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ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASSECO POLAND S.A .  
 

 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007 

(niebadane)  

 tys. PLN tys. PLN 

Działalno ść kontynuowana     

Przychody ze sprzeda Ŝy VI.1.a) 394 795  187 594 
     
Koszt własny sprzeda Ŝy VI.1.a) (217 573) (113 737) 

     

Zysk brutto ze sprzeda Ŝy  177 222  73 857 

    

Koszty sprzedaŜy (-) VI.1.a) (20 062) (11 286) 

Koszty ogólnego zarządu (-) VI.1.a) (32 361) (16 916) 
     
Zysk netto ze sprzeda Ŝy  124 799 45 655 

    

Pozostałe przychody operacyjne  1 394 883 

Pozostałe koszty operacyjne (-)  (1 253) (269) 
     
Zysk z działalno ści operacyjnej   124 940 46 269 

    
Przychody finansowe VI.1.b) 79 077  30 418 

Koszty finansowe (-) VI.1.b) (48 457) (18 478) 

    

Zysk brutto  155 560  58 209 

    
Podatek dochodowy (bieŜące i odroczone obciąŜenie 
podatkowe) 

VI.1.c) (26 396) (9 649) 

    
Zysk na działalno ści gospodarczej  129 164 48 560 

    

Działalno ść zaniechana     

Zysk za okres sprawozdawczy na działalności zaniechanej  - 62 
     
Zysk netto za okres sprawozdawczy  129 164 48 622  

 

    

Zysk netto przypadaj ący na jedn ą akcje (w złotych)    

    

podstawowy z zysku netto za okres sprawozdawczy (w złotych)  2,11 1,37 

    

rozwodniony z zysku netto za okres sprawozdawczy (w złotych)  2,11 1,37 
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ŚRÓDROCZNY BILANS ASSECO POLAND S.A.   
 

  30 czerwca 2008 
(niebadane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

  tys. PLN tys. PLN 

AKTYWA VI.2.a)   

Aktywa trwałe  2 589 206  1 769 316 
    
Rzeczowe aktywa trwałe  240 783  18 278 

Nieruchomości inwestycyjne  8 007  8 225 

Wartości niematerialne  1 609 363  859 041 

w tym wartość firmy  1 401 645 655 929 

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych  664 037  819 366 

Długoterminowe poŜyczki  900  900 

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w 
wartościach godziwych przez wynik finansowy  

 197  551 

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy  1 540  - 

NaleŜności długoterminowe  24 164  30 114 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  35 965  31 104 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   4 250  1 737 

    

Aktywa obrotowe   915 147  684 239 

    

Zapasy  13 979  14 012  

Rozliczenia międzyokresowe   37 802  14 862  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług  195 289  104 212  

Inne naleŜności  175 825  156 094  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  7 451  9 685  

PoŜyczki  378 539  213 634  
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych 
przez wynik finansowy  79 223  71 139  

Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe  27 039  100 601  

    
SUMA AKTYWÓW  3 504 353  2 453 555 
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   30 czerwca 2008 
(niebadane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

  tys. PLN tys. PLN 

PASYWA VI.2.b)    

    

Kapitał podstawowy  71 293  51 090 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej  3 107 563  1 651 371 

Akcje własne  (846 475) - 

Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieŜącego  333 196  239 063 
     
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM  2 665 577  1 941 524 

     
Zobowi ązania długoterminowe  348 159  264 024 

    
Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 

 169 907  186 367 

Długoterminowe rezerwy  12 554  507 

Długoterminowe zobowiązania finansowe  161 657  74 313 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów  4 041  2 837 
    
Zobowi ązania krótkoterminowe  490 617  248 007 

    
Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe  101 631  5 238 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  48 807  53 042 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawych 

 4 370  28 535 

Zobowiązania budŜetowe  26 975  13 496 

Zobowiązania finansowe  87 325  55 313 

Pozostałe zobowiązania  137 411  64 833 

Rezerwy  11 284  675 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów  50 038  20 285 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  22 776  6 590 

    

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  838 776  512 031 

     
SUMA PASYWÓW  3 504 353  2 453 555 
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNY CH ASSECO POLAND S.A.  
za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2008 roku  
i za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2007 roku (dane porównywalne) 
 

 Kapitał 
podstawowy 

NadwyŜka ze 
sprzeda Ŝy akcji 

powy Ŝej ich warto ści 
nominalnej 

Składnik kapitałowy 
obligacji 

zamiennych na 
akcje z tytułu 

płatno ści w akcjach 

Akcje 
własne 

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  

Przychody/ koszty za okres rozpoznane bezpośrednio w kapitale 
własnym po uwzględnieniu podatku odroczonego 

- - - - -      -  

Zysk (strata) za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku - - - -     129 164      129 164  

Połączenie z Asseco Poland S.A. - - - - (506) (506) 

Połączenie z Prokom Software S.A.     20 203     1 456 410  - (846 475) (1 700)     628 438  
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji w ramach połączenia z 
Prokom Software S.A. 

- (218) - - - (218) 

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

Na dzień 30 czerwca 2008 roku (niebadane)  71 293 3 107 563 - (846 475) 333 196   2 665 577 

       
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 30 czerwca 2007 roku - - - - 48 622 48 622 

Połączenie z Asseco Poland S.A. - - 4 310 - 13 381 17 691 

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 
(zamiana warrantów na akcje) 295 12 712 (4 310) - - 8 697 

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

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

Na dzień 30 czerwca 2007 roku (niebadane) 46 446 1 339 471 - - 102 845 1 488 762 
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ŚRÓDROCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ASSECO POLAND S.A.  
 
 

 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2007 

(niebadane) 
 tys. PLN tys. PLN 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej     

Zysk brutto 155 560  58 286 

Korekty o pozycje: (68 129) 47 914 
Amortyzacja 13 608  4 264 
Zmiana stanu zapasów 414  (3 063) 
Zmiana stanu naleŜności (3 730) 65 068 

Zmiana stanu zobowiązań (48 584) 4 926 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 41 053  19 025 
Zmiana stanu rezerw (3 075) (6 566) 
Przychody i koszty odsetkowe (939) (3 449) 
Zyski (straty) z róŜnic kursowych (29 983) (16 047) 
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej 1 832  (12 661) 
Wycena finansowych instrumentów pochodnych (11 311) 4 582 
Inne zyski/straty finansowe  (26 968) (7 751) 
Inne (446) (414) 

Środki pieni ęŜne netto wygenerowane z działalno ści operacyjnej 87 431  106 200 

Zapłacone odsetki (10 327) (15) 

Zapłacony podatek dochodowy (32 024) (7 051) 

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej   45 080  99 134 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej   
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych 1 376  41 
Wpływy z aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 3 978  40 660 
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych wycenianych do wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat 24 350  12 423 
Wpływy ze sprzedaŜy akcji w jednostkach zaleŜnych 52 435  33 422 
Środki pienięŜne przejęte w ramach połączenia 127 750  14 199 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 273) (2 928) 

Nabycie wartości niematerialnych  (547) (783) 
Nabycie jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych (202 051) (18 462) 
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (1 480) (125 968) 
Wpływy z tytułu udzielonych poŜyczek 418 553  - 
PoŜyczki udzielone (489 031) (3 700) 
Otrzymane odsetki 554  535 
Dywidendy otrzymane 22 325  7 751 

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (45 061) (42 810) 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej   
Wpływy z tytułu emisji akcji - 7 450 
Wypłacona dywidenda (32 825) (17 344) 
Wpływy z tytułu spłaty zaciągnięcia kredytów 149 985  - 
Wydatki z tytułu spłaty zaciągnięcia kredytów (65 973) - 
Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 10 418  21 066 
Wydatki z tytułu spłaty dłuŜnych papierów wartościowych (130 600) (21 200) 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (4 586) (30) 
Pozostałe - 278 

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (73 581) (9 780) 

Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów  (73 562) 46 544 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 100 601  26 063 

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na dzie ń 30 czerwca  27 039  72 607 
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I. POŁĄCZENIE Z PROKOM SOFTWARE S.A. I EMISJA AKCJI 
 

Połączenie Asseco Poland S.A. 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. 
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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: 

� 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. 
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II. 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 Jednostki Dominującej według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. jest „informatyka”. 

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. Pozostała część zysku za rok 2007 została 
przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego. 

Dnia 24 września 2008 roku niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. 

Spółka sporządziła równieŜ śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2008 roku, które dnia 24 września 2008 roku zostało przez Zarząd 
zatwierdzone do publikacji. 
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III. Podstawa sporz ądzenia oraz zasady (polityki) rachunkowo ści 

1. Podstawa sporz ądzenia 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe („sprawozdanie finansowe”, „śródroczne 
skrócone sprawozdanie finansowe”, „skrócone sprawozdanie finansowe”) zostało sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie 
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego 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 skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje śródroczny okres sprawozdawczy zakończony 
dnia 30 czerwca 2008 roku oraz zawiera dane porównywalne dla rachunku zysków i strat, zestawienia 
zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pienięŜnych za śródroczny okres 
sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku i dla danych bilansowych na dzień 31 grudnia 
2007 roku. 
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 
wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności. 
Przyjęto załoŜenie, Ŝe Asseco Poland S.A będzie kontynuować działalność w dającej przewidzieć się 
przyszłości. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie zaistniały przesłanki, które miałyby 
wpływ na sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. i mogłyby przeczyć powyŜszemu załoŜeniu. 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i naleŜy je czytać łącznie ze sprawozdaniem 
finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku. 

