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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASSECO P OLAND S.A.  
 

  

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 

2009 
(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 

2009 
(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 

2008 
 (niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 

2008 
 (niebadane) 

  tys. PLN  tys. PLN  tys. PLN  tys. PLN  
Działalno ść kontynuowana  

     

Przychody ze sprzeda Ŝy IV.1.i 468 703  232 861  394 795  241 232  
       

Koszt własny sprzeda Ŝy IV.1.i (259 717) (118 680) (217 573) (128 706) 
       

Zysk brutto ze sprzeda Ŝy  208 986  114 181  177 222  112 526  
      

Koszty sprzedaŜy (-) IV.1.i (20 461) (9 906) (20 062) (14 704) 

Koszty ogólnego zarządu (-) IV.1.i (37 791) (18 364) (32 361) (23 080) 
       

Zysk netto ze sprzeda Ŝy  150 734  85 911  124 799  74 742  
      

Pozostałe przychody operacyjne  1 965  564  1 394  1 113  

Pozostałe koszty operacyjne (-)  (624) (552) (1 253) (1 181) 
       

Zysk z działalno ści operacyjnej   152 075  85 923  124 940  74 674  
      

Przychody finansowe IV.1.ii 98 324  24 263  83 380  56 179  

Koszty finansowe (-) IV.1.ii (49 381) (1 040) (52 760) (33 531) 
      

Zysk brutto  201 018  109 146  155 560  97 322  
      
Podatek dochodowy (bieŜące i odroczone 
obciąŜenie podatkowe) IV.1.iii (9 542) (4 589) (26 396) (16 679) 
      

Zysk netto za okres sprawozdawczy  191 476  104 557  129 164  80 643  
 
     
Zysk netto przypadaj ący na jedn ą akcje  
(w złotych)      

 
podstawowy z zysku netto za okres 
sprawozdawczy (w złotych) 

 
2,81 1,53 2,11 1,32 

      
rozwodniony z zysku netto za okres 
sprawozdawczy (w złotych)  2,81 1,53 2,11 1,32 

 

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONESPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  
  

       
Zysk za okres sprawozdawczy  191 476  104 557  129 164  80 643  
       
Pozostałe dochody całkowite:      

Zysk/Strata netto z tytułu wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaŜy 

 

(420) 45  - - 
      
Koszty za rok obrotowy rozpoznane bezpośrednio 
w kapitale własnym po uwzględnieniu podatku 
odroczonego  

 

(320) (202) (506) (253) 

Razem pozostałe dochody całkowite: 
 

(740) (157) (506) (253) 
       

SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH   190 736  104 400  128 658  80 390  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ASSECO POLAND S.A.   
 

  
30 czerwca 2009 

(niebadane) 

 31 grudnia 2008 
(badane) 

  tys. PLN  tys. PLN 

AKTYWA     

Aktywa trwałe  3 761 196   3 627 684  

     

Rzeczowe aktywa trwałe IV.2.i 164 818   167 802  

Nieruchomości inwestycyjne  8 473   8 684  

Wartości niematerialne  1 898 972   1 861 551  

w tym wartość firmy IV.2.ii 1 567 424   1 534 904  

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych IV.2.iii 1 625 413   1 540 066  

Długoterminowe poŜyczki IV.2.iv 600   600  
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w 
wartościach godziwych przez wynik finansowy 

IV.2.v 
21 993  

 
12 795  

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy  8 424   1 450  

NaleŜności długoterminowe  23 613   25 324  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   8 890   9 412  

     

Aktywa obrotowe   442 043   570 530  

     

Zapasy  5 192   9 978  

Rozliczenia międzyokresowe   54 562   41 595  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług  197 379   260 341  

Inne naleŜności  125 118   91 838  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  5 004   6 253  

PoŜyczki IV.2.iv 9 551   31 709  
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych 
przez wynik finansowy 

IV.2.v 
9 754  

 
13 447  

Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe  35 483  
 

115 369  

     

SUMA AKTYWÓW  4 203 239   4 198 214  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ASSECO POLAND S.A.   
 

