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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASSECO POLAND S.A.  
 

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia2007 

(badane)  

 tys. PLN tys. PLN 

Działalno ść kontynuowana     

Przychody ze sprzeda Ŝy 1 929 178  443 434 
     
Koszt własny sprzeda Ŝy 2 (516 035) (253 092) 
     
Zysk brutto ze sprzeda Ŝy  413 143  190 342 

    
Koszty sprzedaŜy (-) 2 (41 769) (21 448) 
Koszty ogólnego zarządu (-) 2 (72 895) (35 446) 

     
Zysk netto ze sprzeda Ŝy  298 479  133 448 

    
Pozostałe przychody operacyjne 3 2 989  1 289 
Pozostałe koszty operacyjne (-) 3 (5 553) (1 039) 

     
Zysk z działalno ści operacyjnej   295 915  133 698 

    
Przychody finansowe 4 256 386  71 513 
Koszty finansowe (-) 4 (239 102) (76 529) 

     
Zysk brutto  313 199  128 682 

    
Podatek dochodowy (bieŜące i odroczone obciąŜenie 
podatkowe) 

5 
(53 992) (23 051) 

    
Zysk na działalno ści gospodarczej  259 207  105 631 

    
Działalno ść zaniechana     

Zysk za okres sprawozdawczy na działalności zaniechanej  - 62 
     
Zysk netto za okres sprawozdawczy  259 207  105 693 

 

Zysk netto przypadaj ący na jedn ą akcje (w złotych)    
    
podstawowy z zysku netto za okres sprawozdawczy (w złotych) 6 4,38 2,29 

    

rozwodniony z zysku netto za okres sprawozdawczy (w złotych) 6 4,38 2,29 
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BILANS ASSECO POLAND S.A.   
 

  
31 grudnia2008 

(badane) 
31 grudnia 2007  

(badane) 

  tys. PLN tys. PLN 

AKTYWA    

Aktywa trwałe  3 614 889  1 769 316 
    
Rzeczowe aktywa trwałe 8 167 802  18 278 
Nieruchomości inwestycyjne  8 684  8 225 
Wartości niematerialne 9 1 861 551  859 041 
w tym wartość firmy  1 534 904  655 929 
Inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych 10 1 540 066  819 366 
Długoterminowe poŜyczki 12 600  900 

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w 
wartościach godziwych przez wynik finansowy  

13 
- 551 

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy  1 450  - 
NaleŜności długoterminowe 17 25 324  30 114 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 - 31 104 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  14 9 412  1 737 

    
Aktywa obrotowe   583 325  684 239 

    
Zapasy 15 9 978  14 012  
Rozliczenia międzyokresowe  14 41 595  14 862  
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 17 260 341  104 212  
Inne naleŜności 17 91 838  156 094  
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 11 6 253  9 685  
PoŜyczki 12 31 709  213 634  
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych 
przez wynik finansowy 

13 
26 242  71 139  

Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 18 115 369  100 601  
    

SUMA AKTYWÓW  4 198 214  2 453 555 
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   31 grudnia2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

  tys. PLN tys. PLN 

PASYWA     

    

Kapitał podstawowy 19 77 566  51 090 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej 

19 
3 488 385  1 651 371 

Akcje własne 19 (678 805) - 
Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieŜącego  389 896  239 063 

     
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM  3 277 042  1 941 524 
     
Zobowi ązania długoterminowe  353 839  264 024  

    
Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 

22 
49 985  186 367  

Długoterminowe rezerwy 23 14 459  507  

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 5 82 587   

Długoterminowe zobowiązania finansowe 20 201 072  74 313  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 26 5 736  2 837  
    
Zobowi ązania krótkoterminowe  567 333  248 007 

    
Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 

22 
62 197  5 238 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 24 143 906  53 042 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawych 

 
39 171  28 535 

Zobowiązania budŜetowe 24 24 011  13 496 
Zobowiązania finansowe 20 57 317  55 313 
Pozostałe zobowiązania 24 142 184  64 833 
Rezerwy 23 7 203  675 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 25 61 512  20 285 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 26 29 832  6 590 
    

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  921 172  512 031 
     
SUMA PASYWÓW  4 198 214  2 453 555 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ASSECO POLAND S.A.  
za okres 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2008 roku (badane) 
i za okres 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2007 roku (badane) 

 Kapitał 
podstawowy 

NadwyŜka ceny 
emisyjnej nad 

warto ścią 
nominaln ą 

Akcje własne 

Składnik 
kapitałowy 
obligacji 

zamiennych na 
akcje 

Zyski (straty) z 
lat ubiegłych i 
wynik okresu 

bieŜącego 

Kapitał własny 
ogółem 

 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. P LN 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku 51 090  1 651 371  - - 239 063  1 941 524  
Strata netto z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy - - - - (90) (90) 

Zysk za 12 miesiący zakończonych 31 grudnia 2008 roku     259 207  259 207  
Koszty za rok obrotowy rozpoznane bezpośrednio w kapitale 
własnym po uwzględnieniu podatku odroczonego  - - - - (3 260) (3 260) 

Połączenie z Prokom Software S.A. 20 203  1 456 406  (846 475) - (1 700) 628 434  

Połączenie z ABG S.A. 6 273  380 959  - - (6 018) 381 214  
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji w ramach 
połączenia z Prokom Software S.A. i ABG S.A. - (351) - - - (351) 

SprzedaŜ akcji własnych - - 167 670  - (64 481) 103 189  

Dywidenda za 2007 rok - - - - (32 825) (32 825) 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku 77 566  3 488 385  (678 805) - 389 896  3 277 042  

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 25 175 253 151  1 407 59 420 339 153 
Zysk za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 
roku     105 693 105 693 

Koszty świadczeń pracowniczych w formie akcji własnych       

Dywidenda za 2006 rok     (18 578) (18 578) 

Połączenie z Asseco Poland S.A.    4 310 13 381 17 691 
Przeszacowanie aktywów netto Asseco Poland S.A. do wartości 
godziwych na dzień połączenia     79 147 79 147 

Emisja akcji w ramach połączenia z Asseco Poland S.A. 17 736 957 734    975 470 

Emisja akcji w ramach objęcia aportów 3 210 117 807    121 017 
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji w ramach 
połączenia z Asseco Poland S.A.  (3 332)    (3 332) 
Emisja akcji w ramach realizacji warunkowego podwyŜszenia 
kapitału (sprzedaŜ warrantów) 295 12 712  (4 310)  8 697 

Emisja akcji w ramach zamiany obligacji zamiennych na akcje 30 1 399  (1 407)  22 

Emisja akcji serii E 4 644 320 476    325 120 

Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji serii E  (8 576)    (8 576) 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku 51 090 1 651 371  0 239 063 1 941 524 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ASSECO POLAND S.A.  

  

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej   

Zysk brutto 313 199  128 759  

Korekty o pozycje: (36 348) (91 570) 

Amortyzacja 31 383  13 471 

Zmiana stanu zapasów 5 463  (1 760) 

Zmiana stanu naleŜności 65 876  (48 033) 

Zmiana stanu zobowiązań (19 809) 1 027 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 41 325  13 473 

Zmiana stanu rezerw 6 085  (6 644) 

Przychody i koszty odsetkowe 4 971  (7 093) 

Zyski / straty z róŜnic kursowych (21 879) (55 274) 

Zyski / straty z działalności inwestycyjnej 3 056  (6 038) 

Wycena finansowych instrumentów pochodnych (40 131) 15 445 

Inne zyski/straty finansowe  (32 855) (8 148) 

Inne (79 833) (1 996) 

Środki pieni ęŜne netto wygenerowane z działalno ści operacyjnej 276 851  37 189 

Zapłacone odsetki (16 341) (29) 

Zapłacony podatek dochodowy (34 454) (7 141) 

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej   226 056  30 019 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej   

Wpływy ze sprzedaŜy aktywów trwałych 17 422  346  

Wpływy z aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 16 500  146 207  
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat 52 164  36 479  

Wpływy ze sprzedaŜy akcji w jednostkach powiązanych 52 435  95 160  

Środki pienięŜne przejęte w ramach połączenia 128 161  14 199  

Nabycie aktywów trwałych (19 768) (9 384) 

Nabycie jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych (551 555) (413 996) 

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (12 591) (342 223) 

PoŜyczki spłacone 620 130  4 200  

PoŜyczki udzielone (399 991) (5 400) 

Otrzymane odsetki 1 084  1 093  

Dywidendy otrzymane 32 855  8 148  

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (63 154)  (465 171) 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej   

Wpływy z tytułu emisji akcji - 323 995  

Wypłacona dywidenda (32 825) (18 578) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów 108 799  186 367  

Wydatki z tytułu spłaty kredytów (192 759) (2 446) 

Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 20 831  36 782  

Wydatki z tytułu spłaty dłuŜnych papierów wartościowych (141 200) (37 100) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (14 079) (118) 

Wpływy z tytułu sprzedaŜy akcji własnych 103 099  - 

Pozostałe - 20 788  

Środki pieni ęŜne netto z / (wykorzystane w) działalno ści finansowej (148 134)  509 690  

Zwiększenie netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów  14 768  74 538 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 100 601  26 063 

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na dzie ń 31 grudnia 115 369  100 601 
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I. INFORMACJE OGÓLNE  
Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 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. 

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 jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. („Grupa”). 

Asseco Poland S.A. zajmuje się działalnością doradczą w zakresie oprogramowania i sprzętu 
komputerowego, wytwarzaniem oprogramowania oraz dostarczaniem oprogramowania i sprzętu 
komputerowego. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według działów Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD-6201Z), jest „działalność w zakresie oprogramowania”. Klasa ta obejmuje działalność 
związaną z analizą, projektowaniem i programowaniem systemów gotowych do uŜycia. Przedmiotem 
działalności Spółki według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. jest „informatyka”. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku 
oraz zawiera dane porównywalne za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku oraz na 
dzień 31 grudnia 2007 roku. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd w dniu 24 kwietnia 2009 roku. 

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla okresu bieŜącego i porównywalnego. 

Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku, 
które zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 24 kwietnia 2009 roku. 
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Skład Zarz ądu i Rady Nadzorczej Spółki 

W ciągu okresu sprawozdawczego i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania tj. do dnia 24 kwietnia 
2009 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 
Adam Góral    Prezes Zarządu 
Przemysław Borzestowski  Wiceprezes Zarządu 
Tadeusz Dyrga(1)   Wiceprezes Zarządu 
Piotr Jeleński    Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Kardaś(1)   Wiceprezes Zarządu 
Marek Panek    Wiceprezes Zarządu 
Zbigniew Pomianek   Wiceprezes Zarządu 
Adam Rusinek    Wiceprezes Zarządu 
Włodzimierz Serwiński(1)  Wiceprezes Zarządu 
Przemysław Sęczkowski  Wiceprezes Zarządu 
Robert Smułkowski   Wiceprezes Zarządu 
(1) powołany na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 kwietnia 2008 roku 

W ciągu okresu sprawozdawczego i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania tj. do dnia 24 kwietnia 
2009 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 
Jacek Duch    Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Adam Noga    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Jarosław Adamski   Członek Rady Nadzorczej 
Bo Denysyk(1)    Członek Rady Nadzorczej 
Andrzej Szukalski   Członek Rady Nadzorczej 
Dariusz Brzeski(2)    Członek Rady Nadzorczej 
(1) odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2009 roku 

(2) powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lutego 2009 roku 

 

Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własn ości znacznych pakietów akcji 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Asseco Poland S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku stan 
Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz  
Liczba posiadanych 

akcji  
i głosów na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym i 

w ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

Asseco Poland (akcje własne) 9 311 450   12,00% 
Adam Góral 8 083 000 10,42% 
CU OFE BPH CU WBK 8 000 934 10,32% 
ING OFE 5 600 000 7,22% 
Pioneer TFI 4 096 540 5,28% 
Pozostali akcjonariusze 42 473 606 54,76% 

 77 565 530 100,00% 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. wynosił 77 565 530 PLN i dzielił 
się na 77 565 530 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 PLN kaŜda, dających łącznie 
77 565 530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 

W dniach 9 oraz 12 grudnia 2008 roku w wyniku transakcji sprzedaŜy Spółka zbyła 2 300 000 akcji 
własnych o wartości nominalnej 1 PLN kaŜda. SprzedaŜ nastąpiła w wyniku prywatnej oferty 
skierowanej do ograniczonej liczby inwestorów instytucjonalnych, a średnia jednostkowa cena zbycia 
akcji wyniosła 45 PLN za akcję. Zbyte akcje stanowią 2,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają 
do 2,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Sprzedane akcje stanowiły część pakietu 
11 611 450 akcji własnych nabytych przez Asseco Poland S.A. w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze 
sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. Obecnie Spółka posiada 
9 311 450 akcji własnych, stanowiących 12,00% kapitału zakładowego i uprawniających do 12,00% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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W dniu 16 grudnia 2008 r. Zarząd Asseco Poland S.A. uzyskał informację, Ŝe w wyniku transakcji 
nabycia akcji spółki Asseco Poland S.A., rozliczonych w dniu 10 grudnia 2008 r. Commercial Union 
Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (CU OFE) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów 
powyŜej 10%. 

Przed w/w transakcją na dzień 9 grudnia 2008 roku CU OFE posiadał 7 301 484 sztuk akcji Spółki 
stanowiących 9,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 301 484 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,41% ogólnej liczby głosów. 

Po zawarciu i rozliczeniu powyŜszej transakcji CU OFE posiadał 8 000 934 sztuk akcji Spółki 
stanowiących 10,32% kapitału zakładowego i uprawniających do 8 000 934 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, co stanowiło 10,32% ogólnej liczby głosów.  

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. CU OFE BHP CU WBK dopuszcza moŜliwość 
dalszego zwiększania zaangaŜowania w Spółkę w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy od dnia złoŜenia 
niniejszego zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności 
lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie CU OFE BHP CU WBK informuje, Ŝe zgodnie 
z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami 
szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangaŜowanie CU OFE BHP CU WBK nie moŜe 
przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza takŜe zbycia akcji w przypadku 
odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka operacji. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 
24 kwietania 2009 roku stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zaleŜne 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się 
następująco: 

AKCJONARIUSZ 

Liczba 
posiadanych 

akcji  
i głosów na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym i 

w ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

Asseco Poland (akcje własne) 9 311 450 12,00% 
Adam Góral 8 083 000 10,42% 
CU OFE BPH CU WBK  8 000 934 10,32% 
ING OFE 5 600 000 7,22% 
Pioneer TFI  3 908 000 5,04% 
Pozostali akcjonariusze 42 662 146 55,00% 
 77 565 530 100,00% 

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Asseco Poland S.A. przez osoby zarz ądzające 
i nadzoruj ące 

liczba akcji – stan na dzie ń 
Członkowie Rady Nadzorczej 

24 kwietnia 2009  31 grudnia 2008  31 grudnia 2007  

Jacek Duch 17 505 17 505 - 
Jarosław Adamski - - - 
Bo Denysyk - - n/d 
Dariusz Górka n/d n/d - 
Dariusz Brzeski 525 000 n/d  n/d 
Stanisław Janiszewski n/d n/d 1 600 
Grzegorz Maciąg n/d n/d - 
Piotr Mondalski n/d n/d - 
Adam Noga - - - 
Andrzej Szukalski - - n/d 
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liczba akcji – stan na dzie ń 

Członkowie Zarz ądu 
24 kwietnia 2009  31 grudnia 2008  31 grudnia 2007  

Adam Góral 8 083 000 8 083 000 8 083 000 
Przemysław Borzestowski - - - 
Tadeusz Dyrga 19 352 19 352 n/d 
Piotr Jeleński - - - 
Krzysztof Kardaś - - n/d 
Marek Panek - - - 
Zbigniew Pomianek - - - 
Adam Rusinek - - - 
Włodzimierz Serwiński - - n/d 
Przemysław Sęczkowski - - - 
Robert Smułkowski 2 212 2 212  1 955 
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II. Podstawa sporz ądzenia oraz zasady (polityki) rachunkowo ści 

1. Podstawa sporz ądzenia 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania 
standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę 
zasad rachunkowości nie ma róŜnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami 
MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

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

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, 
z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy, które są wyceniane według wartości godziwej.  

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty 
polski („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie 
kontynuowania działalności przez Spółkę. 

2. Szacunki 

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania 
szacunków i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, Ŝe 
przyjęte załoŜenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Spółki na temat bieŜących 
działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się róŜnić od przewidywanych. 

PoniŜej przedstawiono główne obszary, w których w procesie stosowania zasad (polityki) 
rachunkowości oprócz szacunków księgowych, miał duŜe znaczenie profesjonalny osąd kierownictwa 
i co, do których zmiana szacunków moŜe mieć istotny wpływ na wyniki Spółki w przyszłości.  

Przyjęte przepływy operacyjne do wyceny kontraktów IT oraz pomiar stopnia zaawansowania 

Spółka realizuje szereg kontraktów na budowę oraz wdroŜenia systemów informatycznych. Dodatkowo 
przepływy z niektórych kontraktów są denominowane w walutach obcych. Wycena kontraktów IT 
wymaga ustalenia przyszłych przepływów operacyjnych w celu ustalenia wartości godziwej przychodów 
i kosztów, jak równieŜ wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych oraz dokonaniu 
pomiaru stopnia zaawansowania prac na projekcie. Stopień zaawansowania prac ustala się jako 
stosunek poniesionych kosztów (zwiększających postęp realizacji prac) do kosztów planowanych lub 
stosunkiem przepracowanych roboczo dni w stosunku do całkowitego czasu pracy.  

Przyjęte przyszłe przepływy operacyjne nie zawsze są zgodne z umowami z klientami, czy teŜ 
dostawcami ze względu na zmiany w harmonogramach realizacji projektów IT. Na dzień 31 grudnia 
2008 roku wartość naleŜności z tytułu wyceny kontraktów IT wynosiła 34 950 tys. PLN, zobowiązania 
z tego tytułu wynosiły 135 371 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wycena wbudowanych 
pochodnych instrumentów finansowych została ujęta w zobowiązaniach finansowych oraz aktywach 
finansowych i wynosiła odpowiednio 43 929 tys. PLN i 165 tys. PLN. W przypadku umów 
denominowanych w walutach obcych, uznanych za waluty funkcjonalne nie są wydzielane wbudowane 
instrumenty pochodne. Przychody i koszty wynikające z takich umów są ustalane w oparciu o kurs 
bieŜący. 

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 
uŜyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie 
dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej uŜyteczności na podstawie bieŜących 
szacunków. 
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Wartość firmy – test na utratę wartości 

Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku przeprowadził test na utratę wartości firmy, powstałej 
w wyniku nabycia jednostek zaleŜnych. Wymagało to oszacowania wartości uŜytkowych ośrodków 
wypracowujących środki pienięŜne, do których naleŜy wartość firmy. Oszacowanie wartości uŜytkowej 
polega na ustaleniu przyszłych przepływów pienięŜnych generowanych przez ośrodek wypracowujący 
środki pienięŜne i ustalenia stopy dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia bieŜącej wartości tych 
przepływów. Wartość firmy powstała na nabyciu jednostek zaleŜnych na dzień 31 grudzień 2008 roku 
wyniosła 1 534 904 tys. PLN. 

Wartości niematerialne i prawne – relacje z klientami 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość netto relacji z klientami wynosiła 124 783 tys. PLN. Wartość ta 
została oszacowana z wykorzystaniem metody wielookresowej nadwyŜki dochodów (MEEM). Metod ta 
zakłada, Ŝe wartość wycenianej wartości niematerialnej jest równa wartości bieŜącej przypisanych do 
niej przepływów po opodatkowaniu i uwzględnieniu wymaganego zwrotu z innych aktywów 
zaangaŜowanych w generowanie tych przepływów pienięŜnych. W celu określenia wartości rynkowej 
wycenianego aktywa, prognozowane strumienie pienięŜne dyskontowane są przy zastosowniu kosztu 
kapitału odzwierciedlającego ryzyko związane z wartościami niematerialnymi oraz okresu ekonomicznej 
uŜyteczności danego aktywa. W przeprowadzonych szacunkach, przyjęto koszt kapitału na poziomie 
10,8% oraz 19-letni okres ekonomicznej uŜyteczności. 

 

3. Profesjonalny os ąd 

Spółka posiada szereg zawartych umów leasingu środków transportu, które klasyfikuje w zaleŜności od 
warunków umowy jako umowy leasingu operacyjnego lub umowy leasingu finansowego. W przypadku 
leasingu operacyjnego, leasingodawca zachowuje wszystkie istotne ryzyka i poŜytki wynikające z prawa 
własności tych aktywów, natomiast w przypadku leasingu finansowego zasadnicza część ryzyka oraz 
poŜytków wynikająca z tytułu posiadania aktywów jest przeniesiona na leasingobiorcę. 

Wbudowane instrumenty pochodne, które nie są ściśle powiązane z umową zasadniczą wykazuje się 
w księgach tak jak inne instrumenty pochodne, które nie są zaliczane do instrumentów 
zabezpieczających. Zyski/straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu pochodnego odnoszone 
są do rachunku zysków i strat tego okresu, w którym powstały. 

W przypadku niektórych rodzajów transakcji, wbudowany instrument pochodny nie jest oddzielany od 
umowy zasadniczej i ujmowany oddzielnie, szczególnie, gdy transakcja ta jest dokonywana w walucie 
uznanej za zwyczajowo stosowaną w tego rodzaju transakcjach w danym środowisku ekonomicznym. 
Do umów w których powszechnie stosowaną walutą jest EUR zaliczane są między innymi umowy najmu 
nieruchomości oraz, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, z uwagi na wzrastającą powszechność 
i skalę stosowania EUR równieŜ kontrakty na usługi IT. Zasady ustalania wpływu na jednostki zaleŜne, 
współzaleŜne i stowarzyszone zostały przedstawione w dalszej części zasad rachunkowości 
zastosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. 

4. Zmiany stosowanych zasad prezentacji  

W 2008 roku Spółka zmieniła klasyfikację dłuŜnych papierów wartościowych, dla których nie istnieje 
aktywny rynek, przenosząc je z pozycji aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności do 
pozycji poŜyczki. W związku z powyŜszym dokonano zmiany danych porównywalnych przenosząc 
kwotę w wysokości 198 935 tys. PLN z pozycji aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności do pozycji poŜyczki. 

5. Nowe standardy i interpretacje, które zostały op ublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie 

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

� MSSF 8 Segmenty operacyjne - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2009 roku lub później, 

� MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony we wrześniu 2007) – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do 
dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 
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� MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) - mający zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych (zmieniony w styczniu 2008) - mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do 
dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony w styczniu 2008) - 
mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- 
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnień i anulowanie (zmieniony w 
styczniu 2008) - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzony przez UE, 

� Zmiany do MSR 32 i MSR 1: Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy po wartości godziwej 
(zmiany wprowadzone w lutym 2008) - mające zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2008 roku lub później - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później, 

� Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 Koszt inwestycji w jednostkę zaleŜną, współkontrolowaną 
i stowarzyszoną - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 15 Umowy na budowę nieruchomości - mająca zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych - mająca 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku lub później 
- do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE,  

� Zmiany do MSR 39: Pozycje zabezpieczane kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń 
(zmiany wprowadzone w lipcu 2008) - mające zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 

� MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy (zmieniony w listopadzie 2008) - mający zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 17 Dywidendy rzeczowe - - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Zmiany do MSR 39 i MSSF 7 – Przekwalifikowanie aktywów finansowych – Data wejścia w 
Ŝycie i przepisy przejściowe (zmiany wprowadzone w listopadzie 2008) – mające zastosowanie 
począwszy od 1 lipca 2008 roku. 

Poza MSSF 8, w opini Zarządu Asseco Poland S.A. wprowadzenie powyŜszych standardów oraz 
interpretacji nie będzie miało istotnego wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) 
rachunkowości w 2009 roku. 
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6. Istotne zasady rachunkowo ści 

i. Rzeczowe aktywa trwałe  

Rzeczowe aktywa trwałe są wykazywane według ceny nabycia/kosztu wytworzenia i pomniejszone 
o skumulowaną amortyzację oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Koszty 
poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do uŜytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami 
o istotnej wartości, do których moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŜyteczności. 
Częścią składową są równieŜ koszty generalnych remontów. 