2. Istotne zasady (polityki) rachunkowo ści 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących 
zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych 
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2008 roku.  

KIMSF 11 MSSF 2 - Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych  

KIMSF 11 zawiera wskazówki czy transakcje, w których jednostka emituje instrumenty kapitałowe 
w ramach zapłaty za otrzymane przez nią towary lub usługi, bądź teŜ, gdy zapłatą są wyemitowane 
instrumenty kapitałowe jednostki tej samej grupy kapitałowej, naleŜy traktować jako rozliczane 
w instrumentach kapitałowych czy teŜ rozliczane w środkach pienięŜnych. Interpretacja określa równieŜ 
sposób postępowania w sytuacjach, gdy jednostka wykorzystuje posiadane akcje własne w celu 
rozliczenia zobowiązań w ramach transakcji płatności w formie akcji własnych. Zastosowanie tej 
interpretacji nie spowodowało istotnego wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.  

Niniejsze skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. naleŜy czytać wraz 
z pełnym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Asseco sporządzonym za 
okres 6 miesięcy 2008 roku zakończony w dniu 30 czerwca 2008 roku opublikowanym wraz 
z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Asseco Poland S.A. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i załoŜeń, 
które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych 
informacjach i objaśnieniach. Mimo, Ŝe przyjęte załoŜenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy 
Zarządu na temat bieŜących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się róŜnić od przewidywanych. 
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3. Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ści  

W I półroczu 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. 

4. 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, 

� 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, 

� Interpretacja KIMSF 14 MSR 19 - Ograniczenia w wycenie aktywów programów określonych 
świadczeń, wymogi minimalnego finansowania i ich interakcje - mająca zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 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 - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

� 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, 
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� 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. 

Zarząd Asseco Poland S.A. jest w trakcie analizy, czy i jak wprowadzenie powyŜszych standardów oraz 
interpretacji będzie miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości. 

5. Kursy walutowe przyj ęte dla wyceny bilansowej pozycji wyra Ŝonych w walutach obcych. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej pozycji wyraŜonych w walutach 
obcych: 

Waluta  30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 
USD 2,1194 2,4350 
EUR 3,3542 3,5820 
CZK 0,1400 0,1348 
SKK 0,1110 0,1066 
RON 0,9189 0,9979 
LTL 0,9714 1,0374 
HRK 0,4633 b/d 
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IV. Skład Zarz ądu i Rady Nadzorczej  

Zarówno na dzień 30 czerwca 2008 roku jak równieŜ na dzień publikacji niniejszego sprawozdania  
tj. 24 września 2008 roku Zarząd Spółki przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 
Adam Góral    Prezes Zarządu 
Przemysław Borzestowski  Wiceprezes Zarządu 
Tadeusz Dyrga    Wiceprezes Zarządu 
Piotr Jeleński    Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Kardaś   Wiceprezes Zarządu 
Marek Panek    Wiceprezes Zarządu 
Zbigniew Pomianek   Wiceprezes Zarządu 
Adam Rusinek    Wiceprezes Zarządu 
Włodzimierz Serwiński   Wiceprezes Zarządu 
Przemysław Sęczkowski  Wiceprezes Zarządu 
Robert Smułkowski   Wiceprezes Zarządu 

Zarówno na dzień 30 czerwca 2008 roku jak równieŜ na dzień publikacji niniejszego sprawozdania  
tj. 24 września 2008 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    Członek Rady Nadzorczej 
Andrzej Szukalski   Członek Rady Nadzorczej 
 
Zmiany w okresie od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 30 czerwca 2008 przedstawiono w nocie 
I dodatkowych informacji i objaśnień do niniejszego sprawozdania finansowego. 
 

W dniu 17 września 2008 roku Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie art.1091 i art.1094 
KC oraz art. 371 § 4 KSH oraz § 14 pkt.12 Statutu Spółki, podjął Uchwałę w przedmiocie udzielenia 
Panu Andrzejowi Gerlachowi prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia Pana Andrzeja 
Gerlacha do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie 
prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub innym Prokurentem. Uchwała 
weszła w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

V. Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze wł asności znacznych 
pakietów akcji 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Asseco Poland S.A. na dzień 30 czerwca 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 11 611 450 16,29% 
Adam Góral 8 083 000 11,34% 
ING OFE 4 175 420 5,86% 
CU OFE BPH CU WBK 4 000 000 5,61% 
ING TFI S.A.  4 000 000 5,61% 
Pioneer TFI 4 096 540 5,75% 
Pozostali akcjonariusze 35 326 570 49,54% 

Razem 71 292 980 100,00% 
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Na dzień 30 czerwca 2008 roku kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. wynosił 71 292 980 PLN i dzielił 
się na 71 292 980 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, dających łącznie 
71 292 980 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 
24 września 2008 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 11 611 450 16,29% 
Adam Góral 8 083 000 11,34% 
ING OFE 5 600 000 7,85% 
CU OFE BPH CU WBK 4 000 000 5,61% 
Pioneer TFI 4 096 540 5,75% 
Pozostali akcjonariusze 37 901 990 53,16% 

Razem 71 292 980 100,00% 

W okresie sprawozdawczym doszło do następujących zmian w akcjonariacie: 

� 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. Udział posiadanych przez 
Asseco Poland S.A. akcji własnych w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów uległ 
następnie zmniejszeniu do 16,37% po rozpoczęciu notowań, w dniu 11 kwietnia, akcji serii F, 
wydawanych akcjonariuszom Prokom Software S.A. w ramach połączenia z Asseco Poland S.A.  

Dnia 18 kwietnia 2008 roku zarejestrowane zostało podwyŜszenie kapitału zakładowego Asseco 
Poland S.A. PodwyŜszenie nastąpiło w drodze emisji akcji serii G, w wyniku której kapitał zakładowy 
Spółki uległ podwyŜszeniu do kwoty 71 293 tys. PLN. 

W związku z powyŜszym, udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu uległ zmniejszeniu do 16,29%. 

� W związku z rejestracją na rachunkach w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. akcji 
serii F, zmianie uległ udział Pana Adama Górala w kapitale zakładowym Asseco Poland S.A. oraz 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyŜszym, Pan Adam 
Góral posiadał łącznie 8 083 000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 11,40% 
kapitału zakładowego Asseco Poland oraz stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 

Przed opisanym powyŜej zdarzeniem Pan Adam Góral posiadał łącznie 8 083 000 akcji zwykłych na 
okaziciela  Spółki, reprezentujących łącznie 15,82% kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. oraz 
stanowiących 15,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Następnie udział Pana Adama Górala w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A. uległ zmianie z 11,40% do 11,34% po rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki. 

� W dniu 8 września 2008 roku wpłynęła do Spółki informacja od ING Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (ING TFI), działającego w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
Średnich i Małych Spółek, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego ZrównowaŜonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego 
Wzrostu, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 oraz ING Parasol 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Ŝe w wyniku zbycia w dniu 4 września 
2008 roku akcji Asseco udział ING TFI w kapitale zakładowym Asseco spadł poniŜej 5% ogólnej 
liczby głosów. 
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Kapitał podstawowy (zakładowy)  30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 
   Warto ść tys. PLN tys. PLN 

Akcje Seria 
nominalna 

1 akcji 
Liczba 
akcji 

Warto ść 
akcji 

Liczba 
akcji 

Warto ść 
akcji 

Akcje zwykłe serii A 1 25 174 713  25 175  25 174 713  25 175  
Akcje zwykłe serii B 1 3 210 000  3 210  3 210 000  3 210  
Akcje zwykłe serii C 1 17 735 815  17 736  17 735 815  17 736  
Akcje zwykłe serii R 1 30 276  30  30 276  30  
Akcje zwykłe serii D 1 295 000  295  295 000  295  
Akcje zwykłe serii E 1 4 644 580  4 645  4 644 580  4 644  
Akcje zwykłe serii F 1 19 846 081  19 846  - - 
Akcje zwykłe serii G 1 356 515  356  - - 

Razem   71 292 980  71 293  51 090 384  51 090  

 

Akcjonariat Asseco Poland S.A. wg informacji posiad anych na dzie ń 31 grudnia 2007 roku 

 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji  
i głosów na WZA 

Udział w kapitale zakładowym i 
w ogólnej liczbie głosów na WZA 

Prokom Software 11 611 450 22,73% 
Adam Góral 8 083 000 15,82% 
ING TFI S.A.  4 105 000 8,03% 
Pioneer TFI 3 004  156 5,88% 
ING NN OFE 2 381 911 4,66% 
Pozostali akcjonariusze 21 904 867 42,88% 

Razem 51 090 384 100,00% 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. wynosił 51 090 384 PLN i dzielił 
się na 51 090 384 sztuk akcji zwykłych o wartości 1 PLN kaŜda. 
 