   
30 czerwca 2009 

(niebadane) 
 31 grudnia 2008 

(badane) 

  tys. PLN  tys. PLN 

PASYWA      

     

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

 
3 488 385  

 
3 488 385 

Akcje własne  (678 805)  (678 805) 

Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieŜącego  509 988   389 896 
      

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM  3 397 134   3 277 042 

      

Zobowi ązania długoterminowe  302 697   353 839 

     
Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 

IV.6 
- 

 
49 985 

Długoterminowe rezerwy IV.3.i 12 322   14 459 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  84 455   82 587 

Długoterminowe zobowiązania finansowe IV.3.iii 201 959   201 072 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów IV.3.v 3 961   5 736 
     

Zobowi ązania krótkoterminowe  503 408   567 333 
     
Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 

IV.6 
89 282  

 
62 197 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  81 233   143 906 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawych 

 
- 

 
39 171 

Zobowiązania budŜetowe  18 177   24 011 

Zobowiązania finansowe IV.3.ii 115 665   57 317 

Pozostałe zobowiązania  114 233   142 184 

Rezerwy IV.3.i 6 286   7 203 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów IV.3.iv 34 455   61 512 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów IV.3.v 44 077   29 832 

     

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  806 105   921 172 
      

SUMA PASYWÓW  4 203 239   4 198 214 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁA CH WŁASNYCH ASSECO POLAND S.A.  
za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2009 roku  
i za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2008 roku (dane porównywalne) 
 

 Kapitał 
podstawowy 

NadwyŜka ze 
sprzeda Ŝy akcji 

powy Ŝej ich 
warto ści 

nominalnej 

Akcje własne 

Zyski (straty) z 
lat ubiegłych i 
wynik okresu 

bieŜącego 

Kapitał własny 
ogółem 

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

Na dzień 1 stycznia 2009 roku 77 566  3 488 385  (678 805) 389 896  3 277 042  

Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - - 190 736  190 736  

Połączenie z SI Kapitał S.A. - - - (342) (342) 

Dywidenda za 2008 rok - - - (70 302) (70 302) 
           

Na dzień 30 czerwca 2009 roku (niebadane)  77 566  3 488 385  (678 805) 509 988  3 397 134  

      

Na dzień 1 stycznia 2008 roku     51 090     1 651 371  -      239 063     1 941 524  

Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - - 128 658  128 658  

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  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH ASSECO POLAND S.A.  
 

 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2009 

(niebadane) 

6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2008 

(niebadane) 
 tys. PLN tys. PLN 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej     

Zysk brutto 201 018 155 560 

Korekty o pozycje: (93 229) (68 129) 

Amortyzacja 21 137 13 608 

Zmiana stanu zapasów 4 786 414 

Zmiana stanu naleŜności 56 745 (3 730) 

Zmiana stanu zobowiązań (82 703) (48 584) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (27 932) 41 053 

Zmiana stanu rezerw (3 052) (3 075) 

Przychody i koszty odsetkowe 8 110 (939) 

Zyski (straty) z róŜnic kursowych 16 336 (29 983) 

Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej (249) 1 832 

Wycena finansowych instrumentów pochodnych (27 768) (11 311) 

Inne zyski/straty finansowe  (58 859) (26 968) 

Inne 220 (446) 

Środki pieni ęŜne netto wygenerowane z działalno ści operacyjnej 107 789 87 431 

Zapłacony podatek dochodowy (53 546) (32 024) 

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej   54 243 55 407 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej   

Wpływy ze sprzedaŜy aktywów trwałych i wartości niematerialnych 19 533 1 376 

Nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (31 936) (3 820) 

Wpływy ze sprzedaŜy akcji w jednostkach powiązanych - 52 435 

Środki pienięŜne przejęte w ramach połączenia 3 609 127 750 

Nabycie jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych (112 204) (202 051) 

Wpływy z aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 6 360 3 978 

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (4 937) (1 480) 
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych wycenianych do wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat 2 197 27 181 
Wydatki z tytułu rozliczenia sprzedaŜy aktywów finansowych wycenianych 
do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (5 010) (2 831) 

PoŜyczki spłacone 243 878 418 553 

PoŜyczki udzielone (245 575) (489 031) 

Otrzymane odsetki 360 554 

Dywidendy otrzymane 27 261 22 325 

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (96 464)  (45 061) 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej   

Wpływy z tytułu emisji akcji -  

Wypłacona dywidenda - (32 825) 

Wpływy z tytułu spłaty zaciągnięcia kredytów 84 037 149 985 

Wydatki z tytułu spłaty zaciągnięcia kredytów (108 756) (65 973) 

Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 10 461 10 418 

Wydatki z tytułu spłaty dłuŜnych papierów wartościowych (10 600) (130 600) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (12 137) (4 586) 

Zapłacone odsetki (670) (10 327) 

Pozostałe -  

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (37 665) (83 908) 

Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów  (79 886) (73 562) 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 115 369 100 601 

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na dzie ń 30 czerwca  35 483 27 039 
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I. INFORMACJE OGÓLNE  
Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 została 
utworzona w dniu 18 stycznia 1989 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie 
aktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 1993 roku została przekształcona i od dnia 31 sierpnia 1993 roku 
prowadziła działalność w formie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy  
ul. 17 Stycznia 72a wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000033391 (poprzednio do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, pod numerem RHB 
17220). 