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika 
aktywów, wynoszący: 
 
Typ Okres ekonomicznej u Ŝyteczno ści 
  
Budynki i budowle 25-40 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne 3-12 lat 

Środki transportu 5 lat 

Komputery 3 lata 

Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat 

Poprawność stosowanych okresów uŜytkowania oraz wartości końcowych jest weryfikowana raz do 
roku, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 

JeŜeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany, które wskazują na to, Ŝe wartość bilansowa środków 
trwałych moŜe nie być moŜliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem 
ewentualnej utraty wartości. JeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na to, Ŝe mogła nastąpić utrata 
wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych 
aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pienięŜne jest obniŜana do poziomu wartości 
odzyskiwanej. Wartość odzyskiwalna środków trwałych odpowiada wyŜszej z następujących dwóch 
wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy lub wartości uŜytkowej. Przy ustalaniu 
wartości uŜytkowej, szacowane przyszłe przepływy pienięŜne są dyskontowane do wartości bieŜącej 
przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 
pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W przypadku składnika 
aktywów, który nie generuje wpływów pienięŜnych w sposób znacząco samodzielny, wartość 
odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, do którego ten składnik 
naleŜy. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w kosztach 
operacyjnych. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 
w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego uŜytkowania 
takiego składnika aktywów. Zyski/straty ze zbycia środków trwałych określane są przez porównanie 
środków pozyskanych ze zbycia z bieŜącą wartością księgową i ujmowane są wyniku operacyjnym. 
Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako 
róŜnica pomiędzy wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane 
w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego wyksięgowania. 

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych w toku budowy lub montaŜu i są wykazywane według 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 
Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka 
trwałego do uŜytkowania. 

ii. Koszty finansowania zewn ętrznego  

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia według 
wzorcowego podejścia zgodnego z MSR 23. 

iii. Nieruchomo ści inwestycyjne  

Początkowo nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów 
transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane zgodnie z wymogami 
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stosowanymi w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych tj. w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia, pomniejszonym o dotychczasowe umorzenie i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych spełniających kryteria zaklasyfikowania ich 
jako przeznaczone do sprzedaŜy lub ujętych w grupie do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczone do 
sprzedaŜy. 

Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego 
wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z uŜytkowania, gdy nie są spodziewane Ŝadne przyszłe 
korzyści z jej sprzedaŜy. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej 
z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego 
wyksięgowania. 

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika 
aktywów wynoszący: 
 
Typ Okres ekonomicznej u Ŝyteczno ści 
  
Budynki i budowle 25-40 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne 3-12 lat 

Poprawność stosowanych okresów amortyzacji jest weryfikowana raz do roku, powodując odpowiednią 
korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 

iv. Warto ści niematerialne  

Nabyte odrębnie oraz w wyniku połączenia jednostek gospodarczych 

Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane według ceny nabycia. 
Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są ujmowane 
według wartości godziwej na dzień przejęcia. 

Okres uŜytkowania wartości niematerialnych zostaje oceniony i uznany za ograniczony lub 
nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania amortyzuje się metodą 
liniową w oparciu o ich szacowany okres uŜytkowania, a koszty amortyzacji są ujmowane w rachunku 
zysków i strat zgodnie z miejscem ich powstawania. Okresy uŜytkowania stanowiące podstawę 
ustalenia stawek amortyzacji są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby korygowane 
począwszy od kolejnego roku obrotowego. 

Z wyjątkiem prac rozwojowych, wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym 
zakresie nie są ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie są ujmowane w cięŜar 
rachunku zysków i strat za ten rok, w którym zostały poniesione.  

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które nie są uŜytkowane są 
corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości. Pozostałe wartości 
niematerialne są poddawane testom na utratę wartości, jeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na to, Ŝe 
mogła nastąpić utrata wartości. JeŜeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość moŜliwą do 
odzyskania (wyŜsza z następujących dwóch wartości – ceny sprzedaŜy netto lub wartości uŜytkowej), 
wartość tych aktywów obniŜana jest do poziomu wartości odzyskiwalnej. 

Koszty prac badawczych i rozwojowych  

Składnik wartości niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych lub realizacji etapu prac 
rozwojowych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie powinien być ujęty wtedy i tylko 
wtedy, gdy jednostka gospodarcza jest w stanie udowodnić: 

� moŜliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, 
aby nadawał się do uŜytkowania lub sprzedaŜy, 

� zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego uŜytkowania lub sprzedaŜy, 

� zdolność do uŜytkowania lub sprzedaŜy składnika wartości niematerialnych, 

� sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe 
korzyści ekonomiczne. Między innymi jednostka gospodarcza powinna udowodnić istnienie 
rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik, 
lub - jeśli składnik ma być uŜytkowany przez jednostkę - uŜyteczność składnika wartości 
niematerialnych, 
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� dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają słuŜyć 
ukończeniu prac rozwojowych oraz uŜytkowaniu lub sprzedaŜy składnika wartości 
niematerialnych, 

� moŜliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które 
moŜna przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych. 

Koszty prac rozwojowych niespełniające powyŜszych kryteriów obciąŜają rachunek zysków i strat. 

Koszty prac rozwojowych spełniające powyŜsze kryteria ujmowane są według cen nabycia 
pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres 
uzyskiwania przychodów ze sprzedaŜy z danego przedsięwzięcia. Okres dokonywania odpisów kosztów 
prac rozwojowych odpowiada okresowi ekonomicznej uŜyteczności danego składnika aktywów i nie 
przekracza 5 lat. 

Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli 
składnik aktywów nie został jeszcze oddany do uŜytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu 
sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, Ŝe ich wartość bilansowa 
moŜe nie być moŜliwa do odzyskania. 

W odniesieniu do wartości niematerialnych podlegających odpisom umorzeniowym, stosowana jest 
liniowa metoda amortyzacji. Przyjęte dla wartości niematerialnych okresy ekonomicznej uŜyteczności 
wynoszą: 
 
Typ Okres ekonomicznej u Ŝyteczno ści 
  
Koszty prac rozwojowych 2–5 lat 

Oprogramowanie komputerowe 2-5 lat 

Patenty i licencje 2-5 lat 

Relacje z klientami 19 lat 

Inne 3-10 lat 

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według róŜnicy 
pomiędzy wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są 
ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie jego wyksięgowania. 

Wartość firmy 

Wartość firmy powstała w wyniku nabycia części przedsiębiorstwa jednostki gospodarczej jest 
początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej nadwyŜkę kosztów nabycia nad wartością 
godziwą netto moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po 
początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie 
skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz 
na rok lub częściej w przypadku, gdy występuję przesłanki co do utraty wartości. Wartość firmy nie 
podlega amortyzacji.  

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do kaŜdego z ośrodków wypracowujących 
środki pienięŜne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. KaŜdy ośrodek, lub zespół ośrodków, do 
którego została przypisana wartość firmy, powinien odpowiadać najniŜszemu poziomowi w Spółce, na 
którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze. 

Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka 
wypracowującego środki pienięŜne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku, 
gdy odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pienięŜne jest niŜsza niŜ wartość 
bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część 
ośrodka wypracowującego środki pienięŜne i dokonana zostanie sprzedaŜ części działalności w ramach 
tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaŜy takiej działalności wartość firmy związana ze 
sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich okolicznościach 
sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej działalności 
i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. 
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v. Utrata warto ści aktywów niefinansowych 

Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny aktywów pod względem istnienia przesłanek 
wskazujących na utratę ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Emitent dokonuje 
oszacowania wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów 
przewyŜsza jego wartość odzyskiwalną, uznaje się utratę jego wartości i dokonuje odpisu 
aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna jest jedną 
z dwóch następujących wartości w zaleŜności od tego, która z nich jest wyŜsza: wartością godziwą 
danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, pomniejszoną o koszty 
zbycia lub wartością uŜytkową ustalaną dla poszczególnych składników aktywów w przypadku, gdy 
dany składnik aktywów generuje przepływy środków pienięŜnych znacząco niezaleŜne od tych 
generowanych przez inne aktywa lub grupy aktywów. 

vi. Inwestycje w jednostkach zale Ŝnych, współzale Ŝnych i stowarzyszonych 

Jednostkami zaleŜnymi są takie jednostki, w których Spółka posiada więcej niŜ połowę głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub w jakikolwiek inny sposób 
posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną tychŜe jednostek. Do oceny posiadania 
przez Spółkę kontroli nad innymi jednostkami bierze się równieŜ pod uwagę istnienie i wpływ 
potencjalnych głosów, które mogą być wykonywane na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub 
zgromadzeniach wspólników tychŜe jednostek. 

Jednostkami stowarzyszonymi są takie jednostki, w których Spółka posiada 20%-50% udziału w głosach 
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz na które Spółka wywiera znaczący wpływ, ale ich nie 
kontroluje, czyli nie są ani jednostkami zaleŜnymi, ani wspólnym przedsięwzięciem. 

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych, 
Spółka ujmuje w cenie nabycia. Na kaŜdy dzień bilansowy Emitent dokonuje oceny posiadanych 
inwestycji w jednostkach powiązanych pod kątem wystąpienia przesłanek, co do utraty wartości. 
Ponadto na koniec kaŜdego roku obrotowego Spółka dokonuje oceny wartości odzyskiwalnej 
posiadanego majątku finansowego, poprzez oszacowanie i analizę wartość przyszłych przepływów 
pienięŜnych generowanych przez te aktywa. 

Jednostkami współzaleŜnymi są jednostki nie będące jednostkami zaleŜnymi lub stowarzyszonymi, 
w których Spółka posiada nie więcej niŜ połowę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 
zgromadzeniu wspólników lub w jakikolwiek inny sposób posiada zdolność kierowania polityką 
finansową i operacyjną tychŜe jednostek wspólnie z pozostałym akcjonariuszami lub udziałowcami. 

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach  stowarzyszonych 
Spółka ujmuje w cenie nabycia. Na kaŜdy dzień bilansowy naleŜy dokonać oceny posiadanych 
inwestycji w jednostkach powiązanych pod kątem wystąpienia przesłanek, co do utraty wartości. 
Ponadto na koniec kaŜdego roku obrotowego Spółka dokonuje oceny wartości przyszłych przepływów 
pienięŜnych generowanych przez te aktywa. 

vii. Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

� Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

� Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy, 

� PoŜyczki i naleŜności 

� Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy oraz 

� Zobowiązania finansowe 

Wszystkie aktywa finansowe są początkowo ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości 
godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z nabyciem danego aktywa finansowego, za 
wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub moŜliwych 
do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma 
moŜliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy 
procentowej.  
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Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są 
klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
Instrumenty pochodne są równieŜ klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba Ŝe są to 
instrumenty uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające lub umowy gwarancji finansowych. 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości 
godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji 
sprzedaŜy. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat 
jako przychody lub koszty finansowe.  
JeŜeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt moŜe 
zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie 
na przepływy pienięŜne z kontraktu lub wydzielenie wbudowanych instrumentów pochodnych jest 
wyraźnie zakazane.  
Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŜeli poniŜsze kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja 
eliminuje lub znacząco obniŜa niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady 
rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) aktywa są częścią grupy aktywów 
finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną 
strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, 
które powinny być oddzielnie ujmowane.  

PoŜyczki i naleŜności ujmowane są według zamortyzowanego kosztu. PoŜyczki udzielone i naleŜności 
to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub moŜliwych do ustalenia 
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich 
wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. PoŜyczki udzielone i naleŜności o 
terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów 
trwałych. 

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaŜy. Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaŜy są ujmowane według wartości godziwej, bez potrącenia kosztów 
transakcji, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań 
giełdowych na aktywnym rynku i braku moŜliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej 
metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia 
skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną róŜnicę pomiędzy wartością godziwą a 
ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje 
cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa moŜe być 
ustalona w inny wiarygodny sposób), odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek 
wartości aktywów dostępnych do sprzedaŜy spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku 
zysków i strat jako koszt finansowy. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeŜeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do 
aktywów obrotowych, jeŜeli Zarząd ma zamiar zrealizować je w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 
za wyjątkiem zawartych kontraktów typu „forward” klasyfikowanych jako pozycje krótkoterminowe 
niezaleŜnie od terminu ich zapadalności. 

Nabycie i sprzedaŜ aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. 
W momencie początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej, 
obejmującej koszty transakcji.  

Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej 
przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej 
stopy procentowej. 

Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi 
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaŜy 
instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pienięŜnych przypisane danemu instrumentowi 
przechodzą na niezaleŜną stronę trzecią. 

viii. Pochodne instrumenty finansowe 

Działalność Spółki naraŜona jest na róŜne rodzaje ryzyka finansowego – w tym na zmiany rynkowych 
cen instrumentów dłuŜnych i kapitałowych, wahania kursów walutowych oraz stóp procentowych. 
Ogólny program zarządzania ryzykiem przez Spółkę koncentruje się na nieprzewidywalności rynków 
finansowych i stara się minimalizować ich potencjalne negatywne wpływy na wyniki finansowe Spółki. 
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W określonym zakresie Spółka wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty 
terminowe na waluty obce, w celu minimalizowania ryzyka finansowego. 

Pochodne instrumenty finansowe są ujmowane pierwotnie w księgach według ceny nabycia, 
a następnie wyceniane są według wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej pochodnych 
instrumentów finansowych ujmowane są natychmiast w rachunku zysków i strat, jako Ŝe Spółka nie 
wykorzystuje instrumentów, które kwalifikowałyby się do zastosowania jako rachunkowość 
zabezpieczeń zgodnie z MSR 39. Instrumenty pochodne prezentowane są w bilansie jako aktywa lub 
zobowiązania wyceniane w wartościach godziwych. 

Wartość godziwa instrumentów pochodnych, którymi obrót odbywa się na rynkach regulowanych oraz 
papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy ustalana jest na podstawie notowanych cen 
rynkowych na dzień bilansowy. Wartość godziwa terminowych kontraktów walutowych jest ustalana 
z wykorzystaniem terminowych rynkowych kursów walut na dzień bilansowy. 

Do oszacowania wartości godziwej instrumentów pochodnych, którymi nie obraca się na rynkach 
regulowanych oraz pozostałych instrumentów finansowych, Spółka stosuje róŜne metody i załoŜenia, 
które bazują na warunkach rynkowych występujących na kaŜdy moment bilansowy. Zazwyczaj 
stosowane są notowania rynkowe lub notowania dealerów dla określonych lub podobnych 
instrumentów. Inne techniki, jak na przykład modele wyceny opcji lub zdyskontowana wartość 
przyszłych oszacowanych przepływów pienięŜnych, wykorzystywane są do ustalenia wartości godziwej 
pozostałych instrumentów. 

Dla celów ujęcia w sprawozdaniu finansowym wartość godziwa zobowiązań finansowych 
oszacowywana jest przez dyskontowanie przyszłych umownych przepływów pienięŜnych za pomocą 
stóp procentowych, dostępnych Spółce dla podobnych instrumentów finansowych. 

Wbudowane pochodne instrumenty finansowe wyodrębnia się z umów zasadniczych i wykazuje  
w księgach odrębnie jako pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik 
finansowy, jeŜeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

� ekonomiczny charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle 
powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi, 

� odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu 
pochodnego, spełniałby definicję pochodnego instrumentu finansowego, 

� hybrydowy (połączony) instrument zawierający wbudowany pochodny instrument finansowy nie 
jest wyceniany w wartości godziwej, której zmiany odnoszone są do przychodów lub kosztów 
okresu sprawozdawczego. 

Wbudowane instrumenty pochodne wykazuje się w księgach podobnie do innych pochodnych 
instrumentów finansowych, które nie są zaliczane do instrumentów zabezpieczających. 

W przypadku niektórych rodzajów transakcji, wbudowane instrumenty pochodne, które nie są ściśle 
powiązane z umową zasadniczą wykazuje się w księgach tak jak inne instrumenty pochodne. 
Zyski/straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu pochodnego odnoszone są do rachunku 
zysku i strat tego okresu, w którym powstały. 

W przypadku niektórych rodzajów transakcji, wbudowany instrument pochodny nie jest oddzielany od 
umowy zasadniczej i ujmowany oddzielnie, szczególnie gdy transakcja ta jest dokonywana w walucie 
uznanej za zwyczajowo stosowaną w tego rodzaju transakcjach w danym środowisku ekonomicznym. 
Do tego typu umów zaliczane są między innymi umowy najmu nieruchomości oraz, począwszy od dnia 
1 stycznia 2005 roku, z uwagi na wzrastającą powszechność i skalę stosowania EUR równieŜ kontrakty 
na usługi IT.  

W przypadku umów denominowanych w walutach obcych, uznanych za waluty funkcjonalne dla jednej 
ze stron transakcji, nie są wydzielane wbudowane instrumenty pochodne. Przychody i koszty 
wynikające z takich umów są ustalane w oparciu kurs bieŜący. 

Wartość godziwa walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do bieŜących kursów 
terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności, które 
w ocenie Spółki są najlepszym moŜliwym przybliŜeniem przyszłych kursów walut. Wartość godziwa 
kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana w odniesieniu do wartości rynkowej podobnych 
instrumentów. 

Spółka w 2008 roku oraz w okresie porównywalnym nie stosowała zasad rachunkowości zabezpieczeń. 
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ix. Utrata warto ści aktywów finansowych 

Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika 
aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 

JeŜeli istnieją obiektywne przesłanki na to, Ŝe została poniesiona strata z tytułu utraty wartości poŜyczek 
i naleŜności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu 
utraty wartości równa się róŜnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych 
a wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych (z wyłączeniem przyszłych strat 
z tytułu nieściągnięcia naleŜności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych 
z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy 
początkowym ujęciu). Wartość bilansową składnika aktywów obniŜa się bezpośrednio lub poprzez odpis 
aktualizujący. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników 
aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a takŜe przesłanki utraty wartości aktywów 
finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. JeŜeli z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe nie 
istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów 
finansowych, niezaleŜnie od tego, czy jest on znaczący, czy teŜ nie, to Spółka włącza ten składnik do 
grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia  pod 
kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których 
ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, Ŝe dotychczasowy odpis nie ulegnie 
zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 

JeŜeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to moŜna 
w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis 
odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się 
w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika 
aktywów nie przewyŜsza jego zamortyzowanego kosztu. 

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu 
kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyŜ jego wartości godziwej nie 
moŜna wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony 
poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty 
wartości ustala się jako róŜnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz 
wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych zdyskontowanych przy 
zastosowaniu bieŜącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych 
dostępnego do sprzedaŜy, to kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów 
(pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieŜącą wartością, pomniejszoną 
o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, 
zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie moŜna 
ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów 
kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaŜy. JeŜeli w następnym okresie wartość 
godziwa instrumentu dłuŜnego dostępnego do sprzedaŜy wzrośnie, a wzrost ten moŜe być obiektywnie 
łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków 
i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

x. Umowy gwarancji finansowych 

Umową gwarancji finansowych jest umowa zobowiązująca jej wystawcę do dokonania określonych 
płatności rekompensujących posiadaczowi stratę, jaką poniesie z powodu niedokonania przez 
określonego dłuŜnika płatności w przypadającym terminie zgodnie z pierwotnymi lub zmienionymi 
warunkami instrumentu dłuŜnego. 

W momencie początkowego ujęcia składnik zobowiązania finansowego z tytułu gwarancji wycenia się 
w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu, jednostka wycenia wszystkie zobowiązania finansowe 
według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. 
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xi. Zapasy  

Zapasy są wyceniane według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i moŜliwej do 
uzyskania wartości netto. Wartością netto moŜliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaŜy 
dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia 
i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaŜy do skutku. Spółka do wyceny rozchodu 
zapasów korzysta z metody szczegółowej identyfikacji. Odpisy z tytułu aktualizacji wartości zapasów 
ujmowane są w kosztach operacyjnych. 

xii. Rozliczenia mi ędzyokresowe 

W rozliczeniach międzyokresowych kosztów wykazywane są wydatki poniesione do dnia bilansowego, 
które dotyczą przyszłych okresów (czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów). 

W szczególności do rozliczeń międzyokresowych zaliczyć naleŜy: 

� z góry zapłacone czynsze, 

� ubezpieczenia, 

� prenumeraty, 

� z góry opłacone usługi obce, które będą świadczone w następnych okresach, 

� wydatki związane z nabyciem składników inwestycji, występujące przed formalnym zakupem 
udziałów lub akcji, które po dokonanym zakupie jako koszty nabycia zwiększą wartość nabytych 
udziałów, 

� pozostałe wydatki poniesione w okresie a dotyczące przyszłych okresów. 

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczane są przede wszystkim usługi serwisowe 
dotyczące przyszłych okresów. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz 
rozliczeń międzyokresowych przychodów jeŜeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieŜący okres sprawozdawczy. 

xiii. Przychody i koszty z realizacji kontraktów wd roŜeniowych 

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, objętej umową, wykonanej na dzień bilansowy  
w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, 
jeŜeli kwotę zysku moŜna ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania mierzony jest udziałem 
kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w szacowanych 
całkowitych kosztach wykonania usługi lub udziałem nakładu wykonanej pracy w stosunku do 
całkowitych nakładów pracy. Przy ustalaniu kosztów kontraktu poniesionych do dnia bilansowego, 
wszelkie koszty dotyczące jakichkolwiek przyszłych działań związanych z tym kontraktem nie są 
uwzględniane. Są one wykazywane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

JeŜeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi nie moŜe być na dzień bilansowy ustalony 
w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie 
sprawozdawczym kosztów, nie wyŜszych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez 
zamawiającego jest prawdopodobne. 

W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, iŜ łączne koszty wykonania umowy przekroczą 
łączne przychody z tytułu umowy, przewidywana strata jest ujmowana jako koszt okresu, w którym 
została ujawniona. 

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej 
umowy do dnia bilansowego. Koszty wytworzenia poniesione przed zawarciem umowy związane 
z realizacją jej przedmiotu, zaliczane są do aktywów, jeŜeli pokrycie tych kosztów w przyszłości 
przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne. 

JeŜeli poniesione koszty pomniejszone o przewidywane straty a powiększone o zyski ujęte w rachunku 
zysków i strat przekraczają swoim zaawansowaniem procentowym zaawansowanie procentowe 
zafakturowanej sprzedaŜy, wynikająca z powyŜszej róŜnicy kwota niezafakturowanej sprzedaŜy 
prezentowana jest w aktywach bilansu w pozostałych naleŜnościach.  

JeŜeli zaawansowanie procentowe zafakturowanej sprzedaŜy przekracza zaawansowanie procentowe 
poniesionych kosztów pomniejszonych o przewidywane straty a powiększone o zyski ujęte w rachunku 
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zysków i strat, wynikające z powyŜszej róŜnicy przyszłe przychody prezentowane są w pozostałych 
zobowiązaniach. 

xiv. Nale Ŝności z tytułu dostaw i usług 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 14 do 90 dni, są 
ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu 
aktualizującego naleŜności nieściągalne. Odpis aktualizujący naleŜności wątpliwe oszacowywany jest 
wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne. NaleŜności nieściągalne 
są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.  

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość naleŜności jest ustalana 
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, 
przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 
pieniądza w czasie. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie 
naleŜności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 

xv. Środki pieni ęŜne i ekwiwalenty środków pieni ęŜnych, środki pieni ęŜne zastrze Ŝone  

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie, 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy oraz 
inne instrumenty o wysokim stopniu płynności. 

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w śródrocznym skonsolidowanym rachunku 
przepływów pienięŜnych składa się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów. Dla 
potrzeb rachunku przepływów pienięŜnych Spółka przyjęła zasadę nie ujmowania w saldzie środków 
pienięŜnych ich ekwiwalentów kredytów w rachunkach bieŜących, stanowiących element finansowania, 
oraz zastrzeŜonych środków pienięŜnych. ZastrzeŜone środki pienięŜne prezentowane są w oddzielnej 
pozycji bilansu. 

xvi. Oprocentowane kredyty bankowe i po Ŝyczki 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki oraz papiery dłuŜne są 
ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pienięŜnych, 
pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu, poŜyczki lub emisji papierów dłuŜnych. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki oraz papiery dłuŜne są następnie wyceniane 
według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy 
ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub 
poŜyczki lub emisji papierów dłuŜnych oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu 
zobowiązania. 