Zestawienie stanu posiadania akcji Asseco Poland S. A. przez osoby zarz ądzające i nadzoruj ące 

liczba akcji – stan na dzie ń: 
Członkowie Zarz ądu 

24 września 2008  30 czerwca 2008  31 grudnia 2007  

Adam Góral 8 083 000 8 083 000 8 083 000 
Przemysław Borzestowski - - - 
Tadeusz Dyrga 19 532 19 532 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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liczba akcji – stan na dzie ń: 

Członkowie Rady Nadzorczej 
24 września 2008  30 czerwca 2008  31 grudnia 2007  

Jacek Duch 17 505 17 505 - 
Jarosław Adamski - - - 
Bo Denysyk - - n/d 
Dariusz Górka 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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VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ASSECO POLAND S.A. 

 

1. Objaśnienia do istotnych pozycji skróconego rachunku zys ków i strat 

a) Przychody ze sprzeda Ŝy i koszty działalno ści operacyjnej 
 

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

 

  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007 

(niebadane) 
 tys. PLN tys. PLN 

Oprogramowanie i usługi własne 211 706  98 131 

Oprogramowanie i usługi obce 153 146  68 230 

Sprzęt i infrastruktura 25 509  18 826 

Outsourcing 3 211  2 376 

Pozostała sprzedaŜ 1 223  31 
   
Razem przychody ze sprzeda Ŝy 394 795 187 594 

 

  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007 

(niebadane) 
 tys. PLN tys. PLN 

ZuŜycie materiałów i energii (-) (2 485) (1 459) 

Usługi obce (-) (96 133) (58 432) 

Wynagrodzenia (-) (84 548) (49 489) 

Świadczenia na rzecz pracowników (-) (12 831) (7 723) 

Amortyzacja (-) (13 608) (4 264) 

Podatki i opłaty (-) (962) (516) 

PodróŜe słuŜbowe (-) (3 072) (1 395) 

Pozostałe (-) 1 367  (2 041) 
Koszty zakupu sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego przy wdroŜeniach systemów 
informatycznych (-) 

(57 724) (16 620) 

   
Razem koszty w układzie rodzajowym (269 996) (141 939) 
    

Koszty sprzedaŜy (-) (20 062) (11 286) 

Koszty ogólnego zarządu (-) (32 361) (16 916) 

Koszt własny sprzedaŜy (-) (217 573) (113 737) 
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Spółka Asseco Poland S.A. w bieŜącym okresie sprawozdawczym i w analogicznym okresie roku 
poprzedniego osiągnęła 99% 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 równieŜ 
segmentów geograficznych ze względu na fakt, Ŝe sprzedaŜ poza granice Polski stanowi marginalną 
część przychodów ze sprzedaŜy (ok.1%). 

W I półroczu 2008 roku Spółka dokonała: 

� przeszacowania wartości odpisów aktualizujących towarów magazynowych zmniejszając wartość 
tego odpisu o kwotę 94 tys. PLN 

� przeszacowania wartości odpisów aktualizujących naleŜności zmniejszając ich stan o kwotę 186 tys. 
PLN 

 
które to zmiany zostały w całości ujęte jako pomniejszenie kosztu własnego sprzedaŜy. 

 
 

b) Przychody i koszty finansowe  

Struktura przychodów i kosztów finansowych w pierwszym półroczu 2008 roku oraz w okresie 
porównywalnym kształtowały się następująco: 

 

Przychody finansowe  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do 30 
czerwca 2007 
(niebadane) 

 tys. PLN  tys. PLN  

Przychody odsetkowe z poŜyczek udzielonych, papierów dłuŜnych 
i depozytów bankowych 

13 775    2 453 

Pozostałe przychody odsetkowe 1 578    2 271 

Zyski ze sprzedaŜy pozostałych inwestycji kapitałowych 1 040    1 104 

Pozostałe przychody finansowe 146    - 

Dywidendy otrzymane i naleŜne 26 968    8 543 
Zyski ze zmian wartości godziwej wbudowanych walutowych instrumentów 
pochodnych 3 670    3 468 

Zyski ze zmiany wartości godziwej walutowych instrumentów pochodnych 7 748     - 

Zyski z realizacji walutowych instrumentów pochodnych 24 152    12 579 
   
Przychody finansowe ogółem 79 077    30 418 

 

Koszty finansowe 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007 

(niebadane) 

 tys. PLN  tys. PLN  

Koszty odsetek od kredytów bankowych i kredytów w rachunkach bieŜących 
oraz papierów dłuŜnych (-) (11 788) (146) 

Pozostałe koszty odsetkowe (-) (5 268) (1 305) 

Ujemne róŜnice kursowe (-) (28 540) (12 445) 

Straty ze spadku wartości inwestycji kapitałowych (-) (2 500) - 

Straty ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów pochodnych (-) - (4 582) 

Pozostałe koszty finansowe (-) (361) - 
   
Koszty finansowe ogółem (48 457) (18 478) 
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W I półroczu 2008 roku, podobnie jak i w analogicznym okresie roku poprzedniego 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 30 czerwca 2008 roku wynosiła 
77 871 tys. PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 70 100 tys. PLN. Wycena zawartych 
kontraktów „forward” w I półroczu 2008 roku spowodowała zwiększenie przychodów finansowych Spółki 
o kwotę 7 748 tys. PLN. W I półroczu 2007 roku wycena zawartych kontraktów typu „forward” 
spowodowała zwiększenie kosztów finansowych o kwotę 4 582 tys. PLN. 

W I półroczu 2008 roku, podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, Spółka posiadała 
szereg wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych wynikających z zawartych umów 
handlowych w walutach EUR lub USD. Wartość zobowiązań finansowych (długo i krótkoterminowych) 
z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła 125 927 tys. PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2007 
roku wynosiła 129 508 tys. PLN. Wartość aktywów finansowych (długo i krótkoterminowych) z tytułu 
wyceny wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła 
1 496 tys. PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 1 513 tys. PLN. Wycena wbudowanych 
pochodnych instrumentów finansowych w I półroczu 2008 roku spowodowała zwiększenie przychodów 
finansowych o kwotę 3 670 tys. PLN. Wycena wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych 
w I półroczu 2007 roku spowodowała zwiększenie przychodów finansowych o kwotę 3 468 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.  

c) Podatek dochodowy  
 

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

 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007 

(niebadane)  

tys. PLN tys. PLN 

BieŜący podatek dochodowy (11 361) (9 033)* 
   

Odroczony podatek dochodowy (15 035) (616) 

Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych (15 035) (616) 
   

Obci ąŜenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (26 396) (9 649)* 
*bez części bieŜącego podatku dochodowego przypadającego na działalność zaniechaną w wysokości 15 tys. PLN 
 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, 
czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie 
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. 
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2. Objaśnienia do istotnych zmian w strukturze aktywów i pa sywów 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w stosunku do 31 grudnia 2007 roku w strukturze aktywów i pasywów 
Asseco nastąpił szereg zmian. PoniŜej przedstawiono charakterystykę najwaŜniejszych zmian. 

 

a) Aktywa 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku nastąpił wzrost 
rzeczowych aktywów trwałych o 222 505 tys. PLN. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim 
przejęciem rzeczowych aktywów trwałych z Prokom Software S.A.  

Na dzień 1 kwietnia 2008 roku, czyli na dzień połączenia wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych 
wynosiła 232 415 tys. PLN. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych w pierwszym półroczu 2008 roku 
wyniosła 9 412 tys. PLN, a odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie został zwiększony 
o kwotę 1 390 tys. PLN. 

 

Wartość firmy 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku nastąpił wzrost 
wartości firmy w wysokości 745 438 tys. PLN, co było spowodowane ujęciem w tej pozycji wartości firmy 
powstałej na połączeniu Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. 

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 120 120 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 szacunkowe moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań 
i zobowiązań warunkowych. Ostateczne ustalenie ich wartości godziwych nastąpi do końca 2008 roku, 
w związku z tym przedstawiona wartość firmy moŜe ulec zmianie. 

Wstępna kalkulacja wartości firmy wynosi 745 438 tys. PLN. Przy kalkulacji tej wartości zastosowano 
wartości godziwe tych pozycji aktywów i zobowiązań przejętych w ramach połączenia, dla których do dnia 
publikacji niniejszego sprawozdania dokonano takiego przeszacowania, w przypadku pozostałych pozycji 
aktywów netto posłuŜono się wartościami księgowymi na dzień 1 kwietnia 2008 roku. PoniŜsza tabela 
pokazuje wartości poszczególnych klas aktywów i zobowiązań przejętych z Prokom Software według ich 
wartości księgowej oraz wartości tymczasowych, na których oparto oszacowanie wartości firmy. 

