymagalności 

Stan zadłużenia na dzień: 

30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 30 czerwca 2016 

mln PLN mln PLN mln PLN 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

          

Kredyt w rachunku bieżącym 150,0  WIBOR 1M + marża 2017-12-31 - 48,0  - - - 42,5  

Kredyt w rachunku bieżącym 200,0  WIBOR 1M + marża 2018-07-31 - - - - - 36,8  

Kredyt w rachunku bieżącym n/d* WIBOR 3M + marża 2017-04-30    - - - 1,8  - - 

Kredyt w rachunku bieżącym 150,0  WIBOR 1M + marża 2018-08-31** - 36,7  - - - 31,9  

Kredyt w rachunku bieżącym 70,0  WIBOR 1M + marża 2018-04-02 - 23,9  - - - 20,6  

 570,0    - 108,6  - 1,8  - 131,8  

          

Kredyt inwestycyjny n/d WIBOR 3M + marża 2022-11-18 29,1  6,6  32,2  6,6  35,4  6,6 

Kredyt inwestycyjny n/d WIBOR 3M + marża 2022-11-18 29,0  6,6  32,2  6,6  35,4  6,6 

    58,1  13,2  64,4  13,2  70,8  13,2  

          

Pożyczka n/d Stała Stopa % 2019-12-25 3,2  2,1  4,3  2,1  - - 

          

RAZEM    61,3  123,9  68,7  17,1  70,8  145,0  

* Na dzień 30 czerwca 2017 roku rachunek nie był już aktywny.   
** Mimo, iż na dzień 30 czerwca data wymagalności kredytu jest dłuższa niż 12 miesięcy, kredyt został zaklasyfikowany do krótkoterminowych ze względu na jego obrotowy charakter   

 

Na dzień 30 czerwca 2017 i w okresie porównywalnym roku Asseco Poland S.A. posiadało otwarte linie kredytowe w rachunkach bieżących dające możliwość pozyskania 
finansowania na kwotę 570 mln PLN. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiło zadłużenie na posiadanych liniach kredytowych w wysokości 108,6 mln PLN, natomiast na 
dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie na posiadanych liniach kredytowych wynosiło 131,8 mln PLN.  

Saldo kredytu inwestycyjnego obejmuje kredyt, jaki Spółka zaciągnęła pod budowę biura Asseco Poland w warszawskim Wilanowie. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa 
nie później niż 18 listopada 2022 roku, a jego oprocentowanie oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o marżę. Zobowiązanie z tytułu kredytu 
jest zabezpieczone hipoteką umowną łączną do kwoty 218,6 mln PLN. 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz w okresach porównywalnych żadne inne aktywa nie stanowiły zabezpieczenia zaciągniętych kredytów bankowych. 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka posiadała pożyczkę w kwocie 5,3 mln PLN. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa nie później niż 25 grudnia 2019 roku a jej 
oprocentowanie oparte jest o stałą stopę. Pożyczka została zaciągnięta na zakup produktów oraz serwisów pod jeden z realizowanych przez Spółkę projektów. 

 



  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. 
 za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 41 

17. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz w okresach porównywalnych zobowiązania Spółki wynikały z następujących tytułów: 

 30 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług       

Wobec jednostek powiązanych, w tym: - 17,2  - 26,4  - 19,1  

Zobowiązania zafakturowane - 16,4  - 22,4  - 19,0  

wobec jednostek zależnych - 16,4  - 22,1  - 18,8  

wobec jednostek stowarzyszonych - - - -  - - 

wobec pozostałych podmiotów powiązanych - - - 0,3  - 0,2  

Zobowiązania niezafakturowane - 0,8  - 4,0  - 0,1  

wobec jednostek zależnych - 0,7  - 3,9  - - 

wobec jednostek stowarzyszonych - - - - - - 

wobec pozostałych podmiotów powiązanych - 0,1  - 0,1  - 0,1  

Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów IT  - - - - - - 

wobec jednostek zależnych - - - - - - 

wobec jednostek stowarzyszonych - - - - - - 

wobec pozostałych podmiotów powiązanych - - - - - - 

Wobec jednostek pozostałych, w tym: - 72,8  -  68,2  - 92,1  

Zobowiązania zafakturowane - 19,2  -  35,0  - 53,9  

Zobowiązania niezafakturowane - 50,0  - 26,3  - 27,5  

Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów IT  - 3,6  - 6,9  - 10,7  

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do 
sprzedaży 

-  - - -  -  (41,8) 