RóŜnica między środkami otrzymanymi (pomniejszonymi o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub 
poŜyczki lub emisji papierów dłuŜnych) a wartością do spłaty ujmowana jest w rachunku zysków i strat 
przez okres trwania kredytu lub poŜyczki. Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą 
usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty wartości, a takŜe w wyniku naliczania 
amortyzacji. Wszelkie koszty obsługi kredytów i poŜyczek lub emisji papierów dłuŜnych ujmowane są 
w rachunkach zysków i strat okresów, których dotyczą. 

xvii. Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczące działalności operacyjnej są ujmowane i wykazywane 
według kwot zgodnych z otrzymanymi fakturami i ujmowane w okresach sprawozdawczych, których 
dotyczą. Pozostałe zobowiązania w główniej mierze dotyczą operacyjnej działalności, ale w odróŜnieniu 
od zobowiązań z tytułu dostaw i usług nie zostały zafakturowane. 

xviii. Transakcje i pozycje w walutach obcych 

Transakcje wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są 
przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu 
sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe 
z przeliczenia róŜnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) 
finansowych.  
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Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego w walucie 
obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne 
ujmowane według wartości godziwej wyraŜonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia 
dokonania wyceny do wartości godziwej. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
Waluta 31 grudnia 2008  31 grudnia 2007  
   
EUR 4,1724 3,5820 
USD 2,9618 2,4350 

xix. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku 
spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz moŜna dokonać 
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. JeŜeli Spółka spodziewa się, Ŝe koszty objęte 
rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest 
ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, Ŝe zwrot 
ten rzeczywiście nastąpi, koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat 
pomniejszone o wszelkie zwroty.  

Spółka rozpoznaje rezerwy na umowy rodzące obciąŜenia, jeŜeli nieuniknione koszty wypełnienia 
obowiązków przewyŜszają moŜliwe do uzyskania korzyści. 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana 
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, 
przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 
pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli 
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem 
czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewnętrznego. 

xx. Świadczenia emerytalne i inne świadczenia po okresie zatrudnienia oraz rezerwa na 
niewyko-rzystane urlopy  

Spółka tworzy rezerwę na wartość bieŜącą zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat odpraw 
emerytalnych. Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania, pracownicy mają prawo do 
otrzymania jednorazowej wypłaty odprawy emerytalnej w momencie przechodzenia na emeryturę. 
Wielkość wypłat zaleŜy od staŜu pracy oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Spółka tworzy 
takŜe rezerwę na niewykorzystane urlopy, które dotyczą okresów poprzedzających datę bilansową, 
a będą wykorzystane w przyszłości. Wielkość wypłat zaleŜy od przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia oraz liczby niewykorzystanych, a przysługujących pracownikom dni urlopu na datę 
bilansową. Koszty, zarówno z tytułu odpraw emerytalnych, jak i z tytułu niewykorzystanych urlopów, są 
uznawane na bazie memoriałowej w oparciu o szacowane wartości. 

xxi. Leasing 

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu 
według niŜszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są 
rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób 
umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe 
są ujmowane bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i strat. 

Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy 
z dwóch okresów: szacowany okres uŜytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie 
poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. 
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat 
metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
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xxii. Kapitał własny 

Kapitał własny wykazuje się w wartości nominalnej. Kapitał własny obejmuje: 

� kapitał podstawowy, wykazany w kwocie wniesionych i opłaconych wkładów na poczet kapitału, 

� nadwyŜkę ze sprzedaŜy akcji ponad ich wartość nominalną, 

� akcje (udziały) własne, zarówno przeznaczone do sprzedaŜy jak i do umorzenia, wykazywane w 
kapitale własnym jako wielkość ujemna, 

� składnik kapitałowy obligacji zamiennych na akcje, 

� niezrealizowane zyski netto, dotyczące wyceny aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy, 

� zyski (straty) z lat ubiegłych 

Składnik kapitałowy obligacji zamiennych na akcje stanowi nadwyŜkę wartości godziwej 
niezrealizowanych zapłat za nabywane aktywa lub usługi nad wartością nominalną obligacji. 

xxiii. Przychody 

Zasady rachunkowości dotyczące rozpoznawania przychodów z realizacji kontraktów informatycznych 
zostały opisane w niniejszej informacji dodatkowej. Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej 
jest prawdopodobne, Ŝe Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy 
kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. 

Spółka prezentuje jedynie przychody ze sprzedaŜy produktów i usług. Prezentacja ta odzwierciedla 
profil Spółka dostarczającej kompleksowe rozwiązania informatyczne na bazie własnych rozwiązań. 
Przychody te są wynikiem realizowanych projektów informatycznych, w ramach których świadczone są 
usługi budowy systemów informatycznych i serwisu. 

Przy ujmowaniu przychodów obowiązują równieŜ następujące kryteria: 

Przychody ze sprzedaŜy 

Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. 
Przychody ze sprzedaŜy licencji dotyczących oprogramowania komputerowego rozpoznawane są 
systematycznie wraz z czasem trwania umów, których dotyczą. Natomiast przychody z realizacji usług 
wdroŜeniowych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji. Przychody 
z wykonania niezakończonej usługi objętej umową, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, 
ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeŜeli kwotę przychodu 
moŜna ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania mierzony jest udziałem kosztów 
poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w szacowanych całkowitych 
kosztach wykonania usługi lub udziałem nakładów wykonanej pracy w stosunku do całkowitych 
planowanych nakładów pracy. JeŜeli wyniku kontraktu nie moŜna wiarygodnie oszacować, wówczas 
przychody uzyskiwane z tytułu tego kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, 
które Spółka spodziewa się odzyskać. Przychody z tytułu opłat licencyjnych rozpoznawane są na 
zasadzie memoriału. 

Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem 
metody efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dokładnie dyskontującą przyszłe wpływy 
gotówkowe przez szacowany okres uŜytkowania instrumentów finansowych) do wartości bilansowej 
netto danego składnika aktywów finansowych. 

Przychody z odsetek stanowią odsetki od udzielonych poŜyczek, inwestycji w papiery wartościowe 
utrzymywane do terminu wymagalności, depozytów bankowych i pozostałych tytułów, oraz rozliczone 
dyskonto kosztów (zobowiązań) zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej. 

Dywidendy 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 
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xxiv. Koszty operacyjne 

Spółka prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt 
własny sprzedaŜy obejmuje koszty bezpośrednio związane z nabyciem sprzedanych towarów 
i wytworzeniem sprzedanych usług. Koszty sprzedaŜy obejmują koszty handlowe. Koszty ogólnego 
zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem Spółką oraz koszty administracji. 

xxv. Podatek dochodowy i podatek od towarów i usług  

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, odroczony podatek dochodowy jest wyliczany metodą 
zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich róŜnic przejściowych występujących na dzień 
bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną 
w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do 
wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych za wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony 
powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów 
bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej 
zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy 
stratę podatkową oraz w przypadku dodatnich róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w 
jednostkach zaleŜnych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem 
sytuacji, gdy terminy odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy 
prawdopodobne jest, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną 
odwróceniu.  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic 
przejściowych, jak równieŜ niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku 
i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. 
róŜnice, aktywa i straty, za wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące 
ujemnych róŜnic przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź 
zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej 
zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę 
podatkową oraz w przypadku ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach 
zaleŜnych lub stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z 
tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości ww. róŜnice przejściowe ulegną odwróceniu i 
osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych róŜnic 
przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy dzień 
bilansowy i ulega stosownemu obniŜeniu lub podwyŜszeniu o tyle, o ile uległy zmianie szacunki 
dotyczące osiągnięcia dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy 
składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki 
podatkowe (i przepisy podatkowe) prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany 
w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 

Przychody, koszty i aktywa są ujmowane w wartości pomniejszonej o wartość podatku od towarów 
i usług, z wyjątkiem, gdy: 

� podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie towarów i usług nie jest moŜliwy do 
odzyskania od władz podatkowych; wtedy podatek od towarów i usług jest ujmowany 
odpowiednio jako część kosztów nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej 
oraz 

� naleŜności i zobowiązania są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów 
i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług moŜliwa do odzyskania lub naleŜna do zapłaty na rzecz władz 
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część naleŜności lub zobowiązań. 
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xxvi. Zysk netto na akcj ę (podstawowy i rozwodniony) 

Podstawowy zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto 
z działalności kontynuowanej za dany okres przez średnią waŜoną liczbę akcji w danym okresie 
sprawozdawczym. 

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję dla kaŜdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku 
netto z działalności kontynuowanej za dany okres przez sumę średniej waŜonej liczby akcji w danym 
okresie sprawozdawczym i wszystkich potencjalnych akcji nowych emisji.  
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III. POŁĄCZENIE Z PROKOM SOFTWARE S.A.  

Proces połączenia spółek rozpoczął się we wrześniu 2007 roku, kiedy to Asseco Poland S.A. zawarła 
z Prokom Software S.A. („Prokom”, „Prokom Software”) porozumienie w sprawie połączenia określając 
wstępne warunki transakcji.  

Następnie w dniu 29 września 2007 roku Asseco Poland S.A. zawarło z Prokom Investments S.A. oraz 
Panem Ryszardem Krauze warunkową umowę sprzedaŜy 2 985 474 akcji Prokom, o wartości nominalnej 
1,00 PLN kaŜda, za łączną kwotę 580 000 tys. PLN. Akcje Prokom będące przedmiotem powyŜszej 
transakcji stanowiły wszystkie akcje Prokom będące własnością Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom 
Investments S.A. na dzień zawarcia umowy oraz reprezentowały 21,49% kapitału zakładowego Prokom i 
uprawniały do 23,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prokom Software S.A. Realizacja niniejszej 
umowy odbywała się etapami (akcje były przekazywane w czterech transzach), a przekazanie ostatniej 
transzy nastąpiło w dniu 19 lutego 2008 roku. 

Plan połączenia Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. został uzgodniony i podpisany w dniu 
29 listopada 2007 roku. Plan ten był przedmiotem badania przez niezaleŜnego biegłego rewidenta, który 
to biegły wydał o tym planie opinię bez zastrzeŜeń.  

Kolejnym etapem realizacji połączenia było otrzymanie w dniu 22 stycznia 2008 roku od Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, zgody na 
dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. 

W dniu 1 kwietnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A. 
z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000041559. 

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie 
całego majątku Prokom Software S.A. na Spółkę w zamian za akcje, jakie Spółka wydała 
dotychczasowym akcjonariuszom Prokom Software S.A. 

Akcje Asseco Poland S.A. zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom Prokom Software S.A.  
w proporcji do posiadanych przez nich akcji spółki przejmowanej, przy zastosowaniu parytetu wymiany, tj. 
w stosunku 1,82 akcji za 1 akcję Prokom Software S.A. 

W związku z rejestracją połączenia, kapitał zakładowy Spółki został podwyŜszony o kwotę 
19 846 tys. PLN w drodze emisji 19 846 081 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F (Akcje 
Połączeniowe), o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, które zostały wydane dotychczasowym 
akcjonariuszom spółki przejmowanej. Akcje te zostały z dniem 11 kwietnia 2008 roku w trybie zwykłym 
wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. 

Równocześnie z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Asseco poprzez emisję akcji serii F, w dniu 
18 kwietnia 2008 roku kapitał zakładowy Asseco został podwyŜszony o kwotę 357 tys. PLN, w drodze 
emisji 356 515 akcji zwykłych serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN. Do objęcia akcji 
serii G uprawnieni byli jedynie Akcjonariusze Uprzywilejowani Prokom, t.j spółka Nihonswi AG z siedzibą 
w Szwajcarii oraz Pan Krzysztof Wilski. Datą pierwszego notowania akcji serii G był dzień 28 kwietnia 
2008 roku. 

Spółka Prokom Software S.A. (Spółka przejmowana) prowadziła działalność w zakresie tworzenia 
oprogramowania i świadczenia usług informatycznych dla sektora bankowości i przedsiębiorstw. Akcje 
Prokom Software S.A. były do dnia 31 marca 2008 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.  

Na skutek połączenia w Spółce dokonano szeregu zmian, najistotniejsze z nich to: 

• Zmiana w składzie Zarządu Spółki: 

o do składu Zarządu dołączyli następujący Członkowie Zarządu: 

� Pan Krzysztof Kardaś 

� Pan Tadeusz Dyrga 

� Pan Włodzimierz Serwiński 

• Zmiana w składzie Rady Nadzorczej: 

o do składu Rady Nadzorczej powołano: 
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� Pana Jarosława Adamskiego 

� Pana Andrzeja Szukalskiego 

� Pana Bo Denysyk 

o ze składu Rady Nadzorczej odwołano 

� Pana Ryszarda Krauze, 

� Pana Dariusza Górkę,  

� Pana Grzegorza Maciąga,  

� Pana Stanisława Janiszewskiego, 

� Pana Piotra Mondalskiego. 

 

IV. POŁĄCZENIE Z ABG S.A. 

W dniu 29 maja 2008 roku Zarządy spółek Asseco oraz ABG podpisały Plan Połączenia. Połączenie 
zostało uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obu łączących się spółek w dniu 
14 sierpnia 2008 roku. 

Plan Połączenia był przedmiotem badania przez niezaleŜnego biegłego rewidenta pod kątem jego 
poprawności i rzetelności. Biegły wydał z dniem 27 czerwca 2008 roku opinię w której stwierdził, Ŝe 
stosunek wymiany akcji ABG na akcje Asseco, określony na podstawie wycen łączących się spółek, 
został ustalony naleŜycie; metody wybrane do wyceny łączących się spółek w celu określenia stosunku 
wymiany akcji były zastosowane zasadnie oraz Ŝe Plan Połączenia został sporządzony poprawnie 
i rzetelnie. 

Połaczenie zostało zarejestrowane w dniu 1 października 2008 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Rejestracja Połączenia była poprzedzona podpisaniem w dniu 26 września 2008 roku umowy pomiędzy 
ABG SA oraz DRQ SA (spółka w 100% zaleŜna od ABG SA) o podniesieniu kapitału zakładowego spółki 
DRQ S.A. w zamian za aport. Zawarcie tej umowy było realizacją uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia ABG S.A. z dnia 14 sierpnia 2008 roku, w sprawie przeniesienia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa na podmiot naleŜący do Grupy ABG. Wartość Zorganizowanej Części 
Przedsiębiorstwa jaka została przeniesiona do spółki DRQ S.A. wynosiła 363 miliony PLN i składała się 
z następujących jednostek organizacyjnych: 

� Pion Rozwiązań dla Sektora Administracji Publicznej, 
� Pion Rozwiązań dla Sektora Telekomunikacja, 
� Pion Rozwiązań dla Sektora Opieki Zdrowotne, 
� Pion Współpracy z Zagranicą i Rozwiązań dla Sektora SłuŜb Munudrowych 
� Jednostki organizacyjne księgowo-administacyjne wspierające działalność i funkcjonowanie 

powyŜszych pionów 
� udziały w następujących spółkach zaleŜnych: Serum Software Sp. z o.o., ABF Ltd Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-WdroŜeniowe Sp. z o.o., Sapen Sp. z o.o. 

W związku z połączeniem Asseco Poland wyemitowało 6 272 550 akcji zwykłych na okaziciela serii 
H o wartości nominalnej 1 PLN (Akcje Połączeniowe). Akcje Połączeniowe zostały przydzielone byłym 
akcjonariuszom ABG za pośrednictwem KDPW , a liczba akcji przypadająca na kaŜdego akcjonariusza 
ABG została ustalona jako iloczyn Parytetu Wymiany (t.j. 0,099 czyli 0,099 Akcji Połączeniowych za 
1 akcję ABG) oraz ilości akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy w dniu referencyjnym. 

Akcje serii H zostały wprowadzone do obrotu giełdowego z dniam 16 października 2008 roku. Tym 
samym Zarząd GPW uchwałą nr 754/2008 z dnia 14 października 2008 roku postanowił wycofać 
z dniem 16 października 2008 r. z obrotu giełdowego akcje spółki ABG S.A.  
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V. POŁĄCZENIE Z SI KAPITAŁ S.A.  

W dniu 14 listopada 2008 roku Zarządy spółek Asseco oraz Systemy Informacyjne Kapitał z siedzibą 
w Gdańsku ("SI Kapitał") podpisały Plan Połączenia. Połączenie zostało uchwalone przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy obu łączących się spółek w dniu 7 stycznia 2009 roku. 

Plan połączenia spółek nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta w związku 
z zastosowaniem przepisów art. 516 KSH§ 5 

Połaczenie zostało zarejestrowane w dniu 2 lutego 2009 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez 
przeniesienie całego majątku SI Kapitał (spółka przejmowana) na Asseco (spółka przejmującą) 
(„Połączenie”). W wyniku połączenia spółka SI Kapitał została rozwiązana bez przeprowadzenia 
likwidacji.  

W związku z tym, Ŝe Asseco w dniu 22 października nabyła 100% akcji spółki SI Kapitał, połączenie 
zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Asseco oraz bez wymiany akcji SI Kapitał, jako spółki przejmowanej, na akcje 
w kapitale zakładowym Asseco jako spółki przejmującej. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ASSECO POLAND S.A. 

 

1. Struktura przychodów ze sprzeda Ŝy 

Przychody operacyjne i koszty działalności operacyjnej w 2008 roku oraz w okresie porównywalnym 
kształtowały się następująco: 

 

  
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 

Oprogramowanie i usługi własne 521 925  228 277 

Oprogramowanie i usługi obce 309 144  156 803 

Sprzęt i infrastruktura 87 638  52 620 

Outsourcing 6 599  5 076 

Pozostała sprzedaŜ 3 872  658 
Razem przychody ze sprzeda Ŝy 929 178  443 434 

2. Struktura kosztów działalno ści 
 

  
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 
ZuŜycie materiałów i energii (-) (6 264) (3 197) 
Usługi obce (-) (228 971) (119 872) 
Wynagrodzenia (-) (207 301) (101 615) 
Świadczenia na rzecz pracowników (-) (24 604) (13 099) 
Amortyzacja (-) (31 383) (13 471) 
Podatki i opłaty (-) (2 374) (1 096) 
PodróŜe słuŜbowe (-) (5 483) (2 694) 
Pozostałe (-) 4 867  (1 752) 
Koszty zakupu sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego przy wdroŜeniach systemów 
informatycznych (-) (129 186) (53 190) 

    
Razem koszty w układzie rodzajowym (630 699) (309 986) 
    

Koszty sprzedaŜy (-) (41 769) (21 448) 
Koszty ogólnego zarządu (-) (72 895) (35 446) 
Koszt własny sprzedaŜy (-) (516 035) (253 092) 

 

Wybrane pozycje uj ęte w koszcie własnym  
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 

Usługi obce (-), w tym  (228 971) (119 872) 

Najem pojazdów i innych aktywów (-) (1 343) (899) 
Najem powierzchni biurowej i magazynowej(-) (14 218) (5 324) 
Najem innej powierzchni (-) (3 712) (852) 
Usługi konsultacyjne (-) (3 780) (6 129) 
Usługi i opłaty telekomunikacyjne (-) (4 276) (2 170) 
Usługi transportowe (-) (480) (233) 
Usługi audytorskie i prawne (-) (1 516) (2 581) 
Pozostałe koszty usług obcych (-) (50 132) (17 767) 
Koszty usług informatycznych (-) (149 514) (83 917) 

Spółka Asseco Poland S.A. w bieŜącym okresie sprawozdawczym i w analogicznym okresie roku 
poprzedniego osiągnęła niemal całość przychodów ze sprzedaŜy na polskim rynku, eksport stanowił 
jedynie marginalną część obrotów Spółki. Działalność Spółki ogranicza się tylko do branŜy 
informatycznej, dlatego teŜ Spółka nie prezentuje podziału działalności wg branŜ. Spółka nie prezentuje 
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równieŜ segmentów geograficznych ze względu na fakt, Ŝe sprzedaŜ poza granice Polski stanowi 
marginalną część przychodów ze sprzedaŜy (ok.1%). 

 

3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
 

Pozostałe przychody operacyjne  
 

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   

Zysk na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych  72 
Pozostałe 2 989  1 217 
 2 989  1 289 

 
Pozostałe koszty operacyjne  

 

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   

Strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych (-) (2 995)  

Darowizny przekazane podmiotom niepowiązanym (-) (605) (404) 

Utworzenie rezerw na zaległości podatkowe (-) (300)  

Pozostałe (-) (1 653) (635) 

 (5 553) (1 039) 

 

4. Przychody i koszty finansowe 

Struktura przychodów i kosztów finansowych w 2008 roku oraz w okresie porównywalnym kształtowały 
się następująco: 
 
Przychody finansowe  

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Przychody odsetkowe z poŜyczek udzielonych, papierów dłuŜnych i 
depozytów bankowych 23 822 

 
8 022 

Pozostałe przychody odsetkowe - 4 407 
Zyski ze zmian wartości inwestycji kapitałowych - 3 016 
Zyski ze sprzedaŜy innych inwestycji 46 958 - 
Dywidendy od podmiotów powiązanych 32 855 8 543 
Pozostałe przychody finansowe 12 290 - 
Zyski ze zmian wartości godziwej wbudowanych walutowych 
instrumentów pochodnych 85 685  4 273 
Zyski ze zmiany wartości godziwej walutowych instrumentów 
pochodnych - zawarte kontrakty typu „forward” 621  6 857 
Zyski z realizacji walutowych instrumentów pochodnych 54 155  36 395 
 256 386  71 513 
 
Na saldo pozycji „Zyski ze sprzedaŜy innych inwestycji” składa się przede wszystkim wynik na wniesieniu 
aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do społki zaleŜnej Asseco Systems. Transakcja 
została szerzej opisana w punkcie 10 Not objaśniających do ninijeszego sprawozdania finansowego. 
W pozycji „ Pozostałe przychody finansowe” zaprezentowano między innymi zysk netto spółki ABG S.A., 
który został włączony do wyniku finansowego Spółki w ramach rozliczenia połączenia spółek Asseco 
i ABG (szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia połączenia zostały zaprezentowane w punkcie 9 
Not objaśniających do niniejszego sprawozdania finansowego).  
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Koszty finansowe  

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 

   
Koszty odsetek od kredytów bankowych i kredytów w rachunkach  
bieŜących (-) (21 284) 

 
(4 618) 

Pozostałe koszty odsetkowe (-) - (6 636) 
Odsetki od krótkoterminowych papierów komercyjnych (-) (8 262) (272) 
Ujemne róŜnice kursowe (-) (108 097) (38 385) 
Straty ze spadku wartości inwestycji kapitałowych (-) (46 583) - 
Pozostałe koszty finansowe (-) (6 818) (43) 
Straty z realizacji walutowych instrumentów pochodnych (1 990) - 
Straty ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów 
pochodnych  - zawarte kontrakty forward (44 721) (5 810) 
Straty ze zmian wartości godziwej wbudowanych walutowych 
instrumentów pochodnych (1 347) (20 765) 

 (239 102) (76 529) 

W 2008 roku, podobnie jak roku poprzednim Spółka posiadała szereg zawartych kontraktów typu 
„forward” na zakup lub sprzedaŜ między innymi walut EUR lub USD. Wartość godziwa aktywów 
finansowych z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 26 024 tys. PLN, zaś na dzień 
31 grudnia 2007 roku wynosiła 70 100 tys. PLN. Wycena zawartych kontraktów „forward” w 2008 roku 
spowodowała zwiększenie kosztów finansowych Spółki o kwotę 44 721 tys. PLN i zwiększenie 
przychodów finansowych o kwotę 621 tys. PLN. W 2007 roku wycena zawartych kontraktów typu 
„forward” spowodowała zwiększenie przychodów finansowych o kwotę 6 857 tys. PLN oraz kosztów 
finansowych o 5 810 tys. PLN. 

W 2008 roku, podobnie jak w roku poprzednim, Spółka posiadała szereg wbudowanych pochodnych 
instrumentów finansowych wynikających z zawartych umów handlowych w walutach EUR lub USD. 
Wycena wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych w 2008 roku spowodowała zwiększenie 
przychodów finansowych o kwotę 85 685 tys. PLN oraz zwiększenie kosztów finansowych o kwotę 
1 347 tys. PLN. Wycena wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych w 2007 roku 
spowodowała zwiększenie przychodów finansowych o kwotę 4 273 tys. PLN oraz zwiększenie kosztów 
finansowych o kwotę 20 765 tys. PLN. 

W przypadku niektórych rodzajów transakcji, wbudowany instrument pochodny nie jest oddzielany od 
umowy zasadniczej i ujmowany oddzielnie. Dotyczy to transakcji dokonywanych w walucie uznanej za 
zwyczajowo stosowaną w tego rodzaju transakcjach w danym środowisku ekonomicznym. Do tego typu 
umów zaliczane są między innymi umowy najmu/leasingu nieruchomości oraz, począwszy od dnia 
1 stycznia 2005 roku, z uwagi na rosnącą powszechność i skalę stosowania EUR równieŜ kontrakty na 
usługi IT.  