 

 
Warto ści tymczasowe Warto ści ksi ęgowe 

w ksi ęgach Prokom 

 
na dzień  

1 kwietnia 2008 roku 
na dzień  

1 kwietnia 2008 roku 
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 344 292  860 776  
Rzeczowe aktywa trwałe 232 415  214 056  
Wartości niematerialne 8 547  8 547  
Inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych 1 080 834  617 972  
Aktywa finansowe 2 600  9 242  

Długoterminowe aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

19 896  10 959  

   
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 403 587  410 020  
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Zapasy 381  381  
Rozliczenia międzyokresowe  57 950  57 950  
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 86 074  90 123  
Inne naleŜności 47 221  44 490  
Aktywa finansowe 84 211  89 326  
Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 127 750  127 750  
   

SUMA AKTYWÓW 1 747 879  1 270 796  

   
Zobowi ązania długoterminowe 132 373  114 786  
Długoterminowe rezerwy 5 416  5 416  
Długoterminowe zobowiązania finansowe 126 714  109 127  
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 243  243  
   
Zobowi ązania krótkoterminowe 297 963  235 583  

Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 119 452  119 452  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 39 077  39 077  
Pozostałe zobowiązania 87 470  37 255  
Zobowiązania finansowe 3 255  3 255  
Rezerwy 19 769  8 148  
Rozliczenia międzyokresowe 28 940  28 396  
   

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 430 336  350 369  

   
Warto ść aktywów netto na dzie ń 1 kwietnia 2008 roku 1 317 543  920 427  

Wartość tymczasowa 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 
ksi ęgowe na 

dzień nabycia 
udziału 

Warto ści 
ksi ęgowe na 

dzień nabycia 
udziału  

Warto ści 
ksi ęgowe na 

dzień nabycia 
udziału  

Warto ści 
ksi ęgowe na 

dzień nabycia 
udziału  

Nabycie poszczególnych udziałów 78,51% 10,53% 3,91% 7,06% 

 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

     
Warto ść aktywów netto 1 317 543  1 309 757  1 311 550 1 356 577 
     
Nabywany udział w aktywach netto 78,51% 10,53% 3,90% 7,06% 
     
Warto ść nabywanych aktywów netto 1 034 403  137 917  51 150  95 774  
     
Cena nabycia 1 476 609  244 713  90 867 244 420 
     
Koszty bezpośrednio związane z nabyciem 5 173  1 224  454 1 222 
     
Łączny koszt nabycia 1 481 782  245 937  91 321 245 642 
     
Warto ść firmy 447 379  108 020  40 171 149 868 

     

Warto ść firmy ł ącznie 745 438     

 

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, 
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� moŜliwość optymalizacji kosztów dzięki optymalizacji i 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 30 czerwca 2008 roku, ze względu na proces restrukturyzacji jakiemu 
poddano przejętą spółkę, jak równieŜ sposób analizowania działalności operacyjnej łącznie z własną 
działalnością. 

Inwestycje w jednostki zaleŜne 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 I półroczu 2008 roku: 
 

31 grudnia 
2007 

31 grudnia 
2007 

30 czerwca 
2008 

(niebadane) 

30 czerwca 
2008 

(niebadane) (badane) (badane) Długoterminowe inwestycje w podmiotach 
zaleŜnych i stowarzyszonych tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

 
warto ści 
ksi ęgowe 

warto ści 
godziwe 

warto ści 
ksi ęgowe 

warto ści 
godziwe 

ZUI Novum Sp. z o.o. 3 917  3 917  3 917  3 917  
Sawan S.A. 5 030  5 030  5 030  5 030  
Asseco Systems S.A. 73 056  73 056  73 056  73 056  
Asseco Business Solutions S.A. 69 010  177 802  69 010  194 107  
Gladstone Consulting Ltd 24 888  24 888  27 388  27 388  
Asseco Slovakia a.s. 281 749  263 648  232 551  290 400  
Asseco Czech Republic a.s. - - 49 198  49 198  
Asseco Romania S.A. - - 465  465  
Asseco South Eastern Europe S.A. 930  930  465 465 
Asseco Germany S.A. 465  465  465  465  
ADH-Soft Sp. z o.o. 3 333  3 333  3 333  3 333  
Sintagma UAB Sp. z o.o. 17 480  17 480  16 301  16 301  
ABG S.A. 171 680  176 987  - - 
Combidata Poland Sp. z o.o. 6 078  6 078  - - 
UAB "INFORMACINIU PROJEKTU SISTEMOS" 1 870  1 870  - - 
Podkarpacki Fundusz Nieruchomości 51  51  - - 
Postdata S.A. 994  994  - - 
Ready Sp. z o.o. 800  800  - - 
ZETO Sp. z o.o. 2 706  2 706  - - 
Prokom Software S.A. -  338 187  338 187  
 664 037  760 035  819 366  1 002 312  

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.  

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. 

Oszacowanie wartości godziwej inwestycji w ABG na dzień połączenia dokonano za pomocą modelu 
zdyskontowanych przepływów pienięŜnych. Otrzymana w ten sposób wartość jest zbliŜona do wartości 
rynkowej spółki, tzn. wartości ustalonej na podstawie kursu akcji ABG na GPW na dzień 30 czerwca 2008 
roku.  

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 
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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 Adria 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.  

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. 

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%. 

W dniach 29-30 maja 2008 roku Spółka nabyła 1000 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN 
stanowiących 100% udział w kapitale zakładowym spółki Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. 
Łączna cena nabycia udziałów była równa wartości nominalnej i wynosiła 50 tys. PLN . 

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 opartych na zatwierdzonych przez kadrę kierowniczą budŜetach 
finansowych.  

Na dzień 30 czerwca 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, tzw. DCF. 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%.  

W 2007 roku nie dokonywano odpisów z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych inwestycji 
w akcje/udziały. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności (obligacje 
korporacyjne przedsiębiorstw) uległa zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2007 
roku, co wynika z wykupu części z posiadanych papierów dłuŜnych i ograniczeniu skali inwestycji w tego 
typu papiery. 

PoŜyczki udzielone 

Zmiana wartości poŜyczek udzielonych w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2007 roku wynika przede 
wszystkim ze zwiększenia emisji obligacji Asseco Germany i Asseco South Eastern Europe o kwotę 
84 430 tys. PLN w stosunku do 31 grudnia 2007 roku 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.  

Na zmianę wartości tej pozycji bilansowej wpływ miała równieŜ częściowa spłata poŜyczki przez Asseco 
Systems (4 mln PLN) oraz udzielenie poŜyczki w wysokości 1 409 tys. PLN spółce zaleŜnej Podkarpacki 
Fundusz Nieruchomości. Wartość godziwa poŜyczek przejętych w wyniku połączenia z Prokom wyniosła 
1 047 tys. PLN. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku nie występowały przesłanki do rozpoznania odpisu aktualizującego 
wartość poŜyczek. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki obligacje Asseco Germany i Asseco South 
Eastern Europe powinny zostać wykupione przez emitenta do końca 2008 roku. Zgodnie z najlepszą 
wiedzą Zarządu Spółki opartą o uzgodnienia z Prokom Investments bony dłuŜne wyemitowane przez tę 
spółkę mają zostać wykupione do końca 2008 roku. 
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Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez rachunek zysków i strat 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku stan aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej uległ 
zwiększeniu w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2007 roku, co było wynikiem zawarcia nowych 
krótkoterminowych kontraktów typu forward na zakup/sprzedaŜ walut EUR/USD oraz zmian parametrów 
rynkowych, takich jak kursy walut, stopy procentowe, które mają istotny wpływ na wycenę bilansową tych 
instrumentów. 

b) Pasywa 

Kapitał własny 

Istotne zmiany w kapitale własnym wynikały przede wszystkim z transakcji połączenia Asseco Poland 
S.A. z Prokom Software S.A. 

Jak opisano szerzej w punkcie „Połączenie Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A.”, w ramach 
połączenia wyemitowano łącznie 19 846 081 akcji serii F po cenie emisyjnej 72,90 oraz 356 515 szt. akcji 
serii G po cenie emisyjnej 83,67. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji w ramach połączenia 
z Prokom Software, które pomniejszyły agio, wyniosły 218 tys. PLN.  

Na dzień połączenia, tj. na dzień 1 kwietnia 2008 roku, Prokom Software S.A. posiadał 11 611 450 szt. 
akcji Asseco Poland. 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) 
i stanowią akcje własne ujawnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym w kapitałach własnym 
w wysokości (846 475) tys. PLN. 

Rezerwy 

Wzrost rezerw na dzień 30 czerwca 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 7 281 tys. PLN 
a rezerwy na naprawy gwarancyjne o kwotę 14 720 tys. PLN) jest związane z połączeniem ze spółką 
Prokom Software. 

Zobowiązania 

Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość zobowiązań Asseco Poland S.A. uległa 
zwiększeniu w porównaniu ze stanem zobowiązań na 31 grudnia 2007 roku, co było wynikiem przede 
wszystkim ujętej w pozostałych zobowiązaniach wyŜszej wyceny kontraktów IT w porównaniu do stanu 
wykazanego na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Zwiększenie wartości pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 30 czerwca 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. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Zwiększenie wartości pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów na dzień 30 czerwca 2008 roku 
w stosunku do 31 grudnia 2007 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia wartości przychodów 
przyszłych okresów z tytułu usług serwisowych o kwotę 15 034 tys. PLN. Tak duŜy wzrost jest 
konsekwencją połączenia Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. oraz wzrostu sprzedaŜy usług 
serwisowych. 
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3. Cele i zasady zarz ądzania ryzykiem finansowym  
 

Spółka Asseco Poland S.A. naraŜona jest na szereg rodzajów ryzyka mających swe źródła zarówno 
w sytuacji makroekonomicznej Polski, jak i mikroekonomicznej Spółki. Głównymi czynnikami 
zewnętrznymi mogącymi wywierać negatywny wpływ na wynik Spółki 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. 

a) Ryzyko zmian kursów walutowych 

Podstawową walutą operacyjną Spółki jest polski złoty, jednak wiele kontraktów, między innymi te 
największe, jak CEPiK i ZSI, denominowane są w walucie obcej (EUR i USD). W związku z tym Spółka 
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 pochodnych instrumentów finansowych 
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 ograniczania ryzyka zmian kursów walut jest zmitygowanie ich negatywnego wpływu na 
marŜę projektów. 