 - 90,0  -  94,6 - 69,4  

Zobowiązania budżetowe       

Podatek od wartości dodanej (VAT) - 2,0  - 2,9  - - 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - 2,2  - 4,6  - 2,5  

Ubezpieczenia Społeczne - 8,0  - 7,2  - 7,9  

Podatek u źródła - - - -  - - 

Podatek od dywidendy wypłaconej - - - - - - 

Pozostałe - 0,9  - 0,3  - 0,8  

 - 13,1  - 15,0  - 11,2  
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 30 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku 

Pozostałe zobowiązania Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

       

Zaliczki otrzymane - - - 0,6  - 1,1  

Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości 
niematerialnych 

- 0,7  - 2,4  - 4,0  

Inne zobowiązania 0,1  4,0  3,6  2,8  3,8  8,2  

       

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do 
sprzedaży 

- - -  -  - (0,3) 

 0,1  4,7  3,6  5,8  3,8  13,0  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane. Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 21 not objaśniających do niniejszego 
sprawozdania finansowego. W pozycji innych zobowiązań największy udział ma saldo zobowiązań dotyczących kwoty zabezpieczonej na rachunku Escrow (część 
krótkoterminowa 3,4 mln PLN) wynikającej z transakcji sprzedaży spółki Insseco Sp. z o.o. opisanej w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 
roku. 

 

18. Zobowiązania finansowe 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym Spółka posiadała następujące zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej: 

 Na dzień 30 czerwca 2017 roku  Na dzień 31 grudnia 2016 roku 

 
Wartość 

bilansowa 
Poziom 1i) Poziom 2 ii) Poziom 3iii) 

 Wartość 
bilansowa 

Poziom 1i) Poziom 2 ii) Poziom 3iii) 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN  mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartościach 
godziwych przez wynik finansowy 

         

Zawarte kontrakty typu "forward" 1,1 - 1,1 -  5,4 - 5,4 - 

Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie 9,1 - - 9,1  19,0 - - 19,0 

Razem 10,2 - 1,1 9,1  24,4 - 5,4 19,0 

i.  wartość godziwa określana na podstawie cen giełdowych oferowanych za identyczne aktywa na rynkach aktywnych;  
ii.  wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe są obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio na rynkach aktywnych;  
iii.  wartość godziwa określana przy użyciu modeli, dla których dane wsadowe nie są obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio na rynkach aktywnych. 

Wartość godziwa posiadanych przez Spółkę zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku nie różni się znacząco od ich 
wartości bilansowej.  
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19. Rezerwy 

Zmiana wartości rezerw w okresie 6 miesięcy zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku wynikała z następujących ruchów: 

 
Świadczenia po okresie 

zatrudnienia 
Rezerwy na naprawy 

gwarancyjne 
Rezerwa na straty z tytułu wyceny 
długoterminowych kontraktów IT 

Inne rezerwy Ogółem 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Na dzień 1 stycznia 2017 roku 2,0  49,8  16,4  0,1  68,3  

Zawiązanie (+) 0,1  1,1  0,4  - 1,6  

Odwrócenie dyskonta (+) - 1,1  - - 1,1  

Wykorzystanie(-)/Rozwiązanie (-) - (12,8) (5,4) - (18,2) 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, w tym 2,1  39,2  11,4  0,1  52,8  

Krótkoterminowe  0,3  14,5  9,7  0,1  24,6  

Długoterminowe  1,8  24,7  1,7  - 28,2  

      

Na dzień 1 stycznia 2016 roku 1,4  67,7  0,4  - 69,5  

Połączenie z Infovide-Matrix S.A. 0,2  19,7  17,5  0,1  37,5  

Zawiązanie (+) 0,6  15,5  1,8  - 17,9  

Odwrócenie dyskonta (+) - 1,8  - - 1,8  

Przekazanie w ramach aportu ZCP (-) (0,2) (0,7) (0,6) - (1,5) 

Wykorzystanie(-)/Rozwiązanie (-) - (54,2) (2,7) - (56,9) 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, w tym 2,0  49,8  16,4  0,1  68,3  

Krótkoterminowe  0,3  19,2  10,9  0,1  30,5  

Długoterminowe  1,7  30,6  5,5  - 37,8  

 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne dotyczy przyszłych, niezrealizowanych jeszcze strat w fazie powdrożeniowej projektów (lub ich części), wynikających z realizacji 
zobowiązań umownych do świadczenia usług (np. napraw gwarancyjnych), za które Spółka nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzymane wynagrodzenie nie pokryje w całości 
kosztów wykonania usługi.  

Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia dotyczy w całości świadczeń emerytalnych, które zostaną potencjalnie wypłacone pracownikom Spółki w momencie 
przechodzenia na emeryturę. Asseco Poland S.A. wypłaca odprawę pracownikom przechodzącym na emeryturę, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, tj. w wysokości 
jednego średniomiesięcznego wynagrodzenia. Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia została ujęta przez Spółkę na podstawie wyliczeń dokonanych przez 
aktuariusza. 
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20. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 

 30 czerwca 2017 roku 31 grudnia 2016 roku 30 czerwca 2016 roku 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym       

Rezerwa na niewykorzystane urlopy - 13,6  - 11,4  - 12,6  

Rezerwa na premie dla pracowników i Zarządu - 13,1  - 26,0  - 17,5  

       

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - - - - - (1,3) 

 - 26,7  - 37,4 - 28,8  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym       

Przedpłacone usługi serwisowe i licencje 5,0  13,4  6,8  10,4  7,6  23,3  

Dotacje do budowy aktywów 31,8  1,4  31,5  2,0  32,3  1,2  

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - - - - - (4,5) 

 36,8  14,8  38,3  12,4  39,9  20,0  

Na saldo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów składają się: rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwy na wynagrodzenia danego okresu, a przeznaczone do 
wypłaty w okresach następnych wynikające z zasad systemów premiowych obowiązujących w Spółce. 

Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczy głównie przyszłych przychodów z tytułu świadczonych usług rozliczanych w czasie, takich jak opieka informatyczna 
oraz dotacje do budowy aktywów. W saldzie znajdują się takie nierozliczone na dzień 30 czerwca 2017 roku przychody z licencji sprzedawanych na czas określony. Dotacje 
do budowy aktywów to dotacje otrzymane przez Spółkę w związku z realizacją projektów rozwojowych lub projektów związanych z tworzeniem centrów kompetencyjnych 
IT. 
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21. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Sprzedaż Asseco Poland S.A. do jednostek powiązanych: 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2017 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2016 

Nazwa podmiotu Typ transakcji mln PLN mln PLN 

Transakcje z jednostkami kontrolowanymi przez Spółkę 
  

Asseco Business Solutions S.A. 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi; najem powierzchni biurowej 

0,9  0,9  

Asseco Central Europe a.s.  
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,5 0,1 

Asseco South Eastern Europe S.A. sprzedaż usług doradczych; najem powierzchni biurowej 0,1  0,1  

GK Sapiens International Corp. NV 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi; sprzedaż środków trwałych 
i wartości niematerialnych 

2,1  3,5  

Asseco Data Systems S.A. 1) sprzedaż usług doradczych 6,7 2,6 

DanubePay a.s. 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,2 0,2 

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.2) najem powierzchni biurowej 0,1 0,1 

DahliaMatic Sp. z o.o. 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

16,1 - 

Asseco Software Nigeria Ltd. 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,2 - 

Infovide-Matrix S.A.  
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

- 1,8 

  26,9 9,3 

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi   

Postdata S.A. 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

2,2  2,4  

R-Style Softlab JSC 3) sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,9 0,8 

  3,1  3,2  

Transakcje z Członkami Zarządu i Prokurentami   

Renata Bojdo pozostała sprzedaż - 0,03 

  - 0,03 

Transakcje z Członkami Rady Nadzorczej    

Dariusz Brzeski pozostała sprzedaż 0,01 0,01 

  0,01 0,01 

Transakcje z osobami kadry zarządzającej Grupy   

  Andrey Galkovsky 4) sprzedaż akcji jednostek powiązanych 14,3  - 

Artem Otrashevsky 5) sprzedaż akcji jednostek powiązanych 16,0  - 

Menadżerowie Grupy ASEE 6) sprzedaż akcji jednostek powiązanych 21,8  - 

Menadżerowie Grupy ACE 7) sprzedaż akcji jednostek powiązanych 32,8  - 

  84,9  - 

TRANSAKCJE OGÓŁEM  114,9  12,5  

1) z dniem  2 stycznia 2017 roku zostało zarejestrowane połaczenie spółek Asseco Data Systems S.A. z CTPartners S.A. oraz Sigilogic Sp. z o.o. 

2) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym pan Przemysław Sęczkowski, Wiceprezes  Zarządu Spółki był 
prezesem spółki Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A.. Ponadto, pan Adam Góral, Prezes Zarządu Spółki pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej 
Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A., a pani Renata Bojdo oraz pan Andrzej Gerlach, Prokurenci Spółki, pełnili funkcje członków rady nadzorczej 
Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A. 

3) do dnia 10 marca 2017 roku spółka R-Style JSC była jednostką kontrolowaną przez Spółkę. Sprzedaż w tym okresie wynosiła 0,3 mln PLN. 

4) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku pan Andrey Galkovsky był członkiem zarządu oraz członkiem rady dyrektorów spółki R-Style 
Softlab JSC. 

5) pan Artem Otrashevsky jest synem pana Jurija Otrashevsky’ego, który w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca  2017 roku oraz w okresie 
porównywalny był członkiem rady dyrektorów spółki R-Style Softlab JSC. 

6) sprzedaż akcji spółki Asseco South Eastern Europe S.A. nastąpiła do następujących menedżerów spółek z Grupy ASEE lub do podmiotów przez nich 
powiązanych: pana Piotra Jeleńskiego, pana Miljana Mališ, pana Miodraga Mirčetić, pana Marcina Rulnickiego oraz pozostałych menedżerów. 

7) sprzedaż akcji spółki Asseco Central Europe, a.s. nastąpiła do następujących menadżerów spółek z Grupy ACE lub do podmiotów przez nich powiązanych: 
pana Jozefa Kleina, pana Branislava Tkáčika, pana Marka Gráca, pana Davida Stoppani, pana Markusa Hallera. 
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Zakupy Asseco Poland S.A. od jednostek powiązanych: 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2017 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2016 

Nazwa podmiotu Typ transakcji mln PLN mln PLN 

Transakcje z jednostkami kontrolowanymi przez Spółkę 
  

Asseco Business Solutions S.A. 
nabycie usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi; wynajem powierzchni biurowej 

0,6 1,0 

SKG S.A. 
nabycie usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

0,7 0,9 

Asseco Central Europe a.s. Czechy 
nabycie usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

0,4 0,4 

GK Sapiens International Corp. NV 
nabycie usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

15,9 27,2 

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.1) sponsoring 0,6 3,7 

Asseco Resovia S.A.2) sponsoring 6,8 3,8 

DahliaMatic Sp. z o.o. 
nabycie usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

24,7 - 

Asseco Data Systems S.A.3)  
zakup towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

16,4 15,5 

Asseco Software Nigeria Ltd. 
nabycie usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

- 0,3 

Sintagma UAB Sp. z o.o. 
nabycie usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

0,8 - 

Infovide-Matrix S.A. 
nabycie usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

- 5,3 

  66,9  58,1  

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi   

Postdata S.A. 
zakup towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,1 0,3 

R-Style Softlab JSC 4) 
zakup towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,3 - 

 
 

0,4 0,3 

Transakcje z podmiotami powiązanymi przez kadrę zarządzającą i członków Rady Nadzorczej   

Top Fin Sp. z o.o.5) 

wynajem lokali mieszkalnych (w tym usługi recepcyjne, 
porządkowe, ochrona, itp.) wraz z miejscami 
parkingowymi na potrzeby noclegowe pracowników 
przebywających w delegacjach 

1,1 1,3 

Instytut Kościuszki- Instytut 
Integracji Europejskiej 6) sponsoring, wartsztaty 0,1 - 

  1,2 1,3 

Transakcje z Członkami Zarządu i Prokurentami   

Andrzej Gerlach zakup usług doradczych 0,3 0,3 

  0,3 0,3 

Transakcje z Członkami Rady Nadzorczej    

Dariusz Brzeski zakup usług doradczych 0,8 1,3 

  0,8 1,3 

    

TRANSAKCJE OGÓŁEM 
 

69,6  61,3  

1) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym pan Przemysław Sęczkowski, Wiceprezes Zarządu Spółki był 
prezesem spółki Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A. Ponadto, pan Adam Góral, Prezes Zarządu Spółki pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej 
Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A., a pani Renata Bojdo oraz pan Andrzej Gerlach, Prokurenci Spółki, pełnili funkcje członków rady nadzorczej 
Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A. 

2) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym pan Adam Góral, Prezes Zarządu Spółki, był członkiem rady 
nadzorczej Asseco Resovia S.A., a pan Marek Panek, Wiceprezes Zarządu Spółki, był był przewodniczącym rady nadzorczej Asseco Resovia S.A. Pan Andrzej 
Gerlach, Prokurent Spółki był wiceprezesem zarządu Asseco Resovia S.A. , a pani Renata Bojdo, Prokurent Spółki pełniła funkcję członka rady nadzorczej 
Asseco Resovia S.A. 

3) z dniem 2 stycznia 2017 roku zostało zarejestrowane połaczenie spółek Asseco Data Systems S.A. z CTPartners S.A. oraz Sigilogic Sp. z  o.o. 

4) do dnia 10 marca 2017 roku spółka R-Style JSC była jednostką kontrolowaną przez Spółkę 

5) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym pan Andrzej Gerlach, Prokurent Spółki, był wspólnikiem spółki 
Top Fin Sp. z o.o. Ponadto w analizowanym okresie pani Ewa Góral, żona Prezesa Zarządu Spółki pana Adama Górala, była wspólnikiem spółki Top Fin  
Sp. z o.o. oraz pani Jolanta Wiza, żona pana Artura Wizy pełniącego funkcje zarządcze w Spółce, była prezesem zarządu i wspólnikiem spółki Top Fin  
Sp. z o.o. Dodatkowo od lipca 2013 roku właścicielem lokali wynajmowanych spółce Top Fin Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Spółki Adam Góral. 

6) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku pani Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej Spółki, była prezesem zarządu Instytutu 
Kosciuszki – Instytut Integracji Europejskiej. 
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 Należności handlowe i pozostałe od 
podmiotów powiązanych 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 
wobec podmiotów powiązanych 

Nazwa podmiotu 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Transakcje z jednostkami kontrolowanymi przez Spółkę     

Asseco Business Solutions S.A. 0,3  0,1  - 0,4  

Asseco Central Europe a.s. 0,1  - - 1,5  

Asseco Data Systems S.A. 1) 6,7 12,9  2,4 12,8  

Asseco South Eastern Europe S.A. - 0,1  - 0,1  

Asseco Software Nigeria Ltd  
 

0,2  0,1 - - 

  Asseco Western Europe S.A. - - 0,2 - 

  DahliaMatic Sp. z o.o. 5,3 4,1 10,8 6,9  

  GK Sapiens International Corp. NV 4,2 1,0  7,2 9,1  

SKG S.A. - - 0,1 0,5 

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 2) - - - 0,2 

Solver Sp. z o.o. - - - 0,1 

 16,8 18,3 20,7 31,6 

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi     

Postdata S.A. 1,0 1,1 - - 

 1,0 1,1 - - 

Transakcje z podmiotami powiązanymi przez kadrę 
zarządzającą  

    

Top Fin Sp. z o.o.3) 0,3  0,3  - 0,2  

R-Style Softlab JSC 4) - - 0,1 - 

 0,3  0,3  0,1 0,2  

Transakcje z Członkami Zarządu i Prokurentami     

Andrzej Gerlach - - - 0,1 

 - -  - 0,1  

Transakcje z Członkami Rady Nadzorczej oraz Prokurentami     

Dariusz Brzeski - - 0,1 0,1 

 - - 0,1 0,1 

Transakcje z  osobami z kadry zarządzającej Grupy     

Artem Otrashevsky 5) 16,4 - - - 

Andrey Galkovsky 6) 14,6 - - - 

Menadżerowie Grupy ASEE 7) 21,8 - - - 

Menadżerowie Grupy ACE 8) 24,3 - - - 

 77,0 - - - 

     

TRANSAKCJE OGÓŁEM 95,2  19,7  20,9  32,0  

1) z dniem 2 stycznia 2017 roku zostało zarejestrowane połaczenie spółek Asseco Data Systems S.A. z CTPartners S.A. oraz Sigilogic Sp. z o.o. 

2) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym pan Przemysław Sęczkowski, Wiceprezes  Zarządu Spółki był 
prezesem spółki Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A. Ponadto, pan Adam Góral, Prezes Zarządu Spółki pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej 
Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A., a pani Renata Bojdo oraz pan Andrzej Gerlach, Prokurenci Spółki, pełnili funkcje członków rady nadzorczej 
Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A. 

3) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w okresie porównywalnym pan Andrzej Gerlach, Prokurent Spółki, był wspólnikiem spółki 
Top Fin Sp. z o.o. Ponadto w analizowanym okresie pani Ewa Góral, żona Prezesa Zarządu Spółki pana Adama Górala, była wspólnikiem spółki Top Fin   
Sp. z o.o. oraz pani Jolanta Wiza, żona pana Artura Wizy pełniącego funkcje zarządcze w Spółce, była prezesem zarządu i wspólnikiem spółki Top Fin  
Sp. z o.o. Dodatkowo od lipca 2013 roku właścicielem lokali wynajmowanych spółce Top Fin Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Spółki Adam Góral. 

4) do dnia 10 marca 2017 roku spółka R-Style JSC była jednostką kontrolowaną przez Spółkę 

5) pan Artem Otrashevsky jest synem pana Jurija Otrashevsky’ego, który w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca  2017 roku oraz w okresie 
porównywalnym był członkiem rady dyrektorów spółki R-Style Softlab JSC 

6) w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku pan Andrey Galkovsky był członkiem zarządu oraz członkiem rady dyrektorów spółki R-Style 
Softlab JSC 

7) sprzedaż akcji spółki Asseco South Eastern Europe S.A. nastąpiła do następujących menedżerów spółek z Grupy ASEE lub do podmiotów przez nich 
powiązanych: pana Piotra Jeleńskiego, pana Miljana Mališ, pana Miodraga Mirčetić, pana Marcina Rulnickiego oraz pozostałych menedżerów  

8) sprzedaż akcji spółki Asseco Central Europe, a.s. nastąpiła do następujących menadżerów spółek z Grupy ACE lub do podmiotów przez nich powiązanych: 
pana Jozefa Kleina, pana Branislava Tkáčika, pana Marka Gráca, pana Davida Stoppani, pana Markusa Hallera. 
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Transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych. 

Saldo należności od podmiotów powiązanych na dzień 30 czerwca 2017 roku obejmuje saldo należności z tytułu 
dostaw i usług 11,8 mln PLN oraz saldo pozostałych należności 83,4 mln PLN. Saldo należności od podmiotów 
powiązanych na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmuje saldo należności z tytułu dostaw i usług  
12,1 mln PLN oraz saldo pozostałych należności 7,6 mln PLN.  

Saldo zobowiązań wobec podmiotów powiązanych na dzień 30 czerwca 2017 roku obejmuje saldo zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług 17,2 mln PLN oraz saldo pozostałych zobowiązań 3,7 mln PLN. Saldo zobowiązań wobec 
podmiotów powiązanych na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmuje saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
26,4 mln PLN oraz saldo pozostałych zobowiązań 5,6 mln PLN. 

22. Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

W poniższej tabeli wyszczególniono pozycje, które zostały uwzględnione w linii „Zmiany stanu kapitału 
pracującego”:  

  6 miesięcy do  
30 czerwca 2017 

 6 miesięcy do  
30 czerwca 2016 

  mln PLN  mln PLN 

Zmiana stanu zapasów  0,5   (1,6) 

Zmiana stanu należności  14,7   19,4  

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych  (0,3)  (0,6) 

Zmiana stanu zobowiązań  (9,3)  (104,9) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (9,3)  0,5  

Zmiana stanu rezerw  (15,5)  (7,1) 

Razem  (19,2)  (94,3) 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku na saldo przepływów z działalności 
inwestycyjnej największy wpływ miały następujące wpływy i wydatki: 

 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 6,5 mln PLN; 

 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 5,3 mln PLN, w tym także wydatki na zakup 
środków transportu i sprzętu komputerowego; 

 Nabycie wartości niematerialnych w wysokości 2,0 mln PLN to wydatki na zakup oprogramowania 
i licencji obcych wykorzystywanych przez pracowników Spółki;  

 Nakłady na prace rozwojowe wyniosły 4,9 mln PLN; 

 Wydatki na nabycie akcji/udziałów w podmiotach powiązanych dotyczące spłaty odroczonych 
płatności za pakiet akcji Exictos SGPS S.A. nabywany w 2015 roku o wartości 9,9 mln PLN; 

 Wpływy ze sprzedaży akcji to przede wszystkim wpływ ze sprzedaży inwestycji w spółkę zależną 
Asseco Central Europe, a.s. w kwocie 7,9 mln PLN oraz otrzymana płatność z tytułu sprzedaży spółki 
One2Tribe Sp. z o.o. w kwocie 0,8 mln PLN. 

 Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych i stowarzyszonych wyniosły 131,2 mln PLN. 
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W poniższej tabeli zaprezentowano szczegóły dotyczące przepływów z tytułu pożyczek w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku: 

 Pożyczki spłacone Pożyczki udzielone 

Nazwa podmiotu mln PLN mln PLN 

Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. 1,0  - 

Asseco Resovia S.A. 0,8  - 

Asseco Enterprise Solutions, a.s. - (0,1) 

Modulus Sp. z o.o. - (0,4) 

pozostałe podmioty 0,9  (0,6) 

Razem 2,7  (1,1) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

 Dywidendy wypłacone - pozycja zawiera dywidendę wypłaconą przez Spółkę w wysokości  
249,8 mln PLN (szczegóły dotyczące dywidendy za 2016 rok zostały przedstawione w punkcie 6 not 
objaśniających); 

 Wydatki z tytułu spłaty kredytów w wysokości 7,5 mln PLN są głównie związane ze spłatą rat kredytu 
inwestycyjnego, jaki został zaciągnięty na budowę biura Spółki w warszawskim Wilanowie.  

23. Sezonowość i cykliczność 

Rozkład przychodów ze sprzedaży Spółki w poszczególnych kwartałach roku podlega niewielkiej sezonowości. 
Przychody w czwartym kwartale są zwykle nieznacznie wyższe niż w pozostałych kwartałach, ponieważ duża 
ich część generowana jest przez kontrakty na usługi IT dla dużych przedsiębiorstw i instytucji państwowych. 
Podmioty te w ostatnich miesiącach roku dokonują zakupów inwestycyjnych sprzętu i licencji. 

24. Zobowiązania pozabilansowe na rzecz jednostek powiązanych 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Asseco Poland S.A. nie posiada żadnych udzielonych gwarancji i poręczeń na 
rzecz jednostek powiązanych. 

25. Zobowiązania pozabilansowe wobec pozostałych podmiotów 

Spółka posiada szereg zawartych umów najmu, leasingu i innych o podobnym charakterze, z których wynikały 
następujące zobowiązania pozabilansowe do dokonania przyszłych płatności: 

 30 czerwca 2017 roku 
mln PLN 

31 grudnia 2016 roku 
mln PLN 

30 czerwca 2016 roku 
mln PLN 

Zobowiązania z tytułu najmu powierzchni    

W okresie do 1 roku 15,1  17,0  10,0  

W okresie od 1 roku do 5 lat 17,2  20,1  23,1  

Powyżej 5 lat - - - 

 32,3  37,1  33,1  

 
Sumaryczna wartość gwarancji należytego wykonania umów oraz gwarancji przetargowych ustanowionych 
przez różne banki na rzecz Asseco Poland S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 152,0 mln PLN. W ocenie 
Zarządu prawdopodobieństwo realizacji zobowiązań wynikających z tych gwarancji jest znikome.  
 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2017 roku Spółka nie była stroną 
postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi 10% kapitałów własnych 
Spółki. 
Łączna wartość postępowań, których stroną jest Spółka nie przekroczyła wartości 10% kapitałów własnych 
Spółki zarówno w grupie zobowiązań jak i wierzytelności. W odniesieniu do zobowiązań Spółka podnosi  
w postępowaniach bezzasadność roszczeń drugiej strony. 
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26. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym*  
6 miesięcy do 

 30 czerwca 2017 
6 miesięcy do 

 30 czerwca 2016 

    

Zarząd  10  11  

Działy produkcyjne  2 088  2 131  

Działy handlowe  79  91  

Działy administracyjne  340  326  

Razem  2 517  2 559  

*Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w etatach pobierających wynagrodzenie, tj. zatrudnienie w etatach 
skorygowane (pomniejszone) o etaty, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, inne). 
 