5. Podatek dochodowy  
Główne składniki obciąŜenia wyniku z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (bieŜącego 
i odroczonego) 
 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane)  

tys. PLN tys. PLN 

BieŜący podatek dochodowy (46 556) (29 280) 
    

Odroczony podatek dochodowy (7 436) 6 214 

Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych (7 436) 6 214 

Obci ąŜenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat ( 53 992) (23 066) 

Podatek dochodowy przypisany do działalności kontynuowanej (53 992) (23 051) 

Podatek dochodowy przypisany do działalności zaniechanej  (15) 
 
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, 
czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie 
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brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy 
zawierają równieŜ niejasności, które powodują róŜnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów 
podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi 
i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być 
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku 
kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te 
powodują, Ŝe ryzyko podatkowe w Polsce jest wyŜsze niŜ istniejące zwykle w krajach o bardziej 
rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres 
pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym 
terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe. 

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według 
ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej. 

 

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej    313 199 
 

128 682 

Zysk przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej  77 

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem    313 199 128 759 

Obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawych 19% 19% 

Podatek dochodowy według obowi ązującej ustawowej stawki podatkowej  (59 508) (24 464) 

Przychody i koszty finansowe bilansowe i niepodatkowe 752  (9 626) 

Przychody i koszty finansowe podatkowe i niebilansowe 11 697  3 051  

Przychody i koszty pozostałe bilansowe i niepodatkowe 3 534  6 318  

Przychody i koszty pozostałe podatkowe i niebilansowe (8 626) 1 279  

RóŜnica pomiędzy amortyzacją podatkową a rachunkową 92  (584) 

Pozostałe (1 933) 960  
Według efektywnej stawki podatkowej wynosz ącej: 
2008 17,24%, 2007 17,91% (53 992) (23 066) 

Korekta podatku dochodowego za poprzedni rok obrotowy    313 199 497 
Podatek dochodowy  (23 066) 
Podatek dochodowy z działalności zaniechanej    313 199 (15) 
Podatek dochodowy z działalno ści kontynuowanej 19% (23 051) 

 

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat (  53 992) (23 051) 

Podatek dochodowy wykazany w bezpośrednio w kapitale własnym   0 

 (  53 992) (23 051) 
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Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji: 

  Bilans Rachunek zysków i strat 

 

31 grudnia 
2008 

(badane) 

Połaczenia i 
aporty 

31 grudnia 
2007 

(badane) 
 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 

2008  
(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 

2007 
 (badane) 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego       
Wycena aktywów finansowych do wartości 
godziwej (116 816) (124 212) (14 304) 21 700  318  
Zyski z tytułu wyceny bilansowej kontraktów 
IT (7 732) (6 639) (701) (392) (7 725) 
Przychody finansowe z tytułu odsetek 
naliczonych  (967) (1 627) (78) 738  678  

Pozostałe przychody (koszty) finansowe (553) (652) (554) 653  295  
Wycena aktywów trwałych do wartości 
godziwej oraz róŜnica w amortyzacji 
podatkowej i księgowej (39 761) (37 561) (1 688) (512) (15) 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i 
przychodów (3 542)  (1 549) (1 993) - 

Inne (12 971) (10 308) - (2 663) - 
Rezerwa brutto z tytułu podatku 
odroczonego  (182 342) (180 999) (18 874)   

       

 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego      
Wycena aktywów finansowych do wartości 
godziwej 8 611  1 125  25 059  (17 573) (3 268) 

Wycena bilansowa kontraktów IT 33 247  33 439  10 552  (10 744) 1 903  
RóŜnica pomiędzy amortyzacją podatkową a 
rachunkową 25 809  19 285  1 922  4 602  1 180  
Koszty finansowe z tytułu naliczonych 
odsetek - - - - (3) 

Pozostałe koszty (przychody) finansowe 3 123  2 760  917  (554) (546) 
Rozliczenia międzyokresowe, rezerwy i inne 
zobowiązania 13 166  3 597  5 712  3 857  83  
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych 
aktywów trwałych    - 291  

Odpisy aktualizujące naleŜności 12 442  11 792  465  185  382  

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 364  (859) 172  1 051  (37) 
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji w 
jednostkach zaleŜnych 2 720  2 813  5 025  (5 118) 327  

Inne 273  792  154  (673) (78) 
Aktywa brutto z tytułu podatku 
odroczonego 99 755  74 744  49 978    
Odpis dotyczący braku moŜliwości realizacji 
aktywa z tytułu podatku odroczonego -  -   

      
Aktywa netto z tytułu podatku 
odroczonego 99 755   49 978    
Obci ąŜenie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego    (7 436) (6 214) 
      
Aktywa (+)/Rezerwa(-) netto po 
kompensacie z rezerw ą z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego (82 587)  31 104    

6. Zysk przypadaj ący na jedn ą akcj ę 

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

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
przez skorygowaną (o wpływ potencjalnych akcji rozwadniających) średnią waŜoną liczbę 
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu, skorygowaną o wpływ zamiany obligacji 
zamiennych na akcje zwykłe. 
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PoniŜej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłuŜyły do wyliczenia 
podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję: 

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   

Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Asseco Poland S.A.  259 207  105 631 
Zysk (strata) na działalności zaniechanej przypadająca na 
Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. - 62 
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na Akcjonariuszy 
Asseco Poland S.A. zastosowany do obliczenia podstawowego i 
rozwodnionego zysku na jedną akcję     259 207      105 693  
 

 
12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   

Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 

   59 235 798  46 250 808 

Wpływ rozwodnienia emisja obligacji zamiennych na akcje: - - 
Skorygowana średnia waŜona liczba akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 

59 235 798 46 250 808 

 

7. Dywidendy 

W 2008 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2007 rok. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 31% zysku netto za 2007 rok zostało przeznaczone na wypłatę 
dywidendy, która wyniosła 55 groszy na jedną akcję, w łącznej kwocie 32 825 tys. PLN. Pozostała część 
zysku za rok 2007 została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego. 
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8. Rzeczowe aktywa trwałe 
za okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 2008 
(badane) Grunty i budynki Komputery i inny 

sprz ęt biurowy Środki transportu Pozostałe środki 
trwałe 

Środki trwałe w 
budowie Ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku, z uwzgl ędnieniem umorzenia i 
odpisów aktualizuj ących 3 351  6 557  3 388  4 843  139  18 278  
       

Zwiększenia stanu, z tytułu: 125 168  23 483  10 009  26 115  22 618  207 393  

Zakupu 2 722  6 442  6 309  786  21 585  37 844  
Połączenia Spółki z Prokom Software S.A. 122 010  14 871  1 508  24 443  1 033  163 865  
Połączenia Spółki z ABG S.A. 260  1 074  1 631  101  - 3 066  
Pozostałych zmian 176  1 096  561  785  - 2 618  
       

Zmniejszenia stanu, z tytułu: 36 477  10 895  3 557  4 188  2 752  57 869  

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (-) 4 941  8 953  2 491  3 394  - 19 779  
Odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (-) -  -   - 
SprzedaŜ i likwidacja (-) 31 536  1 891  1 066  794  - 35 287  
Pozostałych zmian (-) - 51  - - 2 752  2 803  
       

Na dzień 31 grudnia 2008 roku, z uwzgl ędnieniem umorzenia 92 042  19 145  9 840  26 770  20 005  167 802  

       
Na dzień 1 stycznia 2008 roku       

Wartość brutto 3 644  24 254  9 434  7 779  139  45 250  
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) 293  17 697  6 046  2 936  - 26 972  

Wartość bilansowa netto na dzie ń 1 stycznia 2008 roku 3 351  6 557  3 388  4 843  139  18 278  

 - - - - - - 
Na dzień 31 grudnia 2008 roku       

Wartość brutto 97 033  43 098  16 879  33 351  21 395  211 756  
Umorzenie i odpis z tytułu utraty wartości (-) 4 991  23 953  7 039  6 581  1 390  43 954  

Wartość bilansowa netto na dzie ń 31 grudnia 2008 roku 92 042  19 145  9 840  26 770  20 005  167 802  

Na dzień 31 grudnia 2008 roku rzeczowe aktywa trwałe o wartości księgowej netto 16 586 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów 
bankowych, przy czym na dzień 31 grudnia 2008 roku nie występowało zobowiązanie z tytułu tych kredytów. 



ASSECO POLAND S.A.  za rok zako ńczony 
 dnia 31 grudnia 2008 
  Wszystkie kwoty w tysi ącach złotych (PLN) 
 

42 
 

 

za okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 2007 roku 
(badane) 

 
Grunty i budynki  Komputery i inny 

sprz ęt biurowy Środki transportu Pozostałe środki 
trwałe 

Środki trwałe w 
budowie Ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku, z uwzgl ędnieniem umorzenia i 
odpisów aktualizuj ących    11 788    4 864     730    1 442     -    18 824 
Zwiększenia stanu, z tytułu: 6 5 417 4 112 4 227 3 320 17 081 

Zakup 6 2 662 1 594 221 2 952 7 435 
Połączenia z Asseco Poland S.A. (spółka przejmowana) 0 2 503 2 518 1 533 4 6 557 
Inne zwiększenia 0 253 0 2 473 364 3 089 

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (-) (8 444) (3 724) (1 454) (825) (3 181) (17 627) 
Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy(-) (252) (3 410) (1 323) (494) 0 (5 478) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe(-) (8 192) (314) (131) (331) (3 181) (12 149) 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku, z uwzgl ędnieniem umorzenia i 
odpisów aktualizuj ących 3 351 6 557 3 388 4 843 139 18 278 

        
Na dzień 1 stycznia 2007 roku       
Wartość brutto 14 658 14 719 1 923 2 953 0 34 253 
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (2 870) (9 855) (1 193) (1 512) 0 (15 430) 
       

Wartość bilansowa netto na dzie ń 1 stycznia 2007 roku  11 788    4 864     730    1 442     0    18 824 

       
Na dzień 31 grudnia 2007 roku       
Wartość brutto 3 644 17 546 4 982 6 358 139 32 668 
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (293) (10 989) (1 594) (1 515) 0 (14 390) 
       

Wartość bilansowa netto na dzie ń 31 grudnia 2007 roku  3 351 6 557 3 388 4 843 139 18 278 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku rzeczowe aktywa trwałe nie stanowiły zabezpieczenia zaciągniętych kredytów bankowych. 
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9. Warto ści niematerialne 
 

za okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 2008 
(badane) 

Wartość firmy 
Oprogramowanie 

komputerowe, 
patenty i licencje 

Relacje z klientami, 
znaki towarowe Inne Ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku, z uwzgl ędnieniem umorzenia i 
odpisów aktualizuj ących 655 929  64 738  137 600  774  859 041  
      

Zwiększenia stanu, z tytułu: 943 577  16 063  130 000  3 749  1 093 389  

Zakupu - 2 102  - 3 525  5 627  
Połączenia Spółki z Prokom Software S.A. 873 400  1 389  130 000  - 1 004 789  
Połączenia Spółki z ABG S.A. 61 166  12 572  - 121  73 859  
Pozostałych zmian 9 011  - - 103  9 114  

      

Zmniejszenia stanu, z tytułu: 64 602  20 324  5 217  736  90 879  

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (-)  8 205  5 217  509  13 931  
Odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (-)    88  88  
SprzedaŜ i likwidacja (-)  12 119   15  12 134  
Pozostałych zmian (-) 64 602    124  64 726  
      

Na dzień 31 grudnia 2008 roku, z uwzgl ędnieniem umorzenia 1 534 904  60 477  262 383  3 787  1 861 551  
      
Na dzień 1 stycznia 2008 roku      

Wartość brutto 656 367  90 771  137 600  6 485  891 223  
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) 438  26 033  - 5 711  32 182  

Wartość bilansowa netto na dzie ń 1 stycznia 2008 roku 655 929  64 738  137 600  774  859 041  

      
Na dzień 31 grudnia 2008 roku      

Wartość brutto 1 535 064  95 002  267 600  9 871  1 907 537  
Umorzenie i odpis z tytułu utraty wartości (-) 160  34 525  5 217  6 084  45 986  

Wartość bilansowa netto na dzie ń 31 grudnia 2008 roku 1 534 904  60 477  262 383  3 787  1 861 551  
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Na dzień 31 grudnia 2008 Spółka przeprowadziła test na utratę wartości poprzez oszacowanie wartości 
uŜytkowej dla następujacych wartości firmy: 

1. Wartość firmy powstałą na na nabyciu w 2005 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa od 
Sawan S.A. (poprzednio Sawan Grupa Softbank S.A.) o wartości bilansowej 9 047 tys. PLN, dla 
której ośrodek wyprawcowujący przepływy pienięŜne, do które przypisana jest ta wartość firmy, 
stanowią przejęte w ramach transakcji piony biznesowe. 

2. Wartość firmy powstała na połączeniu w dniu 4 stycznia 2007 roku Spółki z Asseco Poland S.A. 
(spółka przejmowana) o wartości bilansowej 646 882 tys. PLN, dla której ośrodek 
wyprawcowujący przepływy pienięŜne, do które przypisana jest ta wartość firmy, stanowią piony 
biznesowe związane ze spółką Asseco Poland S.A. (spółka przejmowana). 

3. Wartość firmy powstała na połączeniu w dniu 1 kwietnia 2008 roku Spółki z Prokom Software 
S.A. (spółka przejmowana) o wartości bilansowej 869 964 tys. PLN, dla której ośrodek 
wyprawcowujący przepływy pienięŜne, do które przypisana jest ta wartość firmy, stanowią piony 
biznesowe związane ze spółką przejmowaną. 

Przepływy finansowe dla poszczególnych pionów biznesowych (wolne przepływy pienięŜne dla właścicieli 
kapitału własnego i wierzycieli; tzw. FCFF) zastosowane w modelu wartości uŜytkowej bazują na 
budŜecie na 2009 rok oraz na prognozach na lata 2010-2013 dotyczących rozwoju rynku 
informatycznego w Polsce prezentowanych m.in w raportach DIS, IDC (najwaŜniejsze dane z tych 
raportów zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalaności Zarządu Asseco Poland). 
W przypadku testu dla wartości firmy powstałej na połączeniu z Asseco, Prokom średnia stopa wzrostu 
przychodów w okresie prognozy zastosowana w modelu wyniosła odpowiednio 6,36% i 0,04%. Wartość 
rezydualna w modelu została oszacowana przy załoŜeniu braku wzrostu wypracowywanej marŜy po 
okresie prognozy.  

Stopa dyskontowa zastosowana do oszacowania wartości bieŜącej oszacowanych przepływów 
pienięŜnych to szacunek średniowaŜonego kosztu kapitału Spółki, który na dzień 31 grudnia 2008 roku 
wynosił 7,61%. Poszczególne składniki tej stopy zostały oszacowane na podstawie danych rynkowych 
o stopach wolnych od ryzyka (kwotowania instrumentów IRS dla kosztu długu, rentowność obligacji 
skarbowych dla kosztu kapitału własnego), wartości współczynnika beta (przyjeto watość bety 
odlewarowanej na poziomie 0,98), która została zalewarowana w oparciu o rynkową strukturę dług/kapitał 
oraz wartości oczekiwanej stopy zwrotu z rynku 

Dodatkowo Spółka przeprowadziła analizę wraŜliwości w odniesieniu do przeprowadzonego testu na 
utratę wartości wartości firmy powstałej na połączeniu z Asseco Poland S.A. oraz Prokom Software. 
W analizie tej badano wpływ zmiany: 

a. zastosowanej stopy dyskonta  
b. procent wzrostu przychodów ze sprzedaŜy 

jako czynnika wpływającego na wartość odzyskiwalną ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, przy 
załoŜeniu braku zmian pozostałych czynników.  

Wyniki przeprowadzonej analizy zostały zestawione w poniŜej tabeli: 

 Stopa dyskontowa Dynamika wzrostu przychodów 

 

stopa 
zastosowana w 

modelu stopa graniczna 
zastosowana w 

modelu graniczna 

połączenie spółek Softbank oraz Asseco 
(spółka przejmowana) 7,61% 9,48% 6,36% -0,49% 

połączenie spółek Asseco oraz Prokom 
(spółka przejmowana) 7,61% 8,71% 0,04% -3,99% 
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za okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 2007 
(badane) Wartość firmy 

Oprogramowanie 
komputerowe, 

patenty i licencje 

Relacje z klientami, 
znaki towarowe Inne Ogółem 

Cena nabycia na 1 stycznia 2007 roku, z uwzgl ędnieniem umorzenia i 
odpisów aktualizuj ących 9 047 5 068 - 4 14 119 
Zwiększenia stanu, z tytułu: 683 400 67 706 137 600 501 889 207 

Zakup - 1 734 - 165 1 899 
Połączenie z Asseco Poland S.A. (spółka przejmowana) 646 882 65 971 137 600 336 850 790 
Pozostałe 36 518 - - - 36 518 

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (-) (36 518) (7 633) - (134) (44 285) 
Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy - (7 633) - (134) (7 767) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - 
Pozostałe (-) (36 518) - - - (36 518) 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku, z uwzgl ędnieniem umorzenia i odpisów 
aktualizuj ących 655 929 65 140 137 600 372 859 041 
       
Na dzień 1 stycznia 2007 roku      
Wartość brutto 9 485 23 105 - 4 834 37 423 
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (438) (18 037) - (4 830) (23 304) 
       

Wartość bilansowa netto na dzie ń 1 stycznia 2007 roku 9 047 5 068 - 4 14 119 
       
Na dzień 31 grudnia 2007 roku      
Wartość brutto 656 367 90 811 137 600 5 335 890 112 
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (438) (25 670) - (4 963) (31 071) 
       
Wartość bilansowa netto na dzie ń 31 grudnia 2007 roku 655 929 65 140 137 600 372 859 041 

Na dzień 31 grudnia 2007 Spółka przeprowadziła test na utratę wartości dla wartości firmy powstałej w 2007 roku przy połączeniu Spółki z Asseco Poland S.A. 
(spółka przejmowana) o wartości bilansowej PLN 646 882 tys. oraz powstałą na nabyciu w 2005 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Sawan S.A. 
(poprzednio Sawan Grupa Softbank S.A.) o wartości bilansowej PLN 9 047 tys., stanowiące ośrodki wypracowujące środki pienięŜne. Wartość powyŜszych 
pozycji ustalono w oparciu o zdyskontowane przepływy pienięŜne, przewidywane w okresach odpowiednio: 5-letnim uzupełnionym o wartość rezydualną 
określoną przy braku wzrostów w kolejnych latach oraz 3-letnim. Przyjęte w modelu przepływy pienięŜne zostały oparte o najświeŜsze, zatwierdzone przez 
Zarząd projekcje finansowe, które odzwierciedlają obecny i potencjalny portfel zamówień. Wynikiem testu był brak konieczności dokonywania odpisu 
aktualizującego obu pozycji. W 2007 roku Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego wartości niematerialnych.  
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Połączenie Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. (spółka przejmowana) 

Jak opisano powyŜej połączenie obu podmiotów nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2008 roku. Nabywanie akcji 
spółki przejmowanej odbywało się w następujących etapach: 

� 30 września 2007 roku Asseco nabyło 980 120 akcji Prokom reprezentujących łącznie 7,06% 
kapitału zakładowego; 

� 31 grudnia 2007 roku nabyto dalsze 543 000 akcji stanowiących 3,91% kapitału zakładowego 
Prokom; 

� 31 stycznia 2008 roku dokupiono 1 462 352 akcji stanowiących 10,53% kapitału zakładowego 
Prokom; 

� 1 kwietnia 2008 roku spółki połączyły się. 

Rozliczenie skutków finansowych połączenia z Prokom Software S.A. (Spółka przejmowana) nastąpiło 
w oparciu o ustalone wartości godziwe moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań 
i zobowiązań warunkowych. Wartości firmy wynikającej z połączenia wynosi 869 964 tys. PLN.  

PoniŜsza tabela pokazuje wartości poszczególnych klas aktywów i zobowiązań przejętych z Prokom 
Software według ich wartości godziwej, na których oparto oszacowanie wartości firmy. 

 

 
Warto ści godziwe Warto ści ksi ęgowe 

w ksi ęgach Prokom 

 
na dzień  

1 kwietnia 2008 roku 
na dzień  

1 kwietnia 2008 roku 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 314 392  860 776  

Rzeczowe aktywa trwałe 163 865  214 056  

Wartości niematerialne 131 389  8 547  

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych 1 125 331  617 972  

Aktywa finansowe 2 600  9 242  
Długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego (108 793) 10 959  

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 344 508  410 020  

Zapasy 381  381  

Rozliczenia międzyokresowe  56 875  57 950  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 83 408  90 123  

Inne naleŜności 31 883  44 490  

Aktywa finansowe 44 211  89 326  

Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 127 750  127 750  

SUMA AKTYWÓW 1 658 900  1 270 796  

   

Zobowi ązania długoterminowe 172 318  114 786  

Długoterminowe rezerwy 5 416  5 416  

Długoterminowe zobowiązania finansowe 166 659  109 127  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 243  243  

Zobowi ązania krótkoterminowe 296 707  235 584  
Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 119 452  119 452  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 39 077  39 077  

Pozostałe zobowiązania 88 102  37 256  

Zobowiązania finansowe 3 255  3 255  

Rezerwy 17 592  8 148  

Rozliczenia międzyokresowe 29 229  28 396  

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 469 025  350 370  

   

Warto ść aktywów netto na dzie ń 1 kwietnia 2008 roku 1 189 875  920 426  
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Wartość godziwe moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań Prokom Software S.A. na dzień 
przejęcia oraz na moment nabywania poszczególnych pakietów akcji przedstawia się następująco: 
 

Warto ści godziwe 
na dzień nabycia 

udziału 

Warto ści godziwe 
na dzień nabycia 

udziału 

Warto ści godziwe 
na dzień nabycia 

udziału 

Warto ści godziwe 
na dzień nabycia 

udziału 
Nabycie poszczególnych udziałów 78,51% 10,53% 3,90% 7,06% 
 tys. PLN  tys. PLN  tys. PLN  tys. PLN  
     
Warto ść aktywów netto 1 189 875  1 182 090  1 183 883  1 228 910  
     
Nabywany udział w aktywach netto 78,5% 10,5% 3,90% 7,06% 
     
Warto ść nabywanych aktywów 
netto 934 171  124 474  46 171  86 761  
     
Cena nabycia 1 476 609  244 713  90 867  244 420  
     
Koszty bezpośrednio związane z 
nabyciem 5 468  1 224  454  1 222  
     
Łączny koszt nabycia 1 482 077  245 937  91 321  245 642  
     
Warto ść firmy 547 906  121 463  45 150 158 881 

     

Warto ść firmy ł ącznie 873 400     

alokacja warto ści firmy      
w tym wartość firmy przypisana do 
pionu „Integracja”  3 436     
Warto ść firmy na poł ączeniu z 
Prokom Software 869 964     

 

Do powstania kosztu powodującego ujęcie wartości firmy na transakcji połączenia Spółki z Prokom 
Software S.A. (spółka przejmowana) przyczynił się efekt synergii obejmujący: 

� moŜliwość skorzystania z systemów informacji zarządczej Spółki pozwalającej na bardziej 
dokładne planowanie oraz kontrolę prowadzonego biznesu, 

� moŜliwość optymalizacji kosztów dzięki połączeniu backoffice / zaplecza wspierającego 
działalność Spółki, 

� moŜliwość optymalizacji kosztów dzięki koordynacji działań zespołów sprzedaŜowych spółek, 

� ograniczenie konkurencji na lokalnym rynku dzięki współpracy na danym rynku, 

� korzyści promocyjne z faktu bycia w Grupie Asseco, rozpoznawalność na rynku, większa 
wiarygodność dla klientów. 