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

Dopasowanie: Zabezpieczenie ryzyka walutowego polega na zawieraniu odpowiednich instrumentów 
finansowych, dzięki którym zmiany czynnika eksponującego na ryzyko nie wpływają na wynik spółki 
(zmiany instrumentów wbudowanych oraz instrumentów zawartych następują w przeciwnych kierunkach, 
stąd 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. Spółka dokonuje dynamicznych 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. 
Powoduje to moŜliwość niedopasowania 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. Spółka jest 
naraŜona na ryzyko zmiany tego czynnika w dwóch punktach swojej aktywności: (i) zmiana wartości 
odsetek naliczonych od kredytów otrzymanych 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 
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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 w ciągu następnych 12 miesięcy a dla 
instrumentów długoterminowych na okres ich obowiązywania.  

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

Środki: Spółka ma dostępne dwa instrumenty ograniczające ryzyko: (i) unikanie zaciągania kredytów 
opartych na zmiennej stopie procentowej, (ii) jeśli pierwsze rozwiązanie nie jest moŜliwe, Spółka ma 
moŜliwość zawarcia kontraktów terminowych na stopę procentową (np. swap procentowy). 

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 posiadanych zobowiązań finansowych 
opartych na zmiennej stopie procentowej. 

c) Ryzyko wzrostu kosztów pracy 

Przeszło 70% kosztów związanych z prowadzonymi projektami stanowią koszty wynagrodzeń. Przy tak 
wysokim zaangaŜowaniu pracy ludzkiej, wzrost kosztów wynagrodzeń moŜe niekorzystnie wpłynąć na 
marŜę projektu, a w konsekwencji wynik Spółki. 

Identyfikacja: KaŜdy projekt, w którym biorą udział nasi pracownicy podlega temu ryzyku. 

Pomiar: Spółka bada wartość średnich wynagrodzeń na poszczególnych poziomach kompetencyjnych 
sprawdzając zmiany historyczne i analizując trendy rynkowe. 

Cel: Celem jest utrzymywanie kosztów wytworzenia produktów na poziomie zapewniającym osiąganie 
załoŜonych marŜ na kaŜdym z projektów i w konsekwencji pozostanie konkurencyjnym dostawcą 
rozwiązań informatycznych. 

Środki: Spółka stosuje wiele środków, które zmniejszają ryzyko wystąpienia efektów negatywnych przy 
zmianach wynagrodzeń na rynku: (i) zatrudnia ludzi w wielu rejonach geograficznych co pozwala 
zdywersyfikować to ryzyko, (ii) prowadzi stały monitoring wynagrodzeń na rynku, dzięki czemu unika 
zaskoczenia, (iii) utrzymuje właściwą piramidę zatrudnienia w ujęciu poszczególnych poziomów 
kompetencyjnych. 

Dostosowanie: Trudno mówić o tym elemencie zarządzania ryzykiem wzrostu kosztów pracy. 

d) Ryzyko niewła ściwego oszacowania zakresu prac projektowych 

Główne źródło zysków Spółki 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 załoŜonego 
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 ograniczanie 
zawierania nierentownych kontraktów. 

Środki: Środki, jakie moŜe wykorzystać Spółka to stosowanie metod szacowania kosztów w projektach, 
określania harmonogramu oraz szacowania ryzyk mogących zagrozić terminowym, merytorycznym lub 
finansowym zrealizowaniu zadań w oparciu o światowe standardy i własne doświadczenia. 
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Dopasowanie: Trudno mówić o tym elemencie zarządzania ryzykiem złego oszacowania projektu. 

e) 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 

30 czerwca 2008 roku (niebadane) 

Kwota Struktura 

NaleŜności nieprzeterminowane 180 624 82,9% 

NaleŜności przeterminowane do 3 miesięcy 25 978 12,1% 

NaleŜności przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 10 643 5,0% 

 217 245 100% 
 
Wiekowanie nale Ŝności z tytułu dostaw i usług na  

31 grudnia 2007 roku (badane) 

Kwota Struktura 

NaleŜności nieprzeterminowane 116 560 89,2% 

NaleŜności przeterminowane do 3 miesięcy 12 184 9,3% 

NaleŜności przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 1 983 1,5% 

 130 727 100% 
 

f) 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 30 czerwca 2008 roku 
oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych 
płatności. 
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Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług na dzie ń 30 czerwca 2008 roku Kwota Struktura 

Zobowiązania wymagalne 13 083 28,08% 
Zobowiązania niewymagalne do 3 miesięcy 33 517 71,92% 
Zobowiązania niewymagalne od 3 do 12 miesięcy - 0,0% 
Zobowiązania niewymagalne powyŜej 1 roku - 0,0% 
 46 600 100% 

 

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 
30 czerwca 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

30 czerwca 2008 roku 
(niebadane) 

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 22 538  7 547  11 182  - 41 267  
Kredyt inwestycyjny 17 849  51 922  198 538  - 268 309  
Obligacje 5 300  - - - 5 300  
Leasing finansowy 4 427  13 445  69 974  136 608  224 454  
Instrumenty pochodne wbudowane w 
kontrakty IT 

26 511  84 786  85 109  - 196 406  

 76 625  157 700  364 803  136 608  735 736  

 

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  

 

g) Skutki ograniczania ryzyka walutowego 

Jednostka stara się zawierać umowy z klientami w walucie polskiej, aby uniknąć ekspozycji 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 Spółki w wysokości  
1 390 tys. PLN, w przypadku załoŜonego umocnienia się kursu złotego w stosunku do dolara o 13,6% 
(patrz: Metody przyjęte przy przeprowadzaniu analizy wraŜliwości). Przy umocnieniu się kursu polskiego 
złotego do euro na poziomie 7,0%, Spółka odnotuje ujemny wpływ na wynik w wysokości  1 765 tys. PLN. 
Łącznie zatem osłabienie się kursów walut obcych w stosunku do polskiej waluty będzie skutkowało 
negatywnie na wynik Asseco na poziomie 3 155 tys. PLN. 

Analiza wraŜliwości przeprowadzona przy załoŜeniu osłabienia się kursu złotego w stosunku do walut 
obcych wykazuje moŜliwy dodatni wpływ na wynik Spółki z tytułu rozliczenia i wyceny pochodnych 
instrumentów finansowych. Przy badanym spadku ceny złotego względem dolara na poziomie 15,6% 
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Spółka uzyskuje dodatkowe 1 913 tys. PLN zysku. Wzrost ceny euro w stosunku ceny bazowej, tj. z dnia 
bilansowego, o 6,5% wpływa korzystnie na wycenę i rozliczenie kontraktów walutowych na poziomie 
1 252 tys. PLN. Łącznie korzystny wpływ spadku kursu złotego w stosunku do obu walut na wynik Asseco 
wyniesie 3 165 tys. PLN. 

 
30 czerwca 2008 

(niezbadane)   Wpływ na wynik finansowy 
Spółki 

USD 
Warto ść 

bilansowa 

Warto ść 
naraŜona na 

ryzyko 
(13,6%) 15,6% 

Aktywa finansowe     
Zawarte kontrakty forward na zakup walut 
obcych 

77 871  52 678  (18 007) 20 671  

Długoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 

197  197  (59) 67  

Krótkoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 

1 229  1 229  (360) 414  

     
Zobowi ązania finansowe     
Długoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 

50 919  40 299 (7 593) 8 417  

Krótkoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 

75 008  54 567 (9 443) 10 822  

Per saldo   (1 390) 1 913  

 
30 czerwca 2008 

(niezbadane)   Wpływ na wynik finansowy 
Spółki 

EUR 
Warto ść 

bilansowa 

Warto ść 
naraŜona na 

ryzyko 
(7,0%) 6,5% 

Aktywa finansowe     

Zawarte kontrakty forward na zakup walut 
obcych 

77 871  25 168  (8 795) 7 359  

     
Zobowi ązania finansowe     
Długoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 

50 919  15 252 (2 221) 1 853  

Krótkoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 

75 008 15 710 (2 296) 1 915  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 120 449  120 144  (2 513) 2 339  

Per saldo   (1 765) 1 252  
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31 grudnia 2007 

(badane)   Wpływ na wynik finansowy 
Spółki 

USD 
Warto ść 

bilansowa 

Warto ść 
naraŜona na 

ryzyko 
(6,5%) 5,9% 

Aktywa finansowe     

Zawarte kontrakty forward na zakup walut 
obcych 70 100 46 248 (20 136) 17 032 
Długoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 551 551 (214) 181 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 962 962 (331) 280 
     