Zatrudnienie na dzień w osobach:  30 czerwca  2017 roku 30 czerwca 2016 roku 

    

Zarząd  9  11  

Działy produkcyjne  2 196  2 289  

Działy handlowe  89  95  

Działy administracyjne  370  362  

Razem  2 664  2 757  

27. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 

 Podwyższenie kapitału w spółce Asseco Enterprise Solutions a.s. 

W dniu 1 lipca 2017 roku nastąpiło w Asseco Enterprise Solutions a.s. podwyższenie kapitału poprzez 
wniesienie przez Asseco Central Europe, a.s. z siedzibą na Słowacji aportu akcji spółki Asseco Solutions a.s. 
z siedzibą na Słowacji oraz spółki Asseco Solutions AG, z siedzibą w Niemczech. W wyniku tej transakcji 
bezpośredni udział Asseco Poland S.A. w spółce Asseco Enterprise Solutions a.s. spadł do poziomu 60,3%, 
a bezpośredni udział Asseco Central Europe, a.s. w Asseco Enterprise Solutions a.s. osiągnął poziom 39,7%. Ze 
względu na zapisy w statucie spółki Asseco Enterprise Solutions a.s. bezpośrednią kontrolę nad nią sprawuje 
Asseco Central Europe, a.s., natomiast Asseco Poland kontroluje Asseco Enterprise Solutions a.s. pośrednio 
przez Grupę ACE. 

 Zbycie przez Asseco Poland S.A. akcji spółki Formula Systems  

Dnia 3 sierpnia 2017 roku Spółka Asseco Poland S.A. zawarła transakcję sprzedaży 2 356 605 akcji spółki 
zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw stanowiących 16% udziału w kapitale zakładowym 
i taki sam udział procentowy w głosach na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems. Po transakcji udział Spółki 
w kapitale zakładowym Formula Systems spadł do 30,33%. Transakcja zbycia akcji została zawarta w Izraelu, 
poza rynkiem regulowanym, z jedenastoma izraelskimi instytucjami finansowymi. Cena sprzedaży jednej akcji 
została ustalona na poziomie 124,14 NIS (New Israeli Shekel). Łączna wartość transakcji wynosiła 292,6 mln 
NIS. 

W związku z zawarciem transakcji sprzedaży 16% akcji spółki Formula Systems, skutkującej utratą przez 
Jednostkę Dominującą kontroli nad izraelską spółką, CEO Grupy Formula poinformował Zarząd Asseco Poland 
S.A. o woli wypowiedzenia pełnomocnictwa udzielonego Spółce 3 listopada 2016 roku dotyczącego 
upoważnienia do wykonywania prawa głosu przez Asseco Poland z akcji spółki Formula Systems, będących jego 
własnością. Wypowiedzenie zostało przez Zarząd przyjęte, wskutek czego upoważnienie wygasło z dniem 
3 sierpnia 2017 roku. 

Ponadto w dniu 22 sierpnia 2017 roku została sfinalizowana transkacja sprzedaży 589 151 akcji spółki Formula 
stanowiących 4% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział procentowy w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu Formula Systems. Transakcja zbycia akcji została zawarta w Izraelu, poza rynkiem regulowanym, 
na rzecz podmiotu kontrolowanego przez CEO spółki Formula Systems. Po transakcji udział Spółki w kapitale 
zakładowym Formula Systems wynosi 26,33%.  

Cena sprzedaży jednej akcji pozostała niezmieniona i wyniosła 124,14 NIS. Łączna wartość transakcji sprzedaży 
4% akcji wyniosła 73,1 mln NIS. Zapłata będzie realizowana w następujący sposób: 
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a) 50% wartości, tj. 36,6 mln NIS, zostanie zapłacone w ciągu jednego dnia od daty zawarcia transkacji,  

b) pozostałe 50% wartości wraz z należnymi odsetkami zostanie zapłacone w terminie do 5 lat od dnia 
zawarcia transakcji. 

Należność jest zabezpieczona poprzez zdeponowanie nieopłaconych akcji u Powiernika.  

 Zbycie nieruchomości klasyfikowanej jako aktywa przeznaczone do sprzedaży 

Dnia 4 sierpnia 2017 roku Spółka sprzedała nieruchomości klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
o wartości bilansowej 0,7 mln PLN. Wartość transakcji wyniosła 1,7 mln PLN. 

28. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony w dniu 
30 czerwca 2017 roku, to jest do dnia 23 sierpnia 2017 roku, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, 
które nie zostały, a powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
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