 
Spółka nie jest w stanie określić jaki byłby wynik spółki przejętej za okres od dnia połączenia, tj. od dnia 
1 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, ze względu na proces restrukturyzacji jakiemu 
poddano przejętą spółkę, jak równieŜ sposób analizowania działalności operacyjnej łącznie z własną 
działalnością. 
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Połączenie Asseco Poland S.A. z ABG S.A. (spółka przejmowana) 
 
Jak opisano powyŜej połączenie obu podmiotów nastąpiło w dniu 1 października 2008 roku. Połączenie 
to polegało na wykupieniu udziałowców mniejszościowych spółki ABG S.A. poniewaŜ kontrolę nad spółką 
przejmowaną Asseco uzyskało w ramach sukcesji uniwersalnej w ramach fuzji z Prokom Software, 
tj. z dniem 1 kwietnia 2008 roku. 
Ze względu na charakter transakcji, połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów. Metoda ta 
polega na przejęciu poszczególnych elementów aktywów i zobowiązań spółki przejmowanej według ich 
wartości księgowej pochodzącej z skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland, 
uwzględnieniu w rachunku wyników spółki przejmującej wyniku spółki przejmowanej (po wyłączeniu 
transakacji wzajemnych) przy jednoczesnym wyeliminowaniu pozostałych pozycji kapitałów spółki 
przejmowanej i kosztu związanego z połączeniem.  
Wartości księgowe poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań na dzień 1 października 2008 roku 
przedstawiały się następująco: 
 

 
warto ści ksi ęgowe na dzie ń 
1 października 2008 roku 

Aktywa trwałe 567 284  
Rzeczowe aktywa trwałe 3 066  
Wartości niematerialne 73 859  
w tym wartość firmy przypisana do pionu biznesowego „Integracja” 61 166  

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych 471 573  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 982  
Pozostałe 1 804  
  
Aktywa obrotowe 168 909  
Zapasy 3 848  
Rozliczenia międzyokresowe  12 562  
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 130 989  
NaleŜności budŜetowe 5 340  
Inne naleŜności 15 759  
Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 411  
  
AKTYWA RAZEM 736 193  
  
Zobowi ązania długoterminowe 2 097  
Długoterminowe zobowiązania finansowe 986  
Długoterminowe rezerwy 1 111  
  
Zobowi ązania krótkoterminowe 170 104  
Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 6 431  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 49 675  
Zobowiązania budŜetowe 20 241  
Zobowiązania finansowe 566  
Pozostałe zobowiązania 69 364  
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 10 817  
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 13 010  
  
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 172 201  
  
AKTYWA NETTO 563 992  
Kapitał podstawowy 94 590  
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 264 782  
Zyski z lat poprzednich 196 177  
Wynik okresu bieŜącego  
(od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 1 października 2008 roku) 8 443  

 
Koszt połączenia wyniósł 561 567 tys. PLN i składał się za następujących elementów: 

� wartość inwestycji w spółkę ABG S.A., która na dzień połączenia wynosiła 171 680 tys. PLN 
� koszty bezpośrednio związane z połączeniem w wysokości 2 557 tys. PLN 
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� wartość emisyjna akcji połączeniowych serii H w wysokości 387 330 tys. PLN (wartość ta została 
ustalona poprzez pomnoŜenie ilości akcji połączeniowych, 6 272 550 sztuk, przez giełdowy kurs 
zamknięcia akcji Asseco Poland z dnia 1 października 2008 roku, t.j. przez wartość 61,75). 

 
Tym samym, w wyniku rozliczenia połączenia wartość aktywów Asseco Poland została powiększona 
o kwotę 735 834 tys. PLN, wartość zobowiązań zwiększyła się o kwotę 172 201 tys. PLN, wynik roku 
bieŜącego wzrósł o kwotę 8 443 tys. PLN (kwota zaprezentowana w pozycji „pozostałe przychody 
finansowe”). PLN. Kwota 8 443 tys. PLN odpowiada wartości zysku netto wypracowanego przez ABG 
S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 do dnia 1 października 2008 skorygowanego o salda transakcji 
między łączącymi się podmiotami, w tym o kwotę dywidendy jaką Asseco Poland otrzymało z ABG S.A. 
Wynik finansowy społki ABG S.A. za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2008 roku wyniósł 
5 629 tys. PLN. 

 

10. Inwestycje w jednostki zale Ŝne i stowarzyszone 

Istotne zmiany w tej pozycji powstały w momencie połączenia Asseco Poland S.A. z Prokom 
Software S.A. oraz transakcji nabycia/sprzedaŜy udziałów/akcji w 2008 roku: 

 
31 grudnia 

2007 
31 grudnia 

2007 
31 grudnia 
2008 roku 
(badane) 

31 grudnia 
2008 roku 
(badane) (badane) (badane) Długoterminowe inwestycje w podmiotach 

zaleŜnych i stowarzyszonych tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

 
warto ści 
ksiegowe 

warto ści 
godziwe 

warto ści 
godziwe 

warto ści 
godziwe 

ZUI Novum Sp. z o.o. 3 917  b/d 3 917  b/d 
Sawan S.A. 5 030  b/d 5 030  b/d 
Asseco Systems S.A. 220 095  220 095  73 056  73 056  
Asseco Business Solutions S.A. 69 010  66 773  69 010  194 107  
Gladstone Consulting Ltd 24 888  b/d 27 388  b/d 
Asseco Slovakia a.s. 241 556  112 564  232 551  290 400  
Asseco Czech Republic a.s. - - 49 198  b/d 
Asseco Romania S.A. - - 465  b/d 
Asseco South Eastern Europe S.A. 257 630  b/d 465 b/d 
Asseco Germany S.A. 158 465  b/d 465  b/d 
ADH-Soft Sp. z o.o. 3 333  b/d 3 333  b/d 
Sintagma UAB Sp. z o.o. 17 481  b/d 16 301  b/d 
ABG S.A. (dawne DRQ) 427 190  b/d   
Combidata Poland Sp. z o.o. 50 968  b/d - - 
UAB "INFORMACINIU PROJEKTU SISTEMOS" 2 956  b/d - - 
Podkarpacki Fundusz Nieruchomości 8 982  b/d - - 
Postdata S.A. 994  b/d - - 
Ready Sp. z o.o. 800  b/d - - 
ZETO Sp. z o.o. 3 115  b/d - - 
Systemy Informacyjne Kapitał S.A. 43 597  b/d   
Asseco East 59  b/d   
Prokom Software S.A. -  338 187 278 467  
 1 540 066   819 366  

 

W trakcie roku miały miejsce następujące zdarzenia, które spowodowały zmiany wartości inwestycji 
w podmiotach zaleŜnych i stowarzyszonych: 

� Prokom Software 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Prokom Software S.A. (Spółka przejmowana) była jednostką 
stowarzyszoną ze Spółką, ze względu na fakt wywierania znaczącego wpływu na tę spółkę, wartość 
posiadanych przez Spółkę akcji jednostki stowarzyszonej Prokom Software S.A. została ustalona według 
kosztu nabycia, który wynosił 338 187 tys. PLN.  
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Asseco Poland S.A. po połączeniu z Prokom Software, w ramach sukcesji uniwersalnej, weszło 
w posiadanie udziałów w następujących spółkach: ABG S.A., Combidata Poland Sp. z o.o., 
UAB "INFORMACINIU PROJEKTU SISTEMOS", Postdata S.A., Ready Sp. z o.o., ZETO Sp. z o.o.  

� Asseco South Eastern Europe 

W dniu 31 stycznia 2008 roku Asseco Poland zbyła wszystkie posiadane przez siebie akcje 
(4 650 000 szt.) w spółce zaleŜnej Asseco Romania S.A. stanowiące 93% udział w kapitale zakładowym 
tej spółki na rzecz swojej spółki zaleŜnej Asseco South Eastern Europe S.A. (d. Adria S.A.). Cena 
sprzedaŜy równa była cenie nominalnej akcji i wynosiła 465 tys. PLN. Jednocześnie w dniu 5 lutego 2008 
roku podpisano umowę dotyczącą objęcia akcji w spółce zaleŜnej Asseco South Eastern Europe S.A. Na 
mocy postanowień przedmiotowej Umowy Asseco Poland S.A. objęła 4 650 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii B po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej i wynoszącej 465 tys. PLN, 
które zostały wyemitowane na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Adria 
S.A. z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego.  

 � Asseco Germany 

W dniu 16 lipca 2008 roku zawarto umowę pomiędzy Asseco Poland S.A. i spółką zaleŜną Asseco 
Germany S.A. w przedmiocie objęcia akcji w spółce zaleŜnej Asseco Germany S.A. (dalej zwana 
Umową). Na mocy postanowień Umowy, Asseco Poland S.A. objęło 1 385 000 000 sztuk akcji imiennych 
zwykłych Serii B akcji po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej i wynoszącej 138 500 tys. 
PLN., które zostały wyemitowane na mocy Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco 
Germany S.A. z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego z wyłączeniem 
prawa poboru.  

W dniu 23 stycznia 2009 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie w sprawie rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki Asseco Germany S.A. o kwotę 19 500 tys. PLN, który został 
opłacony przez Asseco Poland w dniu 15 grudnia 2008 roku.  

W wyniku powyŜszych zmian udział Asseco Poland w kapitale zakładowym Asseco Germany wzrósł 
z 93% do 99,98%. Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Asseco Germany jest równy udziałowi 
w kapitale zakłądowym spółki. 

� Sintagma 

W dniu 8 lutego 2008 roku Spółka nabyła dodatkowych 4 860 udziałów w Sintagma UAB stanowiących 
5,4% w kapitale zakładowym i uprawniających do 5,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wartość 
inwestycji w spółkę Sintagma z tytułu realizacji tego zakupu wzrosła o 1 179 tys. PLN. 

� Asseco Czech/Asseco Slovakia 

W dniu 29 lutego 2008 roku Asseco Poland S.A. wniosła aportem do Asseco Slovakia udziały w spółce 
Asseco Czech zwiększając jednocześnie swój udział w kapitale zakładowym Asseco Slovakia z 41,67% 
do 48,09% i zmniejszając swój udział w Asseco Czech z 42,92% do 0%. 

� Podkarpacki Fundusz Nieruchomości 

W dniach 29-30 maja 2008 roku Spółka nabyła 1 000 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN 
stanowiących 100% udział w kapitale zakładowym spółki Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. 
W dniu 11 listopada 2008 roku nastąpiło podniesienie kapitału zakładowego spółki o kwotę 
8 931 668 PLN w wyniku emisji 178 633 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN. Nowe udziały zostały 
w całości objęte przez Asseco Poland S.A. w zamian za wpład niepienięŜny.  

� ABG S.A. 

W wyniku połączenia Asseco ze spółką ABG, które zostało zarejestrowane w dniu 1 października 2008 
roku, Asseco Poland w ramach sukcesji uniwersalnej weszło w posiadanie 100% pakietu udziałów 
w spółce Optix Polska Sp. z o.o. oraz 100% pakietu akcji w spółce DRQ S.A.  

Wartość objętych pakietów wynosiła 42 498 tys. PLN w przypadku spółki Optix Polska Sp. z o.o. oraz 
427 190 tys. PLN. 

W dniu 30 października 2008 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy 
KRS wydał postanowienie w przedmiocie zmiany nazwy spółki zaleŜnej DRQ S.A. na ABG Spółka 
Akcyjna. 
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� Asseco Systems 

W dniu 3 listopada 2008 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółki Asseco Systems Spółka Akcyjna 
(„Asseco Systems”) z siedzibą w Warszawie ze spółką OptiX Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością („OptiX”) z siedzibą w Gdyni . 

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 506 k.s.h. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 515 §1 k.s.h. tj. poprzez 
przeniesienie całego majątku OptiX, które w wyniku połączenia Asseco Poland S.A. z ABG S.A. stało się 
spółką bezpośrednio zaleŜną Asseco Poland S.A., na Asseco Systems w zamian za akcje nowej emisji 
Asseco Systems, które zostały przyznane jednemu wspólnikowi Optix, czyli Asseco Poland. 

Wartość emisyjna akcji połączeniowych Asseco Systems była równa wartości inwestycji w spółkę Optix, 
tj. 42 498 tys. PLN. 

Ponadto, Sąd dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego Asseco Systems w związku 
z wniesieniem przez Asseco Poland S.A. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 
PodwyŜszenie kapitału było wynikiem realizacji Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Asseco Poland S.A. z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie przeniesienia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa do Asseco Systems.  

Wartość emisyjna akcji wyemitownych przez Asseco Systems i objętych przez Asseco Poland w zamian 
za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyniosła 104 541 tys. PLN i była oparta 
o wartość godziwą wnoszonych składników majątkowych. Wartość godziwa wnoszonych składników 
została zweryfikowana przez biegłego rewidenta, który to biegły w opinii wydanej w dniu 1 października 
2008 roku potwierdził Ŝe wartość godziwa wkładów niepienięŜnych (stanowiących zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa) odpowiada co najmniej cenie emisyjnej obejmowanych w zamian za te wkłady akcji. 

PoniŜsza tabela pokazuje wartości godziwe poszczególnych składników majątku jakie składały się na 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa: 

 

Warto ść godziwa 
składników zorganizowanej 

części przedsi ębiorstwa 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 020  
Wartość firmy przypisana do przekazywanych aktywów; w tym 64 602  
pion Integracji z Prokom  3 436  

pion Integracji z ABG 61 166  

Aktywo z tytułu podatku odroczonego 4 476  
Zapasy 2 800  
Środki pienięŜne 379  
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 210  
Aktywa razem 74 487  
  
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 14 468  
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 635  
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 239  
Pozostałe zobowiązania 406  
Zobowi ązania razem 16 748  
  
Wartość godziwa aktywów netto wniesionych aportem do Asseco 
Systems 57 739  

  
Warto ść godziwa otrzymanych udziałów 104 541  
  
Zysk na wniesieniu aportu do Asseco Systems 46 802  

 

Zysk na wniesieniu aportu do Asseco Systems został zaprezentowany w przychodach finansowych 
w pozycji „Zyski ze sprzedaŜy innych inwestycji”. 

W wyniku wyŜej opisanych transkacji wartość inwestycji w spółkę Asseco Systems zwiększyła się 
o kwotę 147 039 tys. PLN. 
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Połączenie spółek Asseco Systems i OptiX oraz wniesienie do Asseco Systems zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa stanowi realizację wspólnej strategii Asseco Poland S.A. i jej spółek zaleŜnych mającej 
na celu uporządkowanie kompetencji i zasobów w Grupie Kapitałowej Asseco Poland, a takŜe utworzenie 
w oparciu o Asseco Systems jednego z większych przedsiębiorstw  działającego w branŜy 
informatycznej, jako kompleksowego dostawcę wsparcia technicznego oraz obsługi serwisowej sprzętu 
i infrastruktury informatycznej. 

 

Test na utratę wartości 

Wartość inwestycji w jednostki zaleŜne podlega corocznemu testowi na utratę wartości. Testy na utratę 
wartości są dokonywane częściej w przypadku stwierdzenia występowania przesłanek do utraty wartości. 
Odzyskiwalna wartość jest ustalana na podstawie wartości uŜytkowej przy wykorzystaniu prognoz 
przepływów środków pienięŜnych (tzw. FCFF) opartych na zatwierdzonych przez kadrę kierowniczą 
budŜetach finansowych.  

W trakcie 2008 roku wystąpiły przesłanki utraty wartości posiadanych udziałów w spółce Gladstone, 
a wyniku przeprowadzonego testu dokonano odpisu wartości inwestycji w tę spółkę w kwocie 2 500 tys. 
PLN. Dokonując testu na trwałą utratę wartości inwestycji w spółkę Gladstone, do oszacowania wartości 
uŜytkowej wykorzystano model zdyskontowanych przepływów pienięŜnych. Dane o przepływach 
pienięŜnych, jakie wykorzystano w modelu zostały oparte na prognozach finansowych zarządu spółki 
Gladstone na lata 2008-2012. W celu ustalenia wartości rezydualnej, przyjęto załoŜenie o znaczącym 
ograniczeniu działalności spółki po okresie prognozy. Stopa dyskontowa jaką wykorzystano do kalkulacji 
wartości bieŜącej poszczególnych przepływów pienięŜnych to średnio waŜony koszt kapitału 
odzwierciedlający ryzyko inwestycji w spółkę Gladstone, który wyniósł 13,5%.  

Na dzień 31 grudnia 2008 roku, wartość księgowa posiadanego pakietu akcji w spółce Asseco Slovakia 
przewyŜszała jej kapitalizację giełdową w tym dniu. Sytuację tą uznano za przesłanę do przeprowadzanie 
testu z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę Asseco Slovakia. Do oszacowania przepływów 
pienięŜnych FCFF przyjęto załoŜenie, Ŝe średnia stopa wzrostu w okresie prognozy (t.j w latach 2009-
2013) będzie wynosić 4,99% w stosunku rocznym. Wartość rezydualna w modelu została oszacowana 
przy załoŜeniu braku wzrostu wypracowywanej marŜy po okresie prognozy. Stopa dyskontowa 
zastosowana do oszacowania wartości bieŜącej oszacowanych przepływów pienięŜnych to szacunek 
średniowaŜonego kosztu kapitału spółki Asseco Slovakia, który na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 
dla okresu prognozy 9,73%, a dla wartości rezydualnej 9,9%. Poszczególne składniki tej stopy zostały 
oszacowane na podstawie danych rynkowych o stopach wolnych od ryzyka (kwotowania instrumentów 
IRS dla kosztu długu, rentowność obligacji skarbowych dla kosztu kapitału własnego), wartości 
oczekiwanej stopy zwrotu z rynku oraz wartości współczynnika beta (przyjeto watość bety odlewarowanej 
na poziomie 0,98), która została zalewarowana w oparciu o rynkową strukturę dług/kapitał. W wyniku 
powyŜszego testu utworzono odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w spółkę Asseco Slovkia 
w wysokości 40 193 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku, wartość księgowa posiadanego pakietu akcji w spółce Asseco Business 
Solutions przewyŜszała jej kapitalizację giełdową w tym dniu. Sytuację tą uznano za przesłanę do 
przeprowadzanie testu z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę Asseco Busniess Solutions. 
Do oszacowania przepływów pienięŜnych FCFF przyjęto załoŜenie, Ŝe średnia stopa wzrostu w okresie 
prognozy (t.j w latach 2009-2013) będzie wynosić 9,86% w stosunku rocznym. Wartość rezydualna 
w modelu została oszacowana przy załoŜeniu braku wzrostu wypracowywanej marŜy po okresie 
prognozy. Stopa dyskontowa zastosowana do oszacowania wartości bieŜącej oszacowanych przepływów 
pienięŜnych to szacunek średniowaŜonego kosztu kapitału spółki Asseco Business Solutions, który na 
dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił dla okresu prognozy 8,54% a dla wartości rezydualnej 10,13% 
Poszczególne składniki tej stopy zostały oszacowane na podstawie danych rynkowych o stopach wolnych 
od ryzyka (kwotowania instrumentów IRS dla kosztu długu, rentowność obligacji skarbowych dla kosztu 
kapitału własnego), wartości oczekiwanej stopy zwrotu z rynku oraz wartości współczynnika beta 
(przyjeto watość bety odlewarowanej na poziomie 0,98), która została zalewarowana w oparciu 
o rynkową strukturę dług/kapitał. Wyniki powyŜszego testu nie wskazywały na konieczność utworzenia 
odpisu z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w spółkę Asseco Business Solutions. 

W 2007 roku nie dokonywano odpisów z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych inwestycji 
w akcje/udziały. 
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11. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagal ności. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku saldo aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 
składało się z następujacych pozycji: 

31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 
  (badane) (badane) 

Obligacje korporacyjne - 9 685  
Obligacje skarbu Państwa 6 206  - 
Inne papiery wartościowe 47  - 

  6 253  9 685  

Wartość aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności uległa zmniejszeniu w porównaniu ze 
stanem na dzień 31 grudnia 2007 roku w wykupu części z posiadanych papierów dłuŜnych i ograniczeniu 
skali inwestycji w tego typu papiery na rzecz lokat bankowych.  

Charakerystyka papierów wartościowych będących w posiadanu Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku 
Nazwa emitenta / Rodzaj papieru dłu Ŝnego Data zakupu Data wykupu Cena zakupu Warto ść 

nominalna 
Warto ść 

bilansowa 

Ministerstwo Finansów  2008-10-09 2009-05-24 5 102 5 000 5 173 

Ministerstwo Finansów  2008-10-31 2009-05-24 510 500 516 

Ministerstwo Finansów  2008-11-17 2009-05-24 513 500 517 

Charakerystyka papierów wartościowych będących w posiadanu Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku 

Nazwa emitenta / Rodzaj papieru dłu Ŝnego Data zakupu Data wykupu Cena zakupu Warto ść 
nominalna 

Warto ść 
bilansowa 

Browary śywiec - obligacje korporacyjne 2007-12-14 2008-01-10 1 494 1500 1 498 

Ministerstwo Finansów - bony skarbowe 2007-12-19 2008-04-12 984 1000 985 

VOLKSWAGEN BANK – certyfikaty depozytowe 2007-11-26 2008-09-24 7 162 7500 7 201 

12. PoŜyczki udzielone 
31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 

Długoterminowe (badane)  (badane)  

   
PoŜyczki, w tym: 600  900 

udzielone jednostkom powiązanym 600  900 

 600 900 

 

31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 
Krótkoterminowe (badane)  (badane)  
   
PoŜyczki, w tym: 31 709  213 634  

udzielone jednostkom powiązanym 8 838  213 410 

 31 709  213 634  

Zmiana wartości poŜyczek udzielonych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynika 
przede wszystkim z całkowitej spłaty obligacji Asseco Germany i Asseco South Eastern Europe oraz 
z przejęcia w następstwie połączenia z Prokom dłuŜnych komercyjnych papierów wartościowych 
o wartości bilansowej 82 376 tys. PLN i wartości nominalnej 84 000 tys. PLN. W ramach procesu 
ustalania wartości godziwych przejętych z Prokom Software aktywów i zobowiązań Zarząd Asseco uznał 
iŜ istnieje prawdopodobieństwo nie wywiązania się, w najbliŜszym czasie, emitenta z zobowiązania 
wynikającego z wemitowanych papierów wartościowych. Tym samym Zarząd Asseco postanowił 
utworzyć odpis aktualizujacy w wysokości róŜnicy pomiędzy wartością bilansową a wartością bieŜącą 
oczekiwanych przyszłych przepłwywów pienięŜnych, tj w wysokości 40 000 PLN. 

Na zmianę wartości tej pozycji bilansowej wpływ miała równieŜ całkowita spłata poŜyczki przez Asseco 
Systems (14 mln PLN) oraz udzielenie poŜyczki w wysokości 8 409 tys. PLN spółce zaleŜnej Podkarpacki 
Fundusz Nieruchomości. Wartość godziwa poŜyczek przejętych w wyniku połączenia z Prokom wyniosła 
1 047 tys. PLN. 
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13. Aktywa finansowe wyceniane w warto ściach godziwych przez rachunek zysków i strat 

 
Długoterminowe 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe - 551 

 - 551 

 
Krótkoterminowe 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe 165  962 
Zawarte kontrakty forward na zakup walut EUR i USD 26 024  70 100 
Pozostałe 53  77 
 26 242  71 139 

Na dzień 31grudnia 2008 roku Spółka posiadała szereg zawartych transakcji typu „forward” na zakup 
i sprzedaŜ walut obcych – EUR i USD. Instrumenty te są wyceniane do wartości godziwej na kaŜdy dzień 
bilansowy.  

14. Rozliczenia mi ędzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe 

 
Długoterminowe 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
Usługi serwisowe 8 235  919 
Dyskonto gwarancji rozliczane zgodnie ze stopniem zaawansowania 
kontraktów - 416 
Pozostałe 1 177  402 
 9 412  1 737 

 
31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 

Krótkoterminowe (badane) (badane) 

   

Usługi serwisowe 18 652  4 856  
Koszty przejęcia kontraktów od Asseco Systems S.A. 36  1 730  

Dyskonto gwarancji rozliczane zgodnie ze stopniem zaawansowania 
kontraktów 565  604  
Przedpłacone ubezpieczenia 706  286  
Przedpłacone prenumeraty 97  15  
Przedpłacone szkolenia 44  - 
Koszty emisji akcji, połączenia oraz objęcia aportów 75  4 365  
Projekty badawczo-rozwojowe 20 483  - 
Pozostałe 937  3 006  

 41 595  14 862  

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31 grudnia 2008 składały się głównie z: 

� kosztów usług serwisowych, które będą ponoszone sukcesywnie w okresach następnych, 

� aktywowanych kosztów projektów badawczo-rozwojowych, istotny wzrost tej pozycji w 2008 roku 
wynika z fuzji z Prokom Software oraz ABG 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31 grudnia 2007 roku składały się głównie z: 

� kosztów usług serwisowych, które będą ponoszone sukcesywnie w okresach następnych, 

� kosztów dyskonta gwarancji dobrego wykonania umowy, które to są rozliczane zgodnie ze stopniem 
zaawansowania kontraktu, 

� kosztów emisji akcji, połączenia oraz objęcia aportów, które nastąpią w przyszłych okresach. 
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15. Zapasy 
 

 31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

   

Sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie komputerowe do 
odsprzedaŜy    9 978 

 
14 012 

    9 978 14 012 

W 2008 roku Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość zapasów w kwocie PLN 215 tys., 
natomiast w roku 2007 w kwocie PLN 2 452 tys. 

śadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub poŜyczek w 2008 roku i w 2007 
roku. 

 

16. Kontrakty wdro Ŝeniowe 

Asseco Poland S.A. w 2008 roku i w 2007 roku realizowała szereg tzw. kontraktów wdroŜeniowych (IT), 
Zgodnie z MSR 11 przychody z tego typu kontraktów są uznawane zgodnie ze stopniem ich 
zaawansowania. Spółka w 2008 roku i w 2007 roku dokonywał obmiaru stopnia zaawansowania 
realizowanych kontraktów wdroŜeniowych według metody „kosztowej”, czyli ustalając stosunek kosztów 
poniesionych do kosztów całego projektu lub według metody „nakładów pracy”, czyli ustalając stosunek 
wykonanej pracy do całkowitych nakładów pracy na danym projekcie. 

PoniŜsza tabela przedstawia podstawowe dane o realizowanych kontraktach wdroŜeniowych. 

 
 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Poniesione koszty z tytułu realizacji kontraktów IT (-) (1 404 828) (337 653) 
Zyski (straty) z tytułu realizacji kontraktów IT      905 476  213 444 

Zafakturowane przychody z tytułu realizacji kontraktów IT    2 410 725  607 126 
NaleŜności z tytułu wyceny kontraktów IT     34 950  3 691 
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów IT ( 135 371) (59 720) 
 

17. NaleŜności długoterminowe i krótkoterminowe 

 
Długoterminowe od jednostek niepowi ązanych  

31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

   

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 589 26 515  
NaleŜności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy 19 248 3 599  
Pozostałe naleŜności długoterminowe 5 487  

 25 324 30 114 

Długoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz dostaw nie fakturowanych nie są oprocentowane 
i zostały wycenione do wartości bieŜącej (zdyskontowane). 

NaleŜności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług  
31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, w tym: 273 634  107 028 

Od jednostek powiązanych, w tym: 13 598  8 354 
od jednostek zaleŜnych 9 929  584 
od jednostek stowarzyszonych 3 669  7 770 

Od jednostek pozostałych 260 036  98 674 
Odpis aktualizujący naleŜności nieściągalne (-) (13 293) (2 816) 
 260 341  104 212 
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NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności 14 dni. 

Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaŜy tylko zweryfikowanym klientom. 
Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe ponad poziom określony 
rezerwą na nieściągalne naleŜności, właściwą dla naleŜności handlowych Spółki. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 29 Not objaśniających do 
niniejszego sprawozdania finansowego. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku naleŜności oraz przyszłe naleŜności wynikające z zawartych umów 
handlowych o wartości 106 341 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych, 
z tytułu których zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku miały zerową wartość. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku naleŜności oraz przyszłe naleŜności wynikające z zawartych umów 
handlowych o wartości 135 940 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych, 
z tytułu których zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły PLN 186 367 tys. 

 
Inne nale Ŝności 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
NaleŜności z wyceny bilansowej kontraktów IT 34 950  3 691 
NaleŜności z tytułu dostaw nie zafakturowanych 41 505  328 
NaleŜności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy 1 013  8 572 
Pozostałe naleŜności, w tym: 34 146  144 055 

od jednostek powiązanych 18 025  6 510 
Odpis aktualizujący inne naleŜności nieściągalne (-) (19 776) (552) 
 91 838  156 094 

NaleŜności z tytułu wyceny kontraktów IT (wdroŜeniowych) wynikają z przewagi stopnia zaawansowania 
realizacji kontraktów wdroŜeniowych w stosunku do wystawionych faktur. 

NaleŜności z tytułu dostaw nie fakturowanych dotyczącą sprzedaŜy licencji obcych i usług serwisowych, 
w stosunku do których nie wystawiono jeszcze faktur za cały okres licencyjny i świadczenia usług. 

NaleŜności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy stanowią zabezpieczenie pienięŜne przekazane 
klientom, celem pokrycia ewentualnych ich strat w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań do 
realizacji kontraktów. 

Odpisy aktualizujące naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych naleŜności kształtowały się 
następująco w 2008 roku i w okresie porównywalnym: 

Stan na 1 stycznia 
2008 

(badane) 
Połączenia 

 Utworzenie Rozwi ązanie Wykorzystanie 

Stan na 31 
grudnia 2008 

(badane) 
 (+) (+) (-) (-)  

3 368  29 919  41 256  37 088  4 386  33 069  

 
Stan na  

1 stycznia 2007 
(badane) 

Połączenia Utworzenie Rozwi ązanie Wykorzystanie 
Stan na  

31 grudnia 2007 
(badane) 

 (+) (+) (-) (-)  

2 471 520 1 538 1 056 106 3 368 

 

18. Środki pieni ęŜne 
 
 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych bieŜących    44 277 43 646 
Środki pienięŜne w kasie     44 22 
Lokaty terminowe    71 048 56 933 

    115 369 100 601 
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Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość 
zaleŜy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są 
dokonywane na róŜne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zaleŜności od aktualnego 
zapotrzebowania Spółki na środki pienięŜne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp 
procentowych. 

19. Kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe 
 
Kapitał podstawowy 
(zakładowy)  

    31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

  Warto ść 
nominalna      

Akcje Seria  1 akcji Liczba akcji Warto ść akcji Liczba akcji Warto ść akcji 

Akcje zwykłe serii A     1,00 25 174 713  25 174 713  25 174 713* 25 174 713* 

Akcje zwykłe serii B     1,00 3 210 000  3 210 000  3 210 000 3 210 000 

Akcje zwykłe serii C     1,00 17 735 815  17 735 815  17 735 815 17 735 815 

Akcje zwykłe serii R 1,00 30 276  30 276  30 276 30 276 

Akcje zwykłe serii D     1,00     295 000  295 000  295 000 295 000 

Akcje zwykłe serii E     1,00    4 644 580  4 644 580  4 644 580 4 644 580 

Akcje zwykłe serii F     1,00    19 846 081  19 846 081  0 0 

Akcje zwykłe serii G     1,00     356 515  356 515  0 0 

Akcje zwykłe serii H     1,00    6 272 550  6 272 550 0 0 

    77 565 530     77 565 530  51 090 384     25 175  
* na dzień połączenia Softbank S.A. z Asseco Poland S.A. akcje wykazane na ten dzień zostały połączone 

Warto ść nominalna akcji 

Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą PLN 1 i zostały w pełni opłacone. 

W 2008 roku odnotowano następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki oraz nadwyŜce ze 
sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej: 

� w wyniku połączenia z Prokom Software S.A. (spółka przejmowana) kapitał zakładowy Spółki wzrósł 
o 19 846 081 PLN w drodze emisji 19 846 08 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 1 PLN kaŜda, które zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom spółki 
przejmowanej. NadwyŜka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną wyniosła 1 426 743 tys. 
PLN. 

� w wyniku połączenia z Prokom Software S.A. kapitał zakładowy Spółki został dodatkowo podniesiony 
o 356 515 PLN w drodze emisji 356 515 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 
nominalnej 1 PLN kaŜda, które zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom uprzywilejowanym 
spółki przejmowanej, tj. spółce Nihonswi AG oraz Panu Krzysztofowi Wilskiemu. NadwyŜka ceny 
emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną wyniosła 29 445 tys. PLN. 

� w wyniku rejestracji, w dniu 1 kwietnia, połączenia z Prokom Software S.A., Asseco Poland S.A. 
objęło łącznie 11 611 450 akcji własnych zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 22,727% 
kapitału zakładowego, uprawniających do 11 611 450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
i stanowiących 22,727% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wartość posiadanego 
pakietu akcji została oszacowana w oparciu o giełdowy kurs zamknięcia akcji Asseco Poland z dnia 
1 kwietnia 2008 roku i wynosi 846 475 tys. PLN. 

� W wyniku połączenia z ABG S.A. (spółka przejmowana) kapitał zakładowy Spółki został dodatkowo 
podniesiony o 6 272 550 PLN w drodze emisji 6 272 550 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H 
o wartości nominalnej 1 PLN kaŜda, które zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom spółki 
przejmowanej. NadwyŜka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną wyniosła 380 608 tys. 
PLN. 
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Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych – KSH) został utworzony z nadwyŜki 
wartości emisyjnej nad nominalną, po pomniejszeniu o koszty emisji akcji w kwocie 3 488 385 tys. PLN. 

Ponadto kapitał zapasowy decyzją Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki został skorygowany 
o zyski z lat ubiegłych w łącznej kwocie 142 281 tys. PLN. 

Wartość kapitału zapasowego (zgodnie z postanowieniami KSH) na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 
3 630 666 tys. PLN a na dzień 31 grudnia 2007 roku 1 720 783 tys.PLN. 

Kapitał zapasowy w kwocie 25 855 tys. PLN, odpowiadającej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki, 
zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych nie moŜe zostać rozdystrybuowany pomiędzy 
akcjonariuszy, poniewaŜ moŜe zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat. 

Akcje własne 

W związaku z połączeniem ze spółką Prokom Software Asseco Poland w ramach sukcesji uniwersalnej 
nabyło akcje własne będące na dzień 1 kwietnia 2008 roku własnością spółki przejmowanej,t.j 
11 611 450 szt. akcji. W ramach procesu rozliczania połączenia akcje te zostały wycenione do wartości 
godziwej (tj. po giełdowym kursie zamknięcia akcji Asseco Poland z dnia 1 kwietnia 2008 roku – 72,90). 
W dniach 10 i 12 grudnia 2008 roku Spółka sprzedała łaczenie 2 300 000 sztuk posiadanych akcji 
własnych za cenę 45 PLN za akcje. Wynik na sprzedaŜy pakietu akcji własnych został odniesiony 
bezpośrednio w kapitały Spółki. Pozostałe akcje własne o wartości 678 805 tys. PLN ujawnione są 
w niniejszym sprawozdaniu finansowym w kapitałach własnym. 

20. Zobowi ązania finansowe 
 

Długoterminowe 31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

   

Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe 8 983 74 264 
Leasing finansowy 173 181 49 
Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów 18 908 - 
 201 072 74 313 
 
 

Krótkoterminowe 31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

   

Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe 34 946 55 244 
Leasing finansowy 22 371 69 
 57 317 55 313 

21. Leasing finansowy 

 
W wyniku połączenia z Prokom Software oraz ABG S.A., istotną pozycją w bilansie Spółki zaczęły 
stanowić zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Przemiotem tych umów jest leasing nieruchomości 
(budynek biurowy przy ul Podolskiej 21 w Gdyni), leasing sprzętu komputerowego oraz samochodów. 
 
Leasing nieruchomości 
Wartość netto budynku (budynek biurowy w Gdyni), będącego przedmiotem umowy leasingu 
finansowego na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 86 977 tys. PLN. W 2007 roku nie występowały 
umowy leasingu finansowego nieruchomości. 
Przyszłe przepływy pienięŜne oraz zobowiązanie wynikające z umową leasingu nieruchomości 
przedstawiają sie następująco: 
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Leasing nieruchomości 31 grudnia 2008 
 (badane) 
Minimalne opłaty leasingowe  
w okresie krótszym niŜ 1 rok 20 668  
w okresie 1-5 lat 85 817  
w okresie dłuŜszym niŜ 5 lat 158 937  
Przyszłe minimalne płatno ści leasingowe 265 422  

Przyszłe koszty odsetkowe 74 368  
Warto ść bieŜąca zobowi ązania leasingowego 191 054  

w okresie krótszym niŜ 1 rok 20 047  
w okresie 1-5 lat 70 915  
w okresie dłuŜszym niŜ 5 lat 100 092  

 
Efektywna stopa zwrotu z tytułu powyŜszego leasingu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 roku 
wynosiła 5,83%. 
Leasing samochodów i sprzętu 
RównieŜ w wyniku fuzji z Prokom Software oraz ABG S.A, Spółka stała się stroną umów leasingu 
finansowego samochodów oraz sprzętu IT. 
Łączne przyszłe przepływy pienięŜne oraz zobowiązanie wynikające z umowami leasingu samochodów 
i sprzętu przedstawiają sie następująco: 
 
Leasing samochodów i sprzętu 31 grudnia 2008 
 (badane) 
Minimalne opłaty leasingowe  
w okresie krótszym niŜ 1 rok 2 347  
w okresie 1-5 lat 2 390  
w okresie dłuŜszym niŜ 5 lat - 
Przyszłe minimalne płatno ści leasingowe 4 737  

Przyszłe koszty odsetkowe 239  
Warto ść bieŜąca zobowi ązania leasingowego 4 498  

w okresie krótszym niŜ 1 rok 2 324  
w okresie 1-5 lat 2 174  
w okresie dłuŜszym niŜ 5 lat - 

 
Średnia efektywna stopa zwrotu z tytułu powyŜszych umów leasingu finansowego na dzień 31 grudnia 
2008 roku wynosiła 2,43% w przypadu leasingu sprzętu i 9,2% dla umów leasingu samochodów. 
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22. Oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów  warto ściowych  

 

 Nazwa jednostki 
Maksymalna 

wysoko ść zadłu Ŝenia 
na 31 grudnia 2008 

Maksymalna 
wysoko ść zadłu Ŝenia 
na 31 grudnia 2007 

Efektywna stopa 
procentowa % Termin spłaty 

31 grudnia 
2008 

(badane) 

31 grudnia 
2007 

(badane) 

        

Kredyt w rachunku bieŜącym Deutsche Bank 16 000  30 000  WIBOR 3M + marŜa 2009-08-28 - - 

Kredyt w rachunku bieŜącym Raiffeisen Bank S.A.  n/d 10 000  WIBOR 1W + marŜa 2008-09-30 n/d - 

Kredyt w rachunku bieŜącym Pekao S.A. [BPH] 200 000  n/d WIBOR 1M + marŜa 2009-05-18 81 n/d 

Kredyt w rachunku bieŜącym PKO BP S.A. 150 000  100 000  WIBOR 1M + marŜa 2010-10-03 - - 

Kredyt w rachunku bieŜącym ING Bank Śląski S.A.  10 000  10 000  WIBOR 1M + marŜa nieokreślony  - - 

Kredyt inwestycyjny BPH S.A. 580 000 580 000 WIBOR 1M + marŜa 2012-10-01 106 8741) 186 367 

  956 000 730 000     106 955 186 367 
1) część długoterminowa kredytu to 49 985 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Asseco Poland S.A. posiadała otwarte linie kredytowe w rachunkach bieŜących dające moŜliwość pozyskania finansowania na kwotę 
956 000 tys. PLN. Stan wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 106 955 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Asseco Poland S.A. posiadała otwarte linie kredytowe w rachunkach bieŜących dające moŜliwość pozyskania finansowania na kwotę 
730 000 tys. PLN. Stan wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 186 367 tys. PLN. 
 

Papiery dłu Ŝne Wartość nominalna na 
31 grudnia 2008 

Wartość nominalna na 
31 grudnia 2007 

Efektywna stopa 
procentowa % Termin spłaty 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 

Obligacje 5 300 5 300 7,18% 2009-03-11    5 227 5 238 

 5 300     5 300        5 227 5 238 

Łączne zadłuŜenie Asseco Poland S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów dłuŜnych wynosiło  
112 182 tys. PLN, tym samym wykazując zmniejszeni w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2007 roku, kiedy to zobowiązania te wynosiły 191 605 tys. PLN. 

W okresie sprawozdawczym marŜa realizowana przez kredytodawców Asseco Poland S.A. kształtowała się pomiędzy 0,75% a 1 %, natomiast w roku 2007 pomiędzy 
0,8% a 2,5%. 
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Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu oprocentowanych kredytów bankowych i emisji papierów 
wartościowych dotyczyły przede wszystkim zobowiązania z tytułu umowy kredytowej zawartej przez 
Spółkę w dniu 1 października 2007 roku z Bankiem BPH S.A. Umowa została zawarta na łączną kwotę w 
wysokości PLN 580 mln. Kredyt został udzielony Asseco Poland S.A. w formie kredytu terminowego w 
wysokości PLN 300 mln. (kredyt A) oraz kredytu terminowego w wysokości PLN 280 mln. (kredyt B), przy 
czym ostateczny termin spłaty kredytu A przypada w dniu 1 października 2012 roku, natomiast ostateczny 
termin spłaty kredytu B w dniu 1 października 2008 roku. Kredyt został przeznaczony na sfinansowanie 
nabycia od Prokom Investments S.A. oraz Pana Ryszarda Krauze akcji Prokom Software S.A. 
reprezentujących łącznie 21,49% kapitału zakładowego Prokom Software S.A. i uprawniających do 
23,69% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 

Na dzień 31 grudnia 2008 oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku rzeczowe aktywa trwałe nie stanowiły 
zabezpieczenia zaciągniętych kredytów bankowych. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku nieruchomości inwestycyjne o wartości księgowej netto 7 175 tys. PLN, 
których wartość rynkowa wynikająca z operatu szacunkowego wyniosła 10 091 tys. PLN, stanowiły 
zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu tych 
kredytów Spółka nie posiadała Ŝadnych zobowiązań. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku nieruchomości inwestycyjne o wartości księgowej netto 7 940 tys. PLN, 
których wartość rynkowa wynikająca z operatu szacunkowego wyniosła 10 091 tys. PLN, stanowiły 
zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu tych 
kredytów Spółka nie posiadała Ŝadnych zobowiązań. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku udziały w jednostkach zaleŜnych o wartości księgowej 880 120 tys. PLN, 
których wartość rynkowa na ten dzień wynosiła 553 191 tys.PLN, stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych 
kredytów bankowych, z tytułu których zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 
106 875 tys. PLN 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku udziały w jednostkach zaleŜnych o wartości księgowej 123 184 tys. PLN 
oraz udziały w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych o wartości rynkowej 686 625 tys. PLN stanowiły 
zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych, z tytułu których zobowiązania na dzień  
31 grudnia 2007 roku wynosiły 186 367 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku naleŜności oraz przyszłe naleŜności wynikające z zawartych umów 
handlowych o wartości 106 341 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych, 
z tytułu których zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 106 875 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku naleŜności oraz przyszłe naleŜności wynikające z zawartych umów 
handlowych o wartości 135 940 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych, 
z tytułu których zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 186 367 tys. PLN. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2007 roku zabezpieczenie zaciągniętego kredytu stanowiła cesja 
wierzytelności pienięŜnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zabezpieczenie zaciągniętego kredytu stanowił równieŜ zastaw rejestrowy 
na wierzytelnościach pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach wskazanych w umowie kredytowej oraz 
do ustalonych w tej umowie kwot. 
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23. Długoterminowe i krótkoterminowe rezerwy na zob owiązania 
 

  

Rezerwa na 
restrukturyzacj ę 

Świadczenia po 
okresie zatrudnienia 

Rezerwy na 
naprawy 

gwarancyjne 
Inne rezerwy Ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku 910  124  - 148  1 182  

          
Zawiązanie  518  8 310  404  9 232  
Wykorzystane (-) (5 134)   (2 963)   (8 097) 
Rozwiązane (-)      - 
Połaczenie z Prokom Software S.A. (spółka przejmowana) 7 723  - 11 622  - 19 345  
             
Krótkoterminowe 31 grudnia 2008 roku 3 262  114  3 275  552  7 203  
Długoterminowe 31 grudnia 2008 roku 237  528  13 694  - 14 459  
            

Na dzień 31 grudnia 2008 roku 3 499  642  16 969  552  21 662  

       
Na dzień 1 stycznia 2007 roku     2 866       190  - -      3 056  

           
Zawiązanie 0 11 - 0 11 
Wykorzystane (-) (1 438) 0 - 0 (1 438) 
Rozwiązane (-) (518) (136) - 0 (654) 
Połączenie z Asseco Poland S.A. (spółka przejmowana) 0 59 - 148 207 
           
Krótkoterminowe 31 grudnia 2007 roku 498 29 - 148 675 
Długoterminowe 31 grudnia 2007 roku 412 95 - 0 507 
       

Na dzień 31 grudnia 2007 roku 910 124 - 148 1 182 

Wzrost rezerw na dzień 31 grudnia 2008 roku w stosunku do 31 grudnia 2007 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia rezerwy restrukturyzacyjnej oraz 
zwiększenia rezerwy na naprawy gwarancyjne. Istotne zwiększenie obu tych rezerw (rezerwy restrukturyzacyjnej o kwotę 7 723 tys. PLN a rezerwy na naprawy 
gwarancyjne o kwotę 11 622 tys. PLN) jest związane z połączeniem ze spółką Prokom Software. 
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Rezerwa na restrukturyzacj ę 

W wyniku połączenia ze spółka Asseco Poland S.A. w 2007 roku oraz w wyniku połączenia ze spółką 
Prokom Software w 2008 roku w Spółce rozpoczął się proces restrukturyzacji polegający w główniej 
mierze na redukcji dublujących się stanowisk w łączących się podmiotach. 

Świadczenia po okresie zatrudnienia 

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 pracownikom przechodzącym na emeryturę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy 
odprawę w wysokości jednego średniomiesięcznego wynagrodzenia. Rezerwa na świadczenia po okresie 
zatrudnienia została ujęta przez Spółkę na podstawie wyliczeń dokonanych przez aktuariusza. 

 

24. Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych tytu łów 
 
Krótkoterminowe zobowi ązania z tytułu dostaw i usług 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Wobec jednostek powiązanych, w tym: 73 358  8 553 

wobec jednostek zaleŜnych 73 358  8 111 
wobec jednostek stowarzyszonych - 442 

Wobec jednostek pozostałych 70 548  44 489 
 143 906  53 042 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 29 Not objaśniających do 
niniejszego sprawozdania finansowego. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nie oprocentowane. 

 
Zobowi ązania z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze ń społecznych i innych 
świadcze ń publicznoprawnych 

31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

   

Podatek VAT 11 249  4 227 
Podatek dochodowy od osób fizycznych (od pracowników) 3 580  1 164 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 135  2 151 
Pozostałe 6 047  5 954 
 24 011  13 496 

Kwota wynikająca z róŜnicy zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz naleŜności z tytułu podatku VAT jest 
płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. 

 
Pozostałe zobowi ązania krótkoterminowe 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Zobowiązanie z tytułu wyceny kontraktów IT 135 371  59 720 
Inne zobowiązania 6 813  5 113 
 142 184  64 833 

W skład pozostałych zobowiązań wchodzą głównie kwoty wynikające z wyceny kontraktów 
wdroŜeniowych. 

Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane. 
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25. Bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 

 
Krótkoterminowe bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 11 996  4 172 
Rezerwa na premie dla pracowników 23 720  10 379 
Rezerwa na koszty (nie zafakturowane) 25 418  5 499 
Porozumienie z Asseco Systems S.A. - 235 
Pozostałe 378  - 
 61 512  20 285 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwy na 
wynagrodzenia okresu przeznaczone do wypłaty w okresach następnych, wynikające z zasad systemów 
premiowych obowiązujących w Spółce, rezerwa na badanie sprawozdania finansowego oraz rezerwy na 
koszty bieŜącej działalności Spółki. 

Zwiększenie wartości pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 31 grudnia 2008 roku 
w stosunku do 31 grudnia 2007 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia rezerwy na 
niewykorzystane urlopy oraz rezerwy na premie dla pracowników, co jest skutkiem wzrostu liczby 
pracowników Spółki po połączeniu Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. 

26. Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 

 
Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   
Usługi serwisowe 5 728  2 738 
Pozostałe 8  99 
 5 736  2 837 
 
Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 
   

Usługi serwisowe 15 543 6 497 
Dotacje 14 188  
Pozostałe 101  93 

 29 832 6 590 

Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczy głównie przyszłych przychodów z tytułu 
świadczonych usług rozliczanych w czasie, takich jak opieka informatyczna oraz dotacji do projektów 
badawczo-rozwojowych. Zwiększenie wartości pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów na dzień 
31 grudnia 2008 roku w stosunku do 31 grudnia 2007 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia 
wartości przychodów przyszłych okresów z tytułu usług serwisowych i dotacji. Tak duŜy wzrost jest 
konsekwencją połączenia Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. oraz z ABG S.A. 