Zobowi ązania finansowe     
Długoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 74 264 54 469 (10 841) 9 169 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 55 244 42 217 (9 043) 7 648 
Per saldo   (797) 676 
 

31 grudnia 2007 
(badane)   Wpływ na wynik finansowy 

Spółki 

EUR 
Warto ść 

bilansowa 

Warto ść 
naraŜona na 

ryzyko 
(3,5%) 4,1% 

Aktywa finansowe     

Zawarte kontrakty forward na zakup walut 
obcych 70 100 23 851 (5 042) 3 779 
Długoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 551 0 0 0 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 962 0 0 0 
     
Zobowi ązania finansowe     
Długoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 74 264 19 614 (1 940) 1 454 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe 
wbudowane w kontrakty handlowe 55 244 13 105 (1 556) 1 167 
Per saldo   (1 546) 1 158 

h) 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 
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  
225 044 tys. PLN na dzień bilansowy, łącznie z pozostałymi kredytami zaciągniętymi przez jednostkę 
zadłuŜenie jednostki wynosi 266 311 tys. PLN. Przy wzroście bazowej stopy oprocentowania o zakładane 
6,9% Jednostka zostanie obciąŜona dodatkowymi kosztami spłaty odsetek, przypadającymi na okres roku 
rozpoczynający się od dnia bilansowego, w wysokości 1 130 tys. PLN. W przypadku obniŜenia się stóp 
procentowych o 8,2% koszty odsetkowe przypadające na rok rozpoczynający się od dnia bilansowego 
zmniejszają się o 1 334 tys. PLN. 
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30 czerwca 2008 

(niebadane)   Wpływ na wynik finansowy 
Spółki 

Kredyty oparte na zmiennej stopie 
procentowej WIBOR 

Warto ść 
bilansowa 

Warto ść 
naraŜona na 

ryzyko 
(8,2%) 6,9% 

     
Oprocentowane kredyty bankowe 266 311  266 311  1 334  (1 130) 
   1 334  (1 130) 

W pierwszej połowie 2007 roku ryzyko stóp procentowych nie było istotne dla Spółki. 

i) Pozostałe rodzaje ryzyka 

Dla pozostałych typów ryzyka, ze względu na ich naturę i brak moŜliwości pełnej kwalifikacji nie dokonuje 
się analizy wraŜliwości. 

j) 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 7,0%, natomiast maksymalną 6,5%. 
Odpowiednio wartości dla dolara wynoszą 13,6% i 15,6%. 

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 pierwszego półrocza 2008. Zastosowana metoda polegała na wyznaczeniu średniego 
kursu stopy procentowej w pierwszym półroczu 2008, a następnie wyliczeniu, o jaką wartość procentową 
róŜni się ona od wartości maksymalnej i minimalnej. 

 

4. Działalno ść zaniechana 

W I półroczu 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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5. Oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów warto ściowych 
 

  Nazwa jednostki 
Maksymalna 

wysoko ść zadłu Ŝenia 
na 30 czerwca 2008 

Maksymalna 
wysoko ść zadłu Ŝenia 
na 31 grudnia 2007 

Efektywna stopa 
procentowa % Termin spłaty 30 czerwca 2008 

(niebadane) 
31 grudnia 2007 

(niebadane) 

  tys.PLN tys.PLN   tys.PLN tys.PLN 

Kredyt w rachunku bieŜącym Deutsche Bank 30 000  30 000  WIBOR 3M + marŜa 2008-08-29 8 293  - 

Kredyt w rachunku bieŜącym Raiffeisen Bank S.A.  90 000  10 000  WIBOR 1W + marŜa 2008-09-30 4 126  - 

Kredyt w rachunku bieŜącym BRE Bank S.A. 85 000  - WIBOR O/N + marŜa 2008-09-30 10 119  - 

Kredyt w rachunku bieŜącym Pekao S.A. [BPH] 100 000  - WIBOR 1M + marŜa 2009-05-18 7 547  - 

Kredyt w rachunku bieŜącym PKO BP S.A.  100 000  100 000  WIBOR 1M + marŜa 2010-10-03 11 182  - 

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

Kredyt na sfinansowanie nabycia 
akcji Prokom Software S.A. od 
Prokom Investments SA. i Pana 
Ryszarda Krauzego 

PEKAO S.A.(3 580 000  580 000  WIBOR 1M + marŜa  2012-10-01 225 044 186 367  

Kredyt w formie limitu 
wierzytelności-wielocelowy 

Raiffeisen Bank Polska 
S.A.  

10 000  n/d WIBOR 1M + marŜa 2012-12-31 - n/d 

RAZEM  1 005 000 730 000      266 311 186 367  

 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka posiadała otwarte linie kredytowe w rachunkach bieŜących dające moŜliwość pozyskania finansowania na kwotę 
około 1 015 000 tys. PLN. Na koniec okresu sprawozdawczego dostępne linie były wykorzystane na kwotę 266 311 tys. PLN, zaś na koniec roku ubiegłego 
otwarte linie kredytowe zapewniały moŜliwość finansowania do kwoty 730 000 tys. PLN, a stan zobowiązań z tego tytułu wynosił 186 367 tys. PLN. 
 
Papiery dłu Ŝne: Wartość nominalna na 

30 czerwca 2008 
Wartość nominalna na  

31 grudnia 2007 
Efektywna stopa 
procentowa % 

Termin 
spłaty 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

     tys. PLN  tys. PLN  

Obligacje  5 300 5 300 7,26% 2008-09-10 5 227 5 238 

RAZEM       5 227 5 238 

 

Łączne zadłuŜenie na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów dłuŜnych wynosiło 271 538 tys. PLN, tym samym wykazując 
zwiększenie w stosunku do stanu z 31 grudnia 2007 roku, kiedy to zobowiązania te wynosiły 191 605 tys. PLN. 

W okresie sprawozdawczym i w 2007 roku marŜa realizowana przez kredytodawców Asseco Poland S.A. kształtowała się pomiędzy 0,75% - 1%. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku rzeczowe aktywa trwałe w wartości rynkowej 53 251 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na 
dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów zabezpieczonych tymi aktywami wynosiły 18 730 tys. PLN . 
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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 30 czerwca 2008 roku udziały w jednostkach zaleŜnych o wartości księgowej 73 056 tys. PLN 
(w przypadku spółek dla których nie istnieje aktywny rynek) oraz udziały w jednostkach zaleŜnych o wartości 
rynkowej 556 941 tys. PLN (w przypadku spółek publicznych) stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów 
bankowych, z tytułu których zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły 318 962 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku udziały w jednostkach zaleŜnych o wartości księgowej 123 184 tys. PLN  
(w przypadku spółek dla których nie istnieje aktywny rynek) oraz udziały w jednostkach zaleŜnych 
i stowarzyszonych o wartości rynkowej 686 625 tys. PLN (w przypadku spółek publicznych) stanowiły 
zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych, z tytułu których zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 
roku wynosiły 186 367 tys. PLN. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku naleŜności oraz przyszłe naleŜności wynikające z zawartych umów handlowych 
o wartości 308 889 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych, z tytułu których 
zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły 4 126 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. 
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6. 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: 

6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 
Nazwa podmiotu 

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

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

Transakcje z jednostkami zale Ŝnymi     

Gladstone Consulting Ltd. 1 083  796  - - 

Asseco Business Solutions S.A. (1) 760  111  4 070  512  

Sawan Grupa Softbank S.A. 15  46  172  - 

Asseco Systems Sp. z o.o. 1 150  1 228  1 817  13 055  

NetPower S.A. - 2   - 

Wapro Sp. z o.o. (1) - -  14  

Softlab Trade Sp. z o.o. (1) - 50   181  

ADH Soft Sp. z o.o. 183  - 41   

Asseco Germany S.A. 4 452  -   

Asseco Slovakia a.s. 6  -   

Berit a.s. - - 197   

Berit Serivces s.r.o. - - 266   

Koma Nord Sp. z o.o. 8  - 13   

Asseco South Eastern Europe S.A. (poprzenio Asseco Adria S.A.) 5 951  -   

DRQ Sp. z o.o. (2) 132  -   

Optix Polska Sp. z o.o. (2) 19  - 2 186   

Kom-Pakt Piw Sp. z o.o. (2) 14  - -  

ABG S.A. (ABG-Ster Projekt S.A., ABG Spin S.A.) (2) 37  - 606  941  

Combidata Poland Sp. z o.o. (2) 6 383  -   

SK Galkom Sp. z o.o. (2) 179  253    

Pexim d.o.o. - - 10   
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Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi     

Prokom Software S.A. (3) 207  7 966  340  4 050  

Postdata S.A. (4) 9 525     

     

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi z Prokom S oftware S.A.  (3)    

Comp S.A.  14   1 152  

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

         