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

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

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

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

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

W 2009 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2008 rok. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. zysk netto w kwocie 70 301 702,40 PLN (siedemdziesiąt milionów 
trzysta jeden tysięcy siedemset dwa złote czterdzieści groszy) został przeznaczony na wypłatę 
dywidendy, która wyniosła 1,03 PLN na jedną akcję, z zastrzeŜeniem , iŜ akcje własne Spółki w liczbie 
9 311 450 sztuk nie biorą udziału w podziale dywidendy. Pozostała część zysku za rok 2008 została 
przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego. 

Dnia 28 sierpnia 2009 roku niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. 

Spółka sporządziła równieŜ śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2009 roku, które dnia 28 sierpnia 2009 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone 
do publikacji. 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują 
dane za okres 3 miesiecy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku oraz dane porównywalne za okres 
3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez 
biegłego rewidenta. 
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II. Podstawa sporz ądzenia oraz zasady (polityki) rachunkowo ści 

1. Podstawa sporz ądzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdani a 
finansowego 

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

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

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 2008 roku. 

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje śródroczny okres sprawozdawczy zakończony 
dnia 30 czerwca 2009 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 2008 roku i dla danych bilansowych na dzień 
31 grudnia 2008 roku. 

2. Zmiana szacunków 

W okresie 6 miesięcy zakończonym w dniu 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły istotne zmiany 
w sposobie dokonowyania szacunków. 

3. 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 2008 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących 
zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych 
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2009 roku:  

� MSSF 8 Segmenty operacyjne, który z chwilą wejścia w Ŝycie zastąpił MSR 14 
Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. W standardzie tym do identyfikacji 
i pomiaru wyników segmentów operacyjnych podlegających sprawozdawczości przyjęto 
podejście spójne z podejściem kierownictwa.  

� Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później. Zmiany miały wpływ na 
prezentacje instrumentów pochodnych w podziale na część długi i krótkoterminową. 

� MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony we wrześniu 2007) – standard ten 
wprowadza rozróŜnienie między takimi zmianami w kapitale własnym, które wynikają 
z transakcji z właścicielami i takimi, które wynikają z innych transakcji. W związku z tym 
zestawienie zmian w kapitale własnym zawiera jedynie szczegóły transakcji z właścicielami, 
podczas gdy wszystkie inne zmiany w kapitale własnym są prezentowane w jednej linii. 
Dodatkowo standard wprowadza sprawozdanie z całkowitych dochodów, które obejmuje 
wszystkie pozycje przychodów i kosztów ujmowanych w zysku lub stracie oraz wszystkie inne 
pozycje rozpoznanych dochodów i kosztów, przy czym moŜliwe jest prezentowanie wszystkich 
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tych pozycji razem w jednym sprawozdaniu lub teŜ prezentowanie dwóch powiązanych ze sobą 
sprawozdań. Spółka wybrała drugi z dopuszczalnych wariantów prezentacji.  

� MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) – zmieniony standard 
wymaga, aby koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową lub 
wytworzeniem dostosowywanego składnika aktywów ujmowane były jako element ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację finansową 
ani na wyniki działalności Spółki. 

� MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnień i anulowanie – zmiana ta 
precyzuje definicję warunku nabywania uprawnień oraz odnosi się do ujęcia anulowania praw 
do nagród. Zastosowanie tej interpretacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki 
działalności Spółki, poniewaŜ nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, których by ona dotyczyła.  

� Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań 
finansowych: instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy oraz obowiązki wynikające z likwidacji 
(spółki) – wprowadzają ograniczony co do zakresu wyjątek, dotyczący instrumentów z opcją 
sprzedaŜy, które mogą być klasyfikowane jako składnik kapitału, pod warunkiem spełnienia 
szeregu określonych warunków. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację 
finansową ani na wyniki działalności Spółki, poniewaŜ Spółka nie wyemitowała takich 
instrumentów.  

� Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane – interpretacja ma zastosowanie do 
koncesjobiorców umów na usługi koncesjonowane i wyjaśnia, jak naleŜy ujmować zobowiązania 
i prawa wynikające z tych umów. Interpretacja nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 
Spółki, gdyŜ Spółka nie jest koncesjobiorcą. 

� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe – interpretacja wymaga, aby punkty 
lojalnościowe ujmowane były jako oddzielny element transakcji sprzedaŜy, w ramach której 
zostały przyznane. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na 
wyniki działalności Spółki, poniewaŜ Spółka nie prowadzi programu lojalnościowego.  

� Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości - ustala, jak i kiedy naleŜy 
ujmować przychody ze sprzedaŜy nieruchomości i związane z nimi koszty, jeŜeli umowa 
pomiędzy deweloperem i kupującym zawierana jest przed zakończeniem budowy 
nieruchomości. Interpretacja zawiera takŜe wytyczne co do sposobu ustalania, czy umowa 
objęta jest zakresem MSR 11 czy MSR 18. Zastosowanie KIMSF 15 nie wpłynie na 
sprawozdanie finansowe, poniewaŜ Spółka nie prowadzi tego rodzaju działalności. Dla 
analogicznych jak budowlane kontraktów IT Spółka stosuje zasady zgodne z KIMSF 15. 

� Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za 
granicą - interpretacja zawiera wytyczne dotyczące ujmowania zabezpieczenia inwestycji netto 
w jednostkach zagranicznych, a w szczególności dostarcza wskazówek w zakresie: 
identyfikowania ryzyk walutowych kwalifikujących się do rachunkowości zabezpieczeń 
w ramach zabezpieczenia inwestycji netto, umiejscowienia instrumentów zabezpieczających 
w strukturze grupy kapitałowej, a takŜe określania przez jednostkę kwoty dodatniej lub ujemnej 
róŜnicy kursowej, dotyczącej zarówno inwestycji netto jak i instrumentu zabezpieczającego, 
która powinna zostać przeklasyfikowana z kapitałów własnych do rachunku zysków i strat 
w momencie zbycia jednostki zagranicznej. Zastosowanie KIMSF 16 nie wpłynie na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, poniewaŜ Spółka nie zabezpiecza udziałów 
w aktywach netto jednostki działającej za granicą. 

� Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – zmieniony standard nakłada 
obowiązek ujawniania dodatkowych informacji na temat wyceny do wartości godziwej i ryzyka 
płynności. Dla kaŜdej klasy instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej 
naleŜy ujawnić informacje na temat wyceny posługując się hierarchią wartości godziwej, która 
uwzględnia istotność danych wejściowych do wyceny. Ponadto dla wycen wartości godziwej 
zaliczanych do Poziomu 3 hierarchii wartości godziwej naleŜy przedstawić uzgodnienie 
pomiędzy bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia. NaleŜy równieŜ przedstawić wszelkie 
istotne przesunięcia między Poziomem 1 i Poziomem 2 hierarchii wartości godziwej. Zmiany 
precyzują równieŜ wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat ryzyka płynności. 
Informacje na temat wyceny do wartości godziwej zostały przedstawione w punkcie 
IV.4.ix dodatkowych not objaśniających. 

 



ASSECO POLAND S.A. za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 
 30 czerwca 2009 
 Wszystkie kwoty w tysi ącach złotych (PLN) 

 
12 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNO ŚCI 
 

Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na części w oparciu o sektor, który jest 
odbiorcą świadczonych przez Spółkę usług. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze 
segmenty operacyjne:  

� Finanse i Bankowość – segment ten oferuje kompleksowe systemy bankowe, systemy 
dla rynku kapitałowego (biur maklerskich, banków oraz firm i instytucji prowadzących 
działalność inwestycyjną) oraz wyspecjalizowane rozwiązania i usługi informatyczne dla 
sektora ubezpieczeń komercyjnych. Do głównych klientów w tym segmencie naleŜą: 
PKO BP, Grupa PZU, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, Bank 
Gospodarki śywnościowej SA, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Deutsche Bank 
PBC SA, Allianz Bank SA 

� Administracja Publiczna – w ramach tego segmentu Asseco Poland realizuje projekty 
obejmujące zaprojektowanie, wytworzenie, wdroŜenie oraz eksploatację dedykowanych 
systemów informatycznych. Główni klienci to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poczta Polska, Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

� Przedsiębiorstwa – segment ten zajmuje się dostarczaniem dedykowanych rozwiązań 
informatycznych dla duŜych i średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego. 
Główne obszary