 

27. Cele i zasady zarz ądzania ryzykiem finansowym  

Spółka Asseco Poland S.A. naraŜona jest na szereg ryzyk mających swe źródła zarówno w sytuacji 
makroekonomicznej Polski, jak i mikroekonomicznej w Jednostce. Głównymi czynnikami zewnętrznymi 
mogącymi wywierać negatywny wpływ na wynik Jednostki są: (i) wahania kursów walut obcych względem 
złotego oraz (ii) zmiany rynkowych stóp procentowych. Pośrednio na wynik finansowy wpływają takŜe: 
wzrost PKB, wielkość zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji 
w przedsiębiorstwach oraz poziom inflacji. Do czynników wewnętrznych, mogących mieć negatywny 
wpływ na wynik Spółki naleŜą natomiast: (i) ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracy, (ii) ryzyko 
związane z niewłaściwym oszacowaniem kosztów projektu umowy momencie zawarcia umowy oraz (iii) 
ryzyko zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbiorcą. 
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a) Ryzyko zmian kursów walutowych 

Podstawową walutą operacyjną Jednostki jest polski złoty, jednak wiele kontraktów, między innymi CEPiK 
i ZSI, denominowane są w walucie obcej (EUR i USD). W związku z tym Jednostka naraŜona jest na 
straty wynikające z róŜnic w kursie waluty obcej w stosunku do polskiego złotego w okresie od daty 
zawarcia kontraktu, do daty wystawienia faktury. 

Identyfikacja: Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami zawierania kontraktów handlowych kaŜda 
umowa zawarta lub denominowana w walucie obcej podlega szczególnej ewidencji. Dzięki temu 
identyfikacja ryzyka następuje automatycznie. 

Pomiar: Miarą ekspozycji na ryzyko kursowe jest kwota instrumentu wbudowanego z jednej strony oraz 
kwota instrumentów finansowych powstałych w wyniku zawarcia instrumentów finansowych pochodnych 
na rynku finansowym z drugiej strony. Wszelkie zmiany wartości ekspozycji są monitorowane z 
częstotliwością dwutygodniową. Obowiązujące procedury prowadzenia projektów informatycznych 
nakazują systematyczne dokonywanie aktualizacji harmonogramów projektów oraz aktualizacji 
przepływów pienięŜnych z nich wynikających. 

Cel: Celem przeciwdziałania ryzyku zmian kursów walut jest zmitygowanie ich negatywnego wpływu na 
marŜę projektów. 

Środki stosowane do zabezpieczeń kontraktów rozliczanych w walucie obcej to zawieranie prostych 
instrumentów pochodnych typu forward a w przypadku instrumentów wbudowanych opartych na 
umowach denominowanych - instrument forward bez dostawy waluty. Dla umów walutowych uŜywa się 
natomiast instrumentów forward z dostawą waluty. 

Dopasowanie zabezpieczenia ryzyka walutowego polega na zawieraniu odpowiednich instrumentów 
finansowych, dzięki którym zmiany czynnika powodującego ryzyko nie wpływają na wynik spółki (zmiany 
instrumentów wbudowanych oraz instrumentów zawartych per saldo się znoszą). Niemniej jednak w 
związku ze znaczną zmiennością harmonogramów projektów oraz wynikającą z nich zmiennością 
przepływów pienięŜnych, Spółka jest naraŜona na zmiany wielkości ekspozycji na ten czynnik ryzyka. 
Stąd teŜ Spółka dynamicznie dokonuje przesunięć istniejących instrumentów zabezpieczających lub 
zawiera nowe tak, aby dopasowanie było jak najbardziej właściwe. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę, iŜ 
instrumenty wbudowane zmieniają swoją wycenę w oparciu o dane z dnia podpisania umowy (spot i 
punkty swapowe) natomiast przesunięcie lub zawarcie nowych instrumentów na rynku finansowym moŜe 
nastąpić jedynie w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki. Z tego wynika, Ŝe moŜliwe jest 
niedopasowanie wartości instrumentów finansowych i potencjalny wpływ wahań kursów walut na bieŜący 
wynik Spółki. 

b) Ryzyko zmian stopy procentowej 

Zmiany rynkowych stóp procentowych mogą niekorzystnie oddziaływać na wynik finansowy Jednostki. 
Spółka jest naraŜona na ryzyko zmiany tego czynnika w dwóch punktach swojej aktywności: (i) zmiana 
wartości odsetek naliczonych od kredytów udzielonych Jednostce opartych na zmiennej stopie 
procentowej oraz (ii) zmiana wyceny zawartych i wbudowanych instrumentów pochodnych, opartych na 
krzywej forwardowej stóp procentowych. Więcej informacji na temat czynnika (ii) zawiera opis dotyczący 
zarządzania ryzykiem walutowym. 

Identyfikacja: Ryzyko zmian stopy procentowej powstaje i jest rozpoznawane w Spółce w momencie 
zawarcia transakcji lub instrumentu finansowego opartego na zmiennej stopie procentowej. Wszystkie 
tego typu umowy przechodzą przez jeden dział w Spółce i w związku z tym wiedza na ten temat jest 
pełna i bezpośrednia. 

Pomiar: Spółka mierzy ekspozycje na ten czynnik ryzyka zestawiając sumę kwot wynikających ze 
wszystkich instrumentów finansowych opartych o zmienną stopę procentową Dodatkowo Spółka 
prowadzi ewidencję dotyczącą planowanego zadłuŜenia na w ciągu przyszłych 12 miesięcy a dla 
instrumentów długoterminowych na okres ich obowiązywania.  

Cel: Celem ograniczenia ryzyka jest niwelacja poniesienia większych kosztów z tytułu zawartych 
instrumentów finansowych opartych na zmiennej stopie procentowej.  

Środki: Spółka ma dostępne dwa instrumenty ograniczające ryzyko: (i) stara się unikać zaciągania 
kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej, (ii) jeśli pierwsze rozwiązanie nie jest moŜliwe, Spółka 
ma moŜliwość zawarcia kontraktów terminowych na stopę procentową. 
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Dostosowanie: Spółka gromadzi i analizuje bieŜące informacje z rynku na temat aktualnej ekspozycji na 
ryzyko zmiany stopy procentowej. W obecnej sytuacji Spółka nie zabezpiecza zmian stopy procentowej z 
uwagi na duŜą nieprzewidywalność harmonogramu spłaty. 

c) Ryzyko niewła ściwego oszacowania zakresu prac projektowych 

Główne źródło zysków Jednostki pochodzi z realizacji złoŜonych projektów informatycznych 
prowadzonych na podstawie kontraktów o ustalonej z góry cenie. Realizacja takich projektów wymaga 
bardzo dobrego planowania zarówno w zakresie harmonogramu prac jak i zasobów potrzebnych do 
realizacji obiecanego zakresu projektu. Spółka stosuje w tym zakresie złoŜone procedury, które z jednej 
strony ułatwiają przygotowanie właściwego planu, a z drugiej strony zapobiegają sytuacji wystąpienia 
nieprzewidzianych kosztów. 

Identyfikacja: Ryzyko niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych jest identyfikowane 
kaŜdorazowo przy analizie umowy z klientem. Proces obiegu informacji przed zawarciem kontraktu jak i w 
czasie jego realizacji, oparty i synchronizowany z wymogami systemu ISO, gwarantuje pełną 
przejrzystość kaŜdego projektu. 

Pomiar: Do pomiaru tego ryzyka Spółka uŜywa specjalnej miary zwanej rejestrem ryzyk, który zawiera 
listę ryzyk wraz z ich kwantyfikacją i wartościowaniem. Komitety sterujące, powołane dla kaŜdego 
większego projektu, dokonują aktualizacji odpowiednich rejestrów. Spółka na bieŜąco śledzi dwa czynniki 
świadczące o zgodności realizacji kontraktu z pierwotnymi planami tj. współczynniki CPI i SPI. 

Cel: Celem uniknięcia ryzyka niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych jest ustrzeganie się 
od zawierania nierentownych kontraktów. 

Środki: Środki, jakie moŜe wykorzystać Jednostka to stosowanie opartych o światowe standardy i własne 
doświadczenia metod szacowania kosztów w projektach, określania harmonogramu oraz szacowania 
ryzyk mogących zagrozić terminowym, merytorycznym lub finansowym zrealizowaniu zadań.  

Dopasowanie: Trudno mówić o tym elemencie zarządzania ryzykiem złego oszacowania projektu. 

d) Ryzyko zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbiorc ą 

Jednostka naraŜona jest na ryzyka związane z nie wywiązywaniem się z umów przez kontrahentów. Po 
pierwsze ryzyko to dotyczy wiarygodności kredytowej oraz dobrej woli odbiorców, którym Spółka 
dostarcza rozwiązań informatycznych, po drugie dotyczy ono wiarygodności kredytowej kontrahentów, 
z którymi zawiera transakcje dostawy. 

Identyfikacja: Ryzyko to identyfikowane jest kaŜdorazowo, przy zawieraniu umowy z klientem, oraz 
później, podczas rozliczania płatności. 

Pomiar: Pomiar tego typu ryzyka opiera się na wiedzy o skargach lub toczących się procesach przeciw 
klientowi podczas zawierania umowy. Co dwa tygodnie przeprowadza się kontrolę rozliczonych płatności 
dotyczących podpisanych kontraktów, razem z analizą rachunków zysków i strat projektów. 

Cel: Celem zminimalizowania tego ryzyka jest uniknięcie straty finansowej wynikającej z rozpoczęcia 
i częściowej implementacji rozwiązania informatycznego, jak równieŜ utrzymanie załoŜonej marŜy na 
wprowadzanych projektach. 

Środki: PoniewaŜ obszarem działania Jednostki jest głównie sektor bankowy i finansowy, odbiorcami są 
podmioty które dbają o swoją renomę. W związku z tym środki kontroli ryzyka ograniczają się do 
monitoringu terminowości przelewów oraz, w razie potrzeby, upomnienia się o naleŜną zapłatę. 
W przypadku mniejszych klientów pomocny jest natomiast monitoring prasy branŜowej, analiza 
poprzednich doświadczeń, doświadczeń konkurencji, itp. Jednostka zawiera transakcje finansowe 
z renomowanymi domami brokerskimi, oraz bankami o ustalonej marce. 

Dopasowanie: Trudno mówić o zarządzaniu ryzykiem w tym przypadku. 

 

Wiekowanie nale Ŝności z tytułu dostaw i usług na 

31 grudnia 2008 roku (badane) 

Kwota Struktura 

NaleŜności nieprzeterminowane 182 704 68,0% 

NaleŜności przeterminowane do 3 miesięcy 70 610 20,6% 

NaleŜności przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 15 199 11,3% 

 268 513 100,0% 
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Wiekowanie nale Ŝności z tytułu dostaw i usług na  

31 grudnia 2007 roku (badane) 

Kwota Struktura 

NaleŜności nieprzeterminowane 116 560 37,1% 

NaleŜności przeterminowane do 3 miesięcy 12 184 62,8% 

NaleŜności przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 1 983 0,1% 

 130 727 100,0% 

e) Ryzyko zwi ązane z płynno ścią 

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. 
Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności / zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów 
finansowych (np. konta naleŜności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy 
pienięŜne z działalności operacyjnej. 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 
korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania. 

Tabela poniŜej przedstawia zobowiązania z tytułu dostaw i usług Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku 
oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych 
płatności. 

 

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług na dzie ń 31 grudnia 2008 roku Kwota Struktura 

Zobowiązania wymagalne 52 085 37,1% 
Zobowiązania niewymagalne do 3 miesięcy 88 080 62,8% 
Zobowiązania niewymagalne od 3 do 12 miesięcy 83 0,1% 
 140 248 100,0% 

 

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług na dzie ń 31 grudnia 2007 roku Kwota Struktura 

Zobowiązania wymagalne 46 943 88,5% 

Zobowiązania niewymagalne do 3 miesięcy 5 250 9,9% 

Zobowiązania niewymagalne od 3 do 12 miesięcy 839 1,6% 

Zobowiązania niewymagalne od 1 roku do 5 lat 10 0% 

 53 042 100% 

 

Tabele poniŜej przedstawiają wiekowanie pozostałych zobowiązań finansowych na dzień 
31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

 

31 grudnia 2008 roku 
(badane) 

Zobowi ązania 
wymagalne do  

3 miesi ęcy 

Zobowi ązania 
wymagalne od  

3 do 12 
miesi ęcy 

Zobowi ązania 
wymagalne od  
1 roku do 5 lat 

Zobowi ązania 
wymagalne 
pow 5 lat 

RAZEM 

Kredyt w rachunku bieŜącym     - 
Kredyt inwestycyjny 15 253  44 593  57 234  - 117 080  
Obligacje 5 300  - - - 5 300  
Leasing finansowy 5 741  17 274  88 207  158 937  270 159  
Instrumenty pochodne wbudowane w 
kontrakty IT 9 009  35 482  14 871  - 59 362  

 35 303  97 349  160 312  158 937  451 901  



ASSECO POLAND S.A.  za rok zako ńczony 
 dnia 31 grudnia 2008 
  Wszystkie kwoty w tysi ącach złotych (PLN) 
 

68 
 

 

31 grudnia 2007 roku 
(badane) 

Zobowi ązania 
wymagalne do  

3 miesi ęcy 

Zobowi ązania 
wymagalne od  

3 do 12 
miesi ęcy 

Zobowi ązania 
wymagalne od  
1 roku do 5 lat 

Zobowi ązania 
wymagalne 
pow 5 lat 

Razem 

Kredyt w rachunku bieŜącym - - -  - 
Kredyt inwestycyjny 3 482 60 207 162 001  - 225 690 
Obligacje 5 300  - - - 5 300  
Leasing finansowy 19  56  52  - 127  
Instrumenty pochodne wbudowane w 
kontrakty IT 9 789  62 023  99 729  - 171 541  

 18 590  122 286  261 782  - 402 658  

 

f) Skutki ograniczania ryzyka walutowego 

Jednostka stara się zawierać umowy z klientami w walucie polskiej, aby uniknąć naraŜenia na ryzyko 
związane z fluktuacjami kursów walut obcych w stosunku do złotego. 

Przeprowadzona analiza wraŜliwości na zmiany kursów walut obcych w stosunku do polskiego złotego 
wykazuje potencjalną moŜliwość negatywnej zmiany wyniku finansowego Jednostki w wysokości  
PLN 536 tys. w przypadku załoŜonego umocnienia się kursu złotego w stosunku do dolara o 15,9% 
(patrz: Metody przyjęte przy przeprowadzaniu analizy wraŜliwości). Przy umocnieniu się kursu polskiego 
złotego do euro na poziomie 8,8%, Jednostka odnotuje dodatni wpływ na wynik w wysokości PLN 2 248 
tys. Łącznie zatem osłabienie się kursów walut obcych w stosunku do polskiej waluty będzie skutkowało 
koŜystnie na wynik Jednostki na poziomie PLN 1 712 tys. 

Analiza wraŜliwości przeprowadzona przy załoŜeniu osłabienia się kursu złotego w stosunku do walut 
obcych wykazuje moŜliwy dodatni wpływ na wynik Jednostki z tytułu rozliczenia i wyceny pochodnych 
instrumentów finansowych. Przy badanym spadku ceny złotego względem dolara na poziomie 30,1% 
Jednostka uzyskuje dodatkowe PLN 955 tys. zysku. Wzrost ceny euro w stosunku ceny bazowej, tj. z  nia 
bilansowego, o 19,2% wpływa niekorzystnie na wycenę kontraktów walutowych na poziomie PLN 770 tys. 
Łącznie korzystny wpływ spadku kursu złotego w stosunku do obu walut na wynik Jednostki wyniesie 
PLN 185 tys. 

 

2008  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

USD 
Warto ść naraŜona na 

ryzyko (15,9%) 30,1% 

Aktywa finansowe    

Zawarte kontrakty forward na zakup walut obcych 1 524  17 107  (32 271)  
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 

    

Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 

165  371 (699)  

    

Zobowi ązania finansowe    

Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 

8 591 (5 720) 10 782  

Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 

21 233 (12 239) 23 143  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego    

Per saldo  (536) 955  
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2008  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

EUR 
Warto ść naraŜona na 

ryzyko (8,8%) 19,2% 

Aktywa finansowe    

Zawarte kontrakty forward na zakup walut obcych 24 500  (8 774) 2 972  
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 

   

Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 

   

    
Zobowi ązania finansowe    
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 

(392) (318) 107  

Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 

(13 713) (7 357) 2 450  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 176 398  18 696  (6 300)  

Per saldo  2 248 (770)  

 
2007  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

USD 
Warto ść naraŜona na 

ryzyko (10,9%) 9,2% 

Aktywa finansowe    

Zawarte kontrakty forward na zakup walut obcych 46 248 (20 136) 17 032 
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 551 (214) 181 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 962 (331) 280 

    

Zobowi ązania finansowe    
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 54 469 (10 841) 9 169 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 42 217 (9 043) 7 648 

Per saldo  (797) 676 

 
2007  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

EUR 
Warto ść naraŜona na 

ryzyko (4,8%) 3,6% 

Aktywa finansowe    

Zawarte kontrakty forward na zakup walut obcych 23 851 (5 042) 3 779 
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 0 0 0 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 0 0 

 
0 

    
Zobowi ązania finansowe    
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 19 614 (1 940) 1 454 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w 
kontrakty handlowe 13 105 (1 556) 1 167 
Per saldo  (1 546) 1 158 
 

g) Skutki ograniczania ryzyka stóp procentowych 

Spółka unika zaciągania kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej. W ramach Grupy Jednostka 
udziela spółkom poŜyczek w postaci obligacji zerokuponowych opartych na stałej stopie oprocentowania, 
ograniczając w ten sposób zaciąganie kredytów od zewnętrznych poŜyczkodawców. W przypadku 
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konieczności zawarcia umów kredytowych opartych o zmienną stopę kredytową, Spółka nie posiada 
strategii zabezpieczenia tego ryzyka. 

Jednostka zaciągnęła kredyt inwestycyjny oparty na zmiennej stopie procentowej w wysokości  
PLN 106 875 tys. na dzień bilansowy, nie zaciągała, ponad to, Ŝadnych innych kredytów. Przy wzroście 
bazowej stopy oprocentowania o zakładane 4,2% Jednostka zostanie obciąŜona dodatkowymi kosztami 
spłaty odsetek, przypadającymi na okres roku rozpoczynający się od dnia bilansowego, w wysokości PLN 
254 tys. W przypadku obniŜenia się stóp procentowych o 11,6% koszty odsetkowe przypadające na rok 
rozpoczynający się od dnia bilansowego zmniejszają się o PLN 704 tys. 

2008  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

Kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR  
Warto ść naraŜona na 

ryzyko (11,6%) 4,2% 

    

Oprocentowane kredyty bankowe 106 875  704  (254) 

  704  (254) 

Na koniec roku 2007 zadłuŜenie Jednostki wynosiło PLN 186 367 tys. Wpływ na wynik jednostki z tytułu 
zmiany oprocentowania kredytów na koniec roku 2007 jest porównywalny z tym na koniec roku 2008. 

2007  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

Kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR  
Warto ść naraŜona na 

ryzyko (5,47%) 9,64% 

    

Oprocentowane kredyty bankowe 186 367 563 (992) 

  563 (992) 

h) Metody przyj ęte przy przeprowadzaniu analizy wra Ŝliwo ści 

Do wyznaczenia wartości, względem których przeprowadzona została analiza wraŜliwości na zmiany 
kursów walutowych mogących mieć wpływ na wynik Jednostki wykorzystano historyczne kursy NBP euro 
i dolara z roku poprzedzającego dzień bilansowy. Zastosowana metoda polegała na wyznaczeniu 
średniego kursu waluty obcej względem złotego w danym roku, a następnie wyliczeniu, o jaką wartość 
procentową róŜni się ona od wartości maksymalnej i minimalnej. Dla euro wielkość, o jaką naleŜy 
pomniejszyć średnią by uzyskać wartość minimalną wynosi 8,8%, natomiast maksymalną 19,2%. 
Odpowiednio wartości dla dolara wynoszą 15,9% i 30,1%. 

Do wyznaczenia wartości, względem których przeprowadzona została analiza wraŜliwości na zmiany stóp 
procentowych mogących mieć wpływ na wynik Jednostki wykorzystano historyczne dane dotyczące stóp 
procentowych z drugiego półrocza 2008. Zastosowana metoda polegała na wyznaczeniu średniego kursu 
stopy procentowej w rozwaŜanym półroczu 2008, a następnie wyliczeniu, o jaką wartość procentową 
róŜni się ona od wartości maksymalnej i minimalnej. 

 

28. Działalno ść zaniechana 

W 2008 roku nie wystąpiła działalność zaniechana. 

W dniu 1 stycznia 2007 roku Spółka objęła aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
Prokom Software S.A. – Departament Automatyki Budowlanej (DAB). W zamian za aport zostało 
wydanych 1 070 000 sztuk akcji, o wartości emisyjnej jednej akcji 37,70 PLN, co odpowiada łącznej 
wartości godziwej emisji 40 339 tys. PLN. Zgodnie ze strategią Grupy w I kwartale 2007 roku DAB został 
przeniesiony do Asseco Systems Sp. z o.o. w zamian za udziały o wartości 40 339 tys. PLN. Zysk 
osiągnięty przez Spółkę na działalności zaniechanej wyniósł 62 tys. PLN. 
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29. Transakcje ze stronami powi ązanymi 
Sprzeda Ŝ Asseco Poland S.A. do jednostek 

powi ązanych w okresie: 
Zakupy Asseco Poland S.A. od jednostek 

powi ązanych w okresie: 

12 miesi ęcy do 12 miesi ęcy do 12 miesi ęcy do 12 miesi ęcy do 

31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 
Nazwa podmiotu (badane) (badane) (badane) (badane) 

 w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN 
Transakcje z jednostkami zale Ŝnymi     
ABG S.A. (1) 162  945 109  942 
ABG S.A. (dawne DRQ Sp. z o.o.) (2) 7 041   44 741   
ADH Soft Sp. z o.o. 364  171  95  76  
Asseco Business Solutions S.A.  1 206  1 843  11 761  1 236  
Asseco Germany S.A. 6 893  874    
Asseco Slovakia a.s. 12  8 292   1 738  
Asseco South Eastern Europe S.A. (dawne Asseco Adria S.A. oraz Asseco Romania S.A.) 18 848  5 057    
Asseco Systems Sp. z o.o. 11 108  3 149  30 223  30 160  
Berit a.s. - 14  1 061  1 091  
Berit GmbH -  - 16  
Berit Services s.r.o.   266   
Combidata Poland Sp. z o.o. (4)   2 577  7 
Gladstone Consulting Ltd. 2 769  1 653  31   
Koma Nord Sp. z o.o. 8   28   
NetPower S.A.     
Optix Polska Sp. z o.o. (3) 497   4 026   
Pexim d.o.o.   13   
Sawan Grupa Softbank S.A. 20  77  336  265  
Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o.(5) 297     
SK Galcom Sp. z o.o. (6) 266  707 18  4 
Kom-Pakt Piw Sp. z o.o.(7). 36     

TRANSAKCJE OGÓŁEM  49 527  22 782  95 285  35 535  
(1) Spółka zaleŜna od Asseco Poland S.A. od dnia 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software S.A. do 1 października 2008 roku, czyli do dnia fuzji Asseco i ABG, toteŜ prezentowane 
transakcje dotyczą wyłącznie okresu 1 dnia kwietnia 2008 roku – 30 dnia września 2008 roku 
(2) Spółka powiązana z Asseco Poland S.A. od dnia 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software S.A.; w wyniku fuzji Asseco z ABG, tj od dnia 1 paŜdziernika 2008 roku spółka 
bezpośrednio zaleŜna od Asseco Poland; w dniu 30 października 2008 roku spółka zmieniła firmę z DRQ S.A. na ABG S.A. - prezentowane transakcje dotyczą okresu 1 dnia kwietnia 2008 roku; 
(3) Spółka powiązana z Asseco Poland S.A. od dnia 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software S.A.; w wyniku fuzji Asseco z ABG, tj od dnia 1 paŜdziernika 2008 roku spółka 
bezpośrednio zaleŜna od Asseco Poland; w wyniku fuzji spółki Optix ze spółką Asseco Systems w dniu 3 listopada 2008 roku, spółka Optix przestała istnieć; prezentowane transakcje dotyczą zatem 
okresu 1 dnia kwietnia 2008 roku do dnia 3 listopada 2008 roku.; 
(4) Spółka zaleŜna od Asseco Poland S.A. od dnia 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software S.A., prezentowane transakcje dotyczą wyłącznie okresu dnia 1 kwietnia 2008 roku 
(5) Spółka nabyta przez Asseco Poland w dniu 31 maja 2008 roku, tym samym prezentowane transakcje dotyczą wyłącznie okresu dnia 1 czerwca 2008 roku 
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(6) Spółka zaleŜna od spółki ABG S.A. (dawniej DRQ S.A.), spółka powiązana z Asseco Poland S.A. od dnia 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software; prezentowane transakcje 
dotyczą wyłącznie okresu dnia 1 kwietnia 2008 roku 
(7) Spółka była spółką zaleŜną od spółki ABG S.A. spółka powiązana z Asseco Poland S.A. od dnia 1 kwietnia 2008 roku, tj.; we wrześniu 2008 roku spółka została połaczona ze spółką ABG S.A. 
(dawniej DRQ S.A.), prezentowane transakcje dotyczą wyłącznie okresu dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku. 