TRANSAKCJE OGÓŁEM 30 104  10 466  9 718  19 907  
 

(1) Spółka ABS S.A. (dawniej Incenti S.A.) połączyła się w czerwcu 2007 roku ze spółkami: Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Wapro Sp. z o.o. oraz SAFO Sp. z o.o. 
(2) Spółka zaleŜna od Asseco Poland S.A. od 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software S.A., toteŜ prezentowane transakcje dotyczą wyłącznie okresu 1 stycznia 2008 roku - 31 
marca 2008 roku 
(3) Spółka Prokom Software S.A. połączyła się z Asseco Poland S.A. w dniu 1 kwietnia 2008 roku, toteŜ prezentowane transakcje dotyczą wyłącznie okresu 1 stycznia 2008 roku - 31 marca 2008 roku 
oraz okresu porównywalnego 
(4) 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 1 stycznia 2008 roku - 
31 marca 2008 roku 

NaleŜności Asseco Poland S.A. na dzie ń Zobowi ązania Asseco Poland S.A. na dzie ń 

30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 Nazwa podmiotu 

(niebadane) (badane) (niebadane) (badane) 

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

Transakcje z jednostkami zale Ŝnymi     

Sawan Grupa Softbank S.A. 1  3  5 227 - 

Asseco Systems Sp. Z o.o. 10 090  231  598  7 248  

Asseco Bussines Solutions S.A. (1) 419  345  4 775  623  

Asseco Romania S.A. - 1  - - 

ADH-Soft Sp. z o.o. 1 209  2  - 6  

Berit a.s.   197  231  

Berit Services s.r.o.   58   

Asseco Germany 1  1    

Bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 60  60    

Asseco South Eastern Europe S.A. (poprzednio Asseco Adria S.A.) 1  1    

Asseco Slovakia a.s.  6 451    

Anica System S.A.  -  3  
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Optix Polska Sp. z o.o. (2) 15   746   

ABG S.A. (ABG-Ster Projekt S.A., ABG Spin S.A.) (2) 21   -  

Combidata Poland Sp. z o.o. (2) 12 215   877  2  

SK Galkom Sp. z o.o. (2) 35  297  - - 

     

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi     

Postdata S.A. (4) 4 430     

Prokom Software S.A. (3) - 7 472  - 440  

     

TRANSAKCJE OGÓŁEM 28 497  14 864  12 478  8 553  

 
(1) Spółka ABS S.A. (dawniej Incenti S.A.) połączyła się w czerwcu 2007 roku ze spółkami: Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Wapro Sp. z o.o. oraz SAFO Sp. z o.o. 
(2) Spółka zaleŜna od Asseco Poland S.A. od 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software S.A. 
(3) Spółka połączyła się z Asseco Poland S.A. w dniu 1 kwietnia 2008 roku 
(4) Spółka stowarzyszona z Asseco Poland S.A. od 1 kwietnia 2008 roku, tj. od dnia połączenia z Prokom Software S.A  
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7. Zobowi ązania pozabilansowe zwi ązane z jednostkami powi ązanymi 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku stan udzielonych gwarancji i poręczeń przez Asseco Poland S.A. 
stanowiących zabezpieczenie zaciągniętych kredytów przez jednostki powiązane przedstawiał się 
następująco: 

� poręczenie dla Asseco Systems S.A. umowy kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŜącym na 
kwotę 15 000 tys. PLN. Na dzień 30 czerwca 2008 roku kwota niespłaconego kredytu wynosiła 
4 999 tys. PLN. 

To samo poręczenie istniało takŜe na dzień 31 grudnia 2007 roku, kiedy to kwota niespłaconego 
kredytu wynosiła 412 tys. PLN. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku stan udzielonych poręczeń przez Asseco Poland S.A. z pozostałych 
tytułów przedstawiał się następująco: 

� poręczenie do umowy z dnia 26 lutego 2004 roku dotyczącej budowy sieci strukturalnej zawartej 
pomiędzy Asseco Systems S.A. a Tyco Sp. z o.o. Szacowana wartość poręczenia wg stanu na 
30 czerwca 2008 roku wyniosła 6 038 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 30 czerwca 2008 roku wyniosła 4 500 tys. PLN. 

Oba powyŜsze poręczenia istniały takŜe na dzień 31 grudnia 2007 roku, w którym to dniu szacowana 
wartość poręczenia dotyczącego umowy z Tyco Sp. z o.o. wynosiła 6 448 tys. PLN, natomiast wartość 
poręczenia dla Banku Millenium S.A. wynosiła 4 500 tys. PLN. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała informacji 
o istnieniu istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez Kluczową Kadrę Zarządzającą. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku nie wystąpiły nierozliczone salda zobowiązań 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. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły nierozliczone zobowiązania 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. 

Na dzień 30 czerwca 2008 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. 

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 6 miesięcy 2008 roku zakończonym 30 czerwca 2008 roku wartość (netto) transakcji 
z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą według ewidencji 
Asseco Poland wynosiła 47,5 tys. PLN. 

W okresie 6 miesięcy 2007 roku zakończonym 30 czerwca 2007 roku według ewidencji Asseco Poland 
S.A. nie odnotowano Ŝadnych transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz 
z Kadrą Zarządzającą. 

8. 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 30 czerwca 2008 roku wynosiły 57 642 tys. PLN, a na dzień  
31 grudnia 2007 roku wynosiły 42 426 tys. PLN. 

Dodatkowo Asseco Poland S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku posiadała 
szereg zawartych umów najmu, leasingu i innych o podobnym charakterze, z których wynikały 
następujące przyszłe płatności: 
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 Zobowi ązania z tytułu najmu powierzchni 30 czerwca 2008 
(niebadane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

 tys. PLN tys. PLN 

W okresie 1 roku 3 756 5 486 

W okresie od 1 do 5 lat 3 157 5 972 

PowyŜej 5 lat 15 496 575 

Razem leasing operacyjny 22 409 12 033 

 

Zobowi ązania z tytułu umów leasingu operacyjnego środków trwałych 30 czerwca 2008 
(niebadane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

 tys. PLN tys. PLN 

W okresie 1 roku 864 507 

W okresie od 1 do 5 lat 747 480 

Razem leasing operacyjny 1 611 987 

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 jest waŜna do 31 marca 2009 roku. RównieŜ Dadlaw Trustee Ltd ma prawo do 
wezwania Asseco Poland S.A. do zakupu pozostałych udziałów Gladstone w kwietniu 2009 roku. 

 

9. Zatrudnienie 
 

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

6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2008 

(niebadane) 

6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2007 

(niebadane) 

Zarząd 9 7 

Działy produkcyjne     1 231  824 

Działy serwisowe      59  74 

Działy handlowe      57  75 

Działy administracyjne 212 146 
Razem 1 568 1 126 

 

Asseco Poland S.A. zatrudnienie na dzie ń 30 czerwca 2008 
(niebadane) 

31 grudnia 2007 
(badane) 

Zarząd 11 8 

Działy produkcyjne     1 746  904 

Działy serwisowe      62  46 

Działy handlowe      72  61 

Działy administracyjne      355  125 
Razem     2 246 1 144 
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10. Wynagrodzenie wypłacone i nale Ŝne członkom Zarz ądu oraz członkom Rady Nadzorczej 
Asseco Poland S.A. 

Wynagrodzenia nale Ŝne i wypłacone 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007 

(niebadane) 
 tys. PLN tys. PLN 

Zarząd 10 051  3 816 
Adam Góral – Prezes Zarządu 484  180 
Przemysław Borzestowski – Wiceprezes Zarządu 1 213  516 
Przemysław Sęczkowski – Wiceprezes Zarządu 1 217  536 
Piotr Jeleński - Wiceprezes Zarządu 1 169  536 
Marek Panek - Wiceprezes Zarządu 885  397 
Zbigniew Pomianek - Wiceprezes Zarządu 1 443  592 
Adam Rusinek - Wiceprezes Zarządu 849  476 
Robert Smułkowski – Wiceprezes Zarządu 1 426  583 
Krzysztof Kardaś1) - Wiceprezes Zarządu 360  n/d 
Tadeusz Dyrga1)- Wiceprezes Zarządu 525  n/d 
Włodzimierz Serwiński1) - Wiceprezes Zarządu 480  n/d 

   
Rada Nadzorcza 239 210 

Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej 75 35 

Adam Noga – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 44 35 

Jarosław Adamski – Członek Rady Nadzorczej 32 n/d 

Bo Denysyk – Członek Rady Nadzorczej3) 22 n/d 

Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej2) 12 35 

Stanisław Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej2) 10 35 

Grzegorz Maciąg – Członek Rady Nadzorczej2) 12 35 

Piotr Mondalski – Członek Rady Nadzorczej2) 10 35 

Andrzej Szukalski – Członek Rady Nadzorczej3) 22 n/d 

Razem 10 290 4 026 
 

 (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 
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11. Nakłady inwestycyjne 
 

W I półroczu 2008 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe 
w wysokości 252 527 tys. PLN. Nakłady inwestycyjne planowane na II półrocze 2008 roku wynoszą 
około 94,5 mln PLN (w tym nakłady na zakup większościowych pakietów udziałów w spółkach ok 
80 mln PLN). W I półroczu 2007 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 9 560 tys. 
PLN, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 5 297 tys. PLN. 
 

12. 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. 
 

13. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 
 

� Umowa objęcia akcji w spółce zaleŜnej Asseco South Eastern Europe   

W dniu 2 lipca 2008 roku została podpisana pomiędzy Asseco Poland S.A. i spółką zaleŜną: Asseco 
South Eastern Europe S.A. umowa w przedmiocie objęcia akcji w spółce zaleŜnej Asseco South 
Eastern Europe S.A. (dalej zwana Umową). Na mocy postanowień przedmiotowej Umowy, Asseco 
Poland S.A. objęła 2 567 000 000 sztuk akcji imiennych zwykłych Serii C akcji po cenie emisyjnej 
odpowiadającej wartości nominalnej i wynoszącej 256 700 tys. PLN, które zostały wyemitowane na 
mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. z dnia 
25 lutego 2008 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru. 

Objęcie przez Asseco Poland S.A. przedmiotowych akcji stało się skuteczne w dniu 28 lipca 2008 roku, 
w którym to dniu sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego.  

Wierzytelność spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za akcje 
została rozliczona z wierzytelnością spółki Asseco Poland S.A., którą spółka posiada względem spółki 
Asseco South Eastern Europe S.A. z tytułu emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy 
dokumentu, niedopuszczonych do publicznego obrotu (na podstawie art. 9 ust 3 Ustawy o obligacjach z 
dnia 29 czerwca 1995 roku), wyemitowanych przez Spółkę Asseco South Eastern Europe S.A. w 
związku z podpisaną w dniu 12 grudnia 2007 roku umową z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna.  

W wyniku transakcji Asseco Poland S.A. zwiększyło swój udział w kapitale zakładowym oraz swój 
udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. z 93% do 99,97%. 

Po rejestracji podwyŜszenia kapitał zakładowy Asseco SEE wynosi  257 700 tys. PLN i dzieli się na 
25 770 009 akcji imiennych o wartości 10,00 PLN kaŜda. 

 � Otrzymanie umowy objęcia akcji w spółce zaleŜnej Asseco Germany S.A.  

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. objęła 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. Objęcie przez Asseco Poland S.A. przedmiotowych akcji 
stanie się skuteczne z chwilą rejestracji w sądzie rejestrowym podwyŜszenia kapitału zakładowego. 

Wierzytelność spółki Asseco Germany S.A. z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za akcje została rozliczona 
z wierzytelnością spółki Asseco Poland S.A., którą spółka posiadała względem spółki Asseco Germany 
S.A. z tytułu emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy dokumentu, niedopuszczonych 
do publicznego obrotu (na podstawie art. 9 ust 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku), 
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wyemitowanych przez Spółkę Asseco Germany S.A. w związku z podpisaną w dniu 11 stycznia 2008 
roku umową z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 

Asseco Poland S.A. posiada obecnie 93% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Asseco Germany S.A., zaś po rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Asseco Poland S.A. będzie posiadała 99,97% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział 
głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. 

 � Połączenie z ABG S.A. 

W dniu 29 maja 2008 roku Zarządy spółek Asseco oraz ABG podpisały Plan Połączenia. Niniejszym 
łączące się spółki zobowiązały się do zwołania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy celem uchwalenia 
zaakceptowanego przez Zarządy łączących się spółek Planu Połączenia do dnia 1 października 2008 
roku. Połączenie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obu spółek w dniu 
14 sierpnia 2008 roku. 

Plan połączenia był przedmiotem badania przez niezaleŜnego biegłego rewidenta pod kątem jego 
poprawności i rzetelności. Biegły wydała z dniem 29 maja 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 dla określenia stosunku 
wymiany akcji były zastosowane zasadnie oraz Ŝe Plan Połączenia został sporządzony poprawnie 
i rzetelnie. 

Połączenie obu spółek nastąpi poprzez podwyŜszenie kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. 
o wartość nie większą niŜ 9 364 371 PLN w drodze emisji maksymalnie 9 364 371 sztuk akcji serii 
H Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1 PLN. 

Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone akcjonariuszom ABG za pośrednictwem KDPW według stanu 
posiadania akcji ABG w dniu referencyjnym to znaczy dzień wskazany przez zarząd Asseco Poland 
Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych („KDPW”), przy czym dzień ten nie moŜe przypadać 
później niŜ siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania połączenia, chyba Ŝe ustalenie innego 
terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. Liczba akcji 
przypadająca na kaŜdego akcjonariusza ABG została ustalona jako iloczyn Parytetu Wymiany (t.j. 0,099 
czyli 0,099 Akcji Połączeniowych za 1 jedną akcję ABG oraz ilości akcji posiadanych przez 
poszczególnych akcjonariuszy w dniu referencyjnym. Otrzymany w ten sposób iloczyn zostanie 
zaokrąglony w dół do najbliŜszej liczby całkowitej. Podstawą ustalenia Parytetu Wymiany były wyniki 
wycen metodą DCF obu spółek oraz relacja cen rynkowych akcji Asseco i ABG w okresie 
poprzedzającym podpisanie „Porozumienia o Połączeniu” w dniu 29 maja 2008 roku. 

W następstwie połączenia w ramach grupy powstaną silne centra kompetencyjne. Efektem tego będzie 
wykluczenie ewentualnej wzajemnej konkurencji w ramach grupy oraz ścisła specjalizacja spółek 
wchodzących w jej skład. Przesunięcia zasobów pomiędzy spółkami z grupy, porządkowanie struktur 
i kompetencji doprowadzi do osiągnięcia wyraźnych synergii kosztowych, rozwoju oferty produktowej 
oraz wzmocnienia konkurencyjności. 

 � Połączenie z Asseco Systems S.A. z Optix Polska Sp. z o.o. 

W dniu 12 sierpnia 2008 roku został podpisany plan połączenia spółek Asseco Systems S.A. oraz Optix 
Polska Sp. z o.o. (spółka zaleŜna od ABG S.A.). Plan ten był przedmiotem badania przez biegłego 
rewidenta, o którym wydał on opinię z dniem 17 września 2008 roku. Celem połączenia jest 
skoncentrowanie w ramach jednej spółki w Grupie Asseco kompetencji związanych ze świadczeniem 
usług integracyjnych. 

 � Decyzja o podwyŜszeniu kapitału zakładowego spółki zaleŜnej Asseco Germany S.A. 

W dniu 12 sierpnia 2008 roku Asseco Germany S.A. wydała postanowienie o rejestracji podwyŜszenia 
kapitału zakładowego. Przed rejestracją podwyŜszenia kapitał zakładowy Asseco Germany wynosił 500 
tys. PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzielił się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych o wartości 
0,10 PLN kaŜda. Po rejestracji podwyŜszenia kapitał zakładowy Asseco Germany wynosi  139 000 tys. 
PLN (sto trzydzieści dziewięć milionów złotych) i dzieli się na 1 390 000 000 (jeden miliard trzysta 
dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych o wartości 10 PLN kaŜda. 

� Zakup udziałów w spółce UAB Informacinių Projektų Sistemos 
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W dniu 25 sierpnia 2008 roku Asseco Poland S.A. zawarła umowę nabycia 50% udziałów w spółce 
UAB Informacinių Projektų Sistemos (IPS), z siedzibą w Wilnie. Udziały zostały zakupione od dwóch 
osób fizycznych, z których jedna jest osobą zarządzającą IPS. Wartość zakupu udziałów wynosi 
941 176 LTL (dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć). Wraz z udziałami, które 
Asseco Poland S.A. nabyła w związku z połączeniem ze spółką Prokom Software S.A., Spółka posiada 
obecnie 100% udziałów w IPS uprawniające do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu IPS. 

� Umowy konwersji akcji  w spółce zaleŜnej Asseco South Eastern Europe S.A. 

Do dnia 3 września 2008 roku Asseco South Eastern Europe S.A. („ASEE“), podpisała umowy  ze 
wszystkimi akcjonariuszami mniejszościowymi 7 spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
ASEE dotyczące konwersji akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych poszczególnych 
spółek na akcje ASEE. 

Niniejsze umowy uwarunkowane są wprowadzeniem akcji Asseco South Eastern Europe do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Przed konwersją udział Asseco w kapitale zakładowym i głosach na WZA ASEE wynosił 99,97%. Po 
dokonaniu konwersji udział Asseco w kapitale i głosach na WZA ASEE wyniesie 64,32%, przy 
załoŜeniu braku dodatkowego podwyŜszenia kapitału. W momencie spełnienia się warunku powyŜszych 
umów, ASEE posiadać będzie 100% w kapitale i głosach na zgromadzeniach wspólników wszystkich 7 
spółek w obrębie grupy ASEE. 

 � Decyzja KNF w sprawie połączenia z ABG S.A. 

W dniu 17 września 2008 roku spółka ABG otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pismo, 
w którym KNF informuje spółkę ABG, Ŝe nie zgłasza sprzeciwu wobec dokonania oferty publicznej akcji 
serii H Asseco. Akcje serii H zostaną wydane akcjonariuszom ABG w związku z połączeniem spółki 
ABG ze spółką Asseco. 

 

14. Znaczące zdarzenia dotycz ące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony w dniu  
30 czerwca 2008 roku, to jest do 24 września 2008 roku, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat 
ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 

 

 