Sprzeda Ŝ Asseco Poland S.A. do jednostek 
powi ązanych w okresie: 

Zakupy Asseco Poland S.A. od jednostek 
powi ązanych w okresie: 

12 miesi ęcy do 12 miesi ęcy do 12 miesi ęcy do 12 miesi ęcy do 

31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 
Nazwa podmiotu (badane) (badane) (badane) (badane) 

 w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN 

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi     

Prokom Software S.A. (8) 207 21 439 340 6 882 

Postdata S.A. (9) 19 415    

     

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi z Prokom S oftware S.A.  (8)    

Comp S.A. - 14   8 214  

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. - -  2  

TRANSAKCJE OGÓŁEM 19 622  21 453  340  15 098  
(8) Spółka stowarzyszona z Asseco Poland S.A  do dnia 1 kwietnia 2008 roku, tj do dnia fuzji, prezentowane transakcje dotyczą wyłącznie okresu do dnia 1 kwietnia 2008 roku 
(9) Spółka stowarzyszona z Asseco Poland S.A. od 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software S.A., toteŜ prezentowane transakcje dotyczą wyłącznie okresu od dnia 1 kwietnia 
2008 roku 
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 NaleŜności Asseco Poland S.A. na dzie ń Zobowi ązania Asseco Poland S.A. na dzie ń 

Nazwa podmiotu 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 
 (badane) (badane) (badane) (badane) 

Transakcje z jednostkami zale Ŝnymi     
ABG S.A. (dawne DRQ Sp. z o.o.) (2) 5 490  - 28 949  - 
ADH-Soft Sp. z o.o. 309  171  12  76  
Anica System S.A. - - - 3  
Asseco Adria S.A. 162  285  5 147  - 
Asseco Business Solutions S.A. - 1 843  - 1 233  
Asseco Germany S.A. - 874  - - 
Asseco Romania S.A. - 4 772  - - 
Asseco Slovakia a.s. 7  8 292  - 1 738  
Asseco South Eastern Europe S.A. (dawne Asseco Adria S.A. oraz Asseco Romania 
S.A.) 13  - - - 
Asseco Systems S.A. 10 224  3 149  31 620  30 160  
Berit a.s.  14  374  1 091  
Berit GmbH  -  16  
Combidata Poland Sp. z o.o. 862  n/d 701  n/d 
Galcom Sp. z o.o. 35  297 2  
Gladstone Consulting Ltd. 921  1 653  194  - 
Koma Nord Sp. z o.o.  - - 4  - 
Sawan S.A.  77   265  
Matrix42 AG - - 1  - 
Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. 2  - 6 356  - 
     
Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi     
Prokom Software S.A. - 21 439  - 6 882  
Postdata S.A. 3 669  - - - 
     

Transakcje ogółem 21 694  42 569  73 358  41 464  
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30. Zobowi ązania pozabilansowe zwi ązane z jednostkami powi ązanymi 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan gwarancji i poręczeń udzielonych przez Asseco Poland S.A. na 
rzecz jednostki zaleŜnej AP Automation + Productivity AG z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 
i poŜyczek wygląda następująco:  

� poręczenie udzielone dla Deutsche Bank AG na kwotę 10 431 tyś PLN obejmujące umowy kredytu 
krótkoterminowego w rachunku bieŜącym. Na dzień 31 grudnia 2008 r. kwota zobowiązania z tytułu 
powyŜszego kredytu wynosi 8 449 tyś. PLN. Na dzień 31 grudnia 2007 roku poręczenie to nie 
istniało. 

� poręczenie udzielone dla BW-Bank na kwotę 10 431 tyś. PLN obejmujące umowy kredytu 
krótkoterminowego w rachunku bieŜącym. Na dzień 31 grudnia 2008 r. kwota zobowiązania z tytułu 
powyŜszego kredytu wynosi 10 277 tyś. zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku poręczenie to nie istniało 

� poręczenie udzielone jako zabezpieczenie naleŜytego wykonania umów handlowych przez 
AP Automation + Productivity AG. Wartość poręczenia na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 
12 517 tyś. PLN. Na dzień 31 grudnia 2007 roku poręczenie to nie istniało 

� poręczenie dla AP Automation + Productivity AG umowy poŜyczki odnawialnej ze spółką Matrix42 
AG na kwotę 12 517 tys. PLN (3 000 tys. EUR). Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie występowało 
zadłuŜenie z tytułu tej poŜyczki. Na dzień 31 grudnia 2007 roku poręczenie to nie istniało. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan udzielonych poręczeń przez Asseco Poland S.A na rzecz jednostki 
zaleŜnej Asseco Systems S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i poŜyczek wygląda 
następująco:  

� poręczenie dla Asseco Systems S.A. umowy kredytu krótkoterminowego w Banku Millennium S.A. 
w rachunku bieŜącym na kwotę 2 800 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2008 roku kwota 
niespłaconego kredytu wynosiła 6 tys. PLN. To samo poręczenie istniało takŜe na dzień 31 grudnia 
2007 roku, kiedy to kwota niespłaconego kredytu wynosiła 412 tys. PLN. 

� poręczenie udzielone dla Banku Millennium S.A. obejmujące zobowiązania Asseco Systems S.A. 
z tytułu wystawionych przez bank w imieniu spółki gwarancji bankowych. Wartość poręczenia wg 
stanu na 31 grudnia 2008 roku wyniosła 2 800 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan gwarancji i poręczeń udzielonych przez Asseco Poland S.A. na 
rzecz jednostki zaleŜnej Asseco Systems S.A. z tytułu umowy kredytu krótkoterminowego w rachunku 
bieŜącym wyniósł 15 000 tyś. PLN. Saldo zobowiązania z tytułu powyŜszego kredytu na dzień  
31 grudnia 2007 r. wynosiło 412 tyś. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku nierozliczone naleŜności z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi 
poprzez Kadrę Zarządzającą (Zarządy i Rady Nadzorcze spółek z Grupy) oraz z Kadrą Zarządzającą 
według informacji posiadanych przez Asseco Poland S.A. wynosiło 1 762 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły nierozliczone naleŜności z tytułu transakcji z podmiotami 
powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą (Zarządy i Rady Nadzorcze spółek z Grupy) oraz z Kadrą 
Zarządzającą według informacji posiadanych przez Asseco Poland S.A. 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2008 roku wartość (netto) transakcji z podmiotami 
powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą według ewidencji Asseco Poland 
wynosiła 3 300 tys. PLN. 

W okresie 12 miesięcy 2007 roku zakończonym 31 grudnia 2007 roku według ewidencji Asseco Poland 
S.A. nie odnotowano Ŝadnych transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz 
z Kadrą Zarządzającą 

 

31. Zobowi ązania pozabilansowe na rzecz jednostek pozostałych 

W ramach działalności handlowej Asseco Poland S.A. wykorzystuje dostępność gwarancji bankowych 
i akredytyw, jak równieŜ ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, jako formy zabezpieczenia 
transakcji gospodarczych z róŜnymi organizacjami, firmami i podmiotami administracji. Potencjalne 
zobowiązania z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 127 178 tys. PLN, a na dzień  
31 grudnia 2007 roku wynosiły 42 426 tys. PLN. 
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Dodatkowo Asseco Poland S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku posiadała szereg 
zawartych umów najmu, leasingu i innych o podobnym charakterze, z których wynikały następujące 
przyszłe płatności: 
 

 Zobowi ązania z tytułu najmu powierzchni 31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

 tys. PLN tys. PLN 

W okresie 1 roku 19 247 5 486 
W okresie od 1 do 5 lat 52 729 5 972 
PowyŜej 5 lat 24 825 575 

Razem leasing operacyjny 96 801 12 033 

 

Zobowi ązania z tytułu umów leasingu operacyjnego środków trwałych 31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

 tys. PLN tys. PLN 

W okresie 1 roku 791 507 
W okresie od 1 do 5 lat 804 480 

Razem leasing operacyjny 1 595 987 

 

Na podstawie umowy zawartej w październiku 2005 roku pomiędzy Dadlaw Trustee Ltd z siedzibą 
w Nikozji na Cyprze a Emitentem, której przedmiotem był zakup przez Asseco Poland S.A. 51% 
udziałów w spółce Gladstone Consulting Limited, Spółka posiada opcję zakupu pozostałych 49% 
udziałów. Opcja była waŜna do 31 marca 2009 roku. RównieŜ Dadlaw Trustee Ltd miał prawo do 
wezwania Asseco Poland S.A. do zakupu pozostałych udziałów Gladstone w kwietniu 2009 roku. 
Obecnie prowadzone są negocjacje między stronami powyŜszej treści umowy, których celem jest 
modyfikacja niektórych zapisów pierwotnej umowy zgodnie z intencją obu stron, którą jest zrealizowanie 
transakcji wykupu udziałów mniejszościowych w spółce Gladstone przez Asseco Poland do końca 
drugiego kwartału 2009 roku, natomiast płatność za te udziały ma być rozłoŜona na trzy równe transze 
płatne w odstępach rocznych.  

 

32. Zatrudnienie 
 

Przeci ętne zatrudnienie w Asseco Poland S.A. 
w okresie sprawozdawczym: 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 

Zarząd 11  8 

Działy produkcyjne 1 565  915 

Działy serwisowe 58  48 

Działy handlowe 65  61 

Działy administracyjne 260  103 
Razem 1 959  1 135 

 

Asseco Poland S.A. zatrudnienie na dzie ń 31 grudnia 2008 
(badane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

Zarząd 11 8 

Działy produkcyjne 1 817  904 

Działy serwisowe 46  46 

Działy handlowe 69  61 

Działy administracyjne 303  125 
Razem 2 246  1 144 
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33. Wynagrodzenie wypłacone lub nale Ŝne członkom Zarz ądu oraz członkom Rady Nadzorczej 
Asseco Poland S.A. 

Wynagrodzenia nale Ŝne lub wypłacone za okes  
12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia roku 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2008 

(badane) 

12 miesi ęcy do 
31 grudnia 2007 

(badane) 
 tys. PLN tys. PLN 

Zarząd 14 801  9 821  
Adam Góral – Prezes Zarządu 760  560  
Przemysław Borzestowski – Wiceprezes Zarządu 1 681  1 330  
Przemysław Sęczkowski – Wiceprezes Zarządu 1 608  1 400  
Piotr Jeleński - Wiceprezes Zarządu 1 608  1 300  
Marek Panek - Wiceprezes Zarządu 1 200  1 060  
Zbigniew Pomianek - Wiceprezes Zarządu 1 951  1 550  
Adam Rusinek - Wiceprezes Zarządu 1 064  1 091  
Robert Smułkowski – Wiceprezes Zarządu 1 953  1 530  
Krzysztof Kardaś1) - Wiceprezes Zarządu 783  - 
Tadeusz Dyrga1)- Wiceprezes Zarządu 1 127  - 
Włodzimierz Serwiński1) - Wiceprezes Zarządu 1 066  - 

   
Rada Nadzorcza 452 462  

Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej 150  89  
Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 92  71  
Jarosław Adamski – Członek Rady Nadzorczej 62  - 
Bo Denysyk – Członek Rady Nadzorczej3) 52  18  
Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej2) 12  71  
Stanisław Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej2) 10  71  
Grzegorz Maciąg – Członek Rady Nadzorczej2) 12  71  
Piotr Mondalski – Członek Rady Nadzorczej2) 10  71  
Andrzej Szukalski – Członek Rady Nadzorczej3) 52  - 

Razem 15 253  10 283  
 (1) powołani na Wiceprezesów Zarządu w dniu 1 kwietnia 2008 roku 
(2) odwołani z funkcji Członków Rady Nadzorczej w dniu 20 lutego 2008 roku 
(5) powołani na Członków Rady Nadzorczej w dniu 20 lutego 2008 roku 

 

34. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta l ub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozda ń finansowych 

PoniŜsza tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Spółki, Ernst& Young Audit Sp. z o.o, wypłacone lub naleŜne za rok zakończony dnia 
31 grudnia 2008 roku i dnia 31 grudnia 2007 roku w podziale na rodzaje usług: 
 

Rodzaj usługi  
31 grudnia 2008 

(badane) 
31 grudnia 2007 

(badane) 

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 798  580 

Inne usługi poświadczające 92  - 

Usługi doradztwa podatkowego - - 

Pozostałe usługi 15  97 

Razem 905  677 

35. Zarządzanie kapitałem  

Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego 
i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały 
wartość dla jej akcjonariuszy. 

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej 
zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka moŜe zmienić wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W latach 
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obrotowych zakończonych 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku nie wprowadzono Ŝadnych 
zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze. 

Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłuŜenia 
netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłuŜenie netto. Zasady Spółki stanowią, by wskaźnik nie 
przekroczył 35%. Do zadłuŜenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i poŜyczki, zobowiązania z 
tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pienięŜne i ekwiwalenty środków 
pienięŜnych. Kapitał obejmuje zamienne akcje uprzywilejowane, kapitał własny naleŜny akcjonariuszom 
spółki pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto. 

 
12 miesi ące do 

31 grudnia 2008 roku 
12 miesi ęcy do 

31 grudnia 2007 roku 
 (badane)  (badane)   
 tys. PLN tys. PLN 

Oprocentowane kredyty i poŜyczki 112 182  191 605  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 607 661  289 532  
Minus środki pienięŜne i ich ekwiwalenty (-) (115 369) (100 601) 
Zadłu Ŝenie netto 604 474  380 536  
   
Zamienne akcje uprzywilejowane 0 0 
Kapitał własny 3 277 448  1 941 524  
Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto 0 0 
Kapitał razem 3 277 448  1 941 524  

Kapitał i zadłu Ŝenie netto 3 881 922  2 322 060  

Wskaźnik d źwigni 15,57% 16,39% 

36. Nakłady inwestycyjne 

W 2008 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 597 661 tys.PLN, w tym na 
niefinansowe aktywa trwałe 46 106 tys. PLN. W 2007 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne 
w wysokości 442 767 tys.PLN, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 9 189 tys. PLN. 
 

37. Sezonowo ść i cykliczno ść 

Działalność Spółki podlega sezonowości, jeŜeli chodzi o rozkład przychodów w poszczególnych 
kwartałach roku. PoniewaŜ duŜa część przychodów generowana jest przez kontrakty na usługi IT 
z duŜymi przedsiębiorstwami i instytucjami państwowymi, przychody w czwartym kwartale roku są 
zwykle wyŜsze niŜ w pozostałych kwartałach. Jest to spowodowane faktem zamykania budŜetów 
rocznych na realizację projektów informatycznych w wyŜej wymienionych podmiotach i realizacją 
zakupów inwestycyjnych sprzętu i licencji. 
 

38. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 

 

� Połączenie Asseco Poland S.A. z SI Kapitał S.A. (spółka przejmowana) 

Jak opisano powyŜej połączenie obu podmiotów nastąpiło w dniu 2 lutego 2009 roku przez 
przeniesienie całego majątku SI Kapitał (spółka przejmowana) na Asseco. W związku z tym, Ŝe Asseco 
w dniu 22 października nabyła 100% akcji spółki SI Kapitał, połączenie zostało przeprowadzone bez 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Asseco. 

Asseco objęło kontrolę nad spółką SI Kapitał w momencie nabycia 100% pakietu akcji, a połączenie 
obu spółek nie miało wpływu na fakt sprawowania kontroli nad spółką SI Kapitała. Tym samym wartość 
firmy jaka zostanie rozpoznana na moment połączenia będzie toŜsama z wartością firmy powstałą na 
moment objęcia kontroli. 

Koszt połączenia jest równy cenie nabycia 100% pakietu akcji. Cena zakupu została podzielona na 
dwie transze – bezwarunkową i warunkową. Pierwsza transza, bezwarunkowa w wysokości 25 
milionów PLN została zapłacona w przeciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Wyskość drugiej 
transzy ceny jest uzaleŜniona od zysku netto jaki SI Kapitał wypracuje w latach 2009 i 2010, jednak nie 
będzie wyŜsza niŜ 25 milonów PLN. Tym samym maksymalna cena zakupu 100% akcji SI Kapitał nie 
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przekroczy 50 milionów PLN. Na dzień 31 grudnia 2008 roku bieŜąca wartość łącznej ceny zakupu 
została oszacowana na poziomie 43 167 tys. PLN. Koszty bezpośrednio związane z nabyciem 
wyniosły 430 tys. PLN. Tym samym łączna cena nabycia udziałów w spółce SI Kapitał na dzień 31 
grudnia 2008 roku wynosi 43 597 tys. PLN. 

Przedstawione poniŜej rozliczenie skutków finansowych połączenia nastąpiło w oparciu o ustalone 
wartości szacunkowe moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań na dzień 
22 października 2008 roku. Ostateczne ustalenie ich wartości godziwych nastąpi w 2009 roku, 
w związku z tym przestawiona poniŜej wartość firmy moŜe ulec zmianie.  

Wartość tymczasowa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań na dzień objęcia kontroli 
oraz ich wartości księgowe na ten dzień przedstawia się następująco: 

 

Warto ści 
tymczasowe na 
dzień nabycia 

Warto ści 
ksi ęgowe na 

dzień nabycia 
Aktywa trwałe 10 103  120  
Rzeczowe aktyw trwałe 119  119  
Wartości niematerialne 9 984  1  
Pozostałe aktywa trwałe -  
Aktywa obrotowe 3 587  3 587  
Zapasy - 0 
NaleŜności 1 770  1770 
Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 1 777  1777 
Pozostałe aktywa 40  40 
Suma aktywów 13 690  3 707  
   
Zobowi ązania i rezerwy 2 779  544  
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego 1 897  0 
Zobowiązania 881  543 
Pozostałe pasywa 1  1 
Suma zobowi ązań 2 779  544  
   
Wartość aktywów netto 10 911  3 163  
Nabywany udział w aktywach netto 100% 100% 
Warto ść nabywanych aktywów netto 10 911  3 163  
  
  
Cena nabycia 43 597  
  
Warto ść firmy  32 686  

RóŜnica między wartością tymczasową i wartością księgową wartości niematerialnych i prawnych 
wynika z rozpoznania wartości godziwej oprogramowania jakie zostało wytworzone przez spółkę 
SI Kapitał. Oprogramowanie będące przedmiotem wyceny tworzy systemy transakcyjny oraz system 
wspomagający zarządzanie finansami przez Departamenty Gospodarki PienięŜnej, zarówno na 
poziomie zarządzania centralnego jak i w zakresie integracji rozproszonych struktur organizacyjnych, 
tworzące zintegrowany system o nazwie TRESUS - Treasury Support System. 

 

� SprzedaŜ akcji spółki zaleŜnej C2 System Polska S.A. 

W dniu 17 lutego 2009 roku została zawarta umowa sprzedaŜy pomiędzy Asseco Poland S.A. oraz 
Sygnity S.A. wszystkich posiadanych 2.500 akcji zwykłych imiennych spółki współzaleŜnej C2 System 
Polska Spółka Akcyjna. Akcje będące przedmiotem sprzedaŜy stanowią 50% kapitału zakładowego 
Spółki C2 i uprawniają do 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki C2. Cena sprzedaŜy akcji 
spółki C2 wyniosła 2.500 PLN. Jednostkowa cena sprzedaŜy 1 sztuki akcji wynosi 1 PLN.  

Wartość nabycia akcji C2 ujawniona w księgach Asseco Poland S.A. wynosi 253 906,54 PLN. Nie 
istnieją Ŝadne powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A., osobami zarządzającymi i nadzorującymi 
Asseco Poland S.A. a Sygnity oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi. 
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� Rejestracja zmian kapitału docelowego w Asseco South Eastern Europe S.A. 

W dniu 28 stycznia 2009 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie dotyczące rejestracji zmian Statutu 
Asseco South Eastern Europe S.A. w zakresie wprowadzenia do Statutu postanowień w przedmiocie 
upowaŜnienia Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. do podwyŜszania kapitału zakładowego 
w granicach kapitału docelowego w drodze jednego lub kilku podwyŜszeń kapitału zakładowego, do 
maksymalnej wartości 193 275 060 PLN. UpowaŜnienie Zarządu jest waŜne do dnia 
1 stycznia 2012 roku. 

� PodwyŜszenie kapitału w spółce zaleŜnej Asseco Germany S.A.  

W dniu 23 stycznia 2009 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie w sprawie rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki Asseco Germany S.A.  

Kapitał zakładowy został podwyŜszony z dotychczasowej wysokości 139 000 000 PLN do wysokości 
158 500 000 PLN. PodwyŜszenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 195 000 000 sztuk akcji imiennych 
zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN kaŜda.  

Akcje serii C w podwyŜszonym kapitale zostały objęte przez Asseco Poland S.A. i zostały pokryte 
wkładem pienięŜnym.  

Przed podwyŜszeniem kapitału zakładowego Asseco Germany Asseco Poland S.A. posiadało 
1 389 650 000 akcji spółki Asseco Germany, stanowiących 99,97% udział w kapitale zakładowym 
Asseco Germany oraz uprawniających do 99,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco 
Germany. Po podwyŜszeniu kapitału Asseco Germany Asseco Poland S.A. posiada 1 584 650.000 
akcji Asseco Germany, stanowiących 99,98% kapitału zakładowego Asseco Germany i uprawniających 
do 99,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Germany.  

� PodwyŜszenie kapitału w spółce zaleŜnej Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o.  

W dniu 12 stycznia 2009 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie w sprawie rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o.  

Kapitał zakładowy został podwyŜszony z dotychczasowej wysokości 50 000 PLN do wysokości 
8 981 650 PLN, poprzez ustanowienie 178 633 nowych udziałów o wartości 50 PLN kaŜdy.  

Udziały w podwyŜszonym kapitale zostały objęte przez Asseco Poland S.A. i zostały pokryte wkładami 
niepienięŜnymi.  

Wartość ewidencyjna wkładów niepienięŜnych w księgach Asseco na dzień ich wniesienia 
do Podkarpackiego Funduszu Nieruchomości Sp. z o.o., tj. na dzień 21 listopada 2008 r. wynosiła 
8 931 667,89 PLN.  

� SprzedaŜ udziałów przez spółkę zaleŜną ABG S.A.  

W dniu 7 stycznia 2009 r. ABG zawarło z Instytutem Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego 
Sp. z o.o. („INSI”) umowę, której przedmiotem jest sprzedaŜ do INSI 1 981 udziałów  w spółce ABF Ltd 
Spółka z o.o. udziały ABF stanowią 100% kapitału zakładowego ABF i uprawniają do 100 % głosów na 
zgromadzeniu wspólników ABF. Cena sprzedaŜy udziałów ABF wyniosła 400 000 PLN.  

W dniu 8 stycznia 2009 r. ABG zawarło z ARS Integris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę, 
której przedmiotem jest sprzedaŜ do Ars Integris 12 880 udziałów w spółce Instytut Innowacji 
i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. („INSI”). Udziały INSI stanowią 100% kapitału zakładowego 
INSI i uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników INSI. Cena sprzedaŜy Udziałów INSI 
wynosi 1 400 000 PLN.  

� Zakup udziałów w spółce Raxon Informatica S.A. 

W dniu 26 lutego 2009 roku Asseco Poland podpisała umowę w przedmiocie nabycia 55% akcji spółki 
Raxon Informatica S.A. („Raxon”) z siedzibą Madrycie, Hiszpania. Wartość nabycia akcji wynosi 
15,4 mln EUR. MoŜliwa jest dodatkowa płatność w przypadku osiągnięcia przez spółkę za określonych 
w umowie wyników finansowych rok finansowy 2008/2009 zakończony dnia się 31 marca 2009 roku. 
W skład Raxon Informatica wchodzą równieŜ: Raxon IT Services (100% udziału w kapitale), 
Promociones Informaticas Seisdosmil SA (95% udziału w kapitale) oraz Renting 2006 S.L.U. 
(100% udziału w kapitale). Grupa Raxon oferuje swoim klientom konsultacje w zakresie infrastruktury 
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IT, systemy bezpieczeństwa, rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi, usługi outsourcingowe 
oraz kompleksowe wsparcie IT. 

39. Znaczące zdarzenia dotycz ące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony dnia  
31 grudnia 2008 roku, to jest do 24 kwietnia 2009 roku, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, 
które nie zostały, a powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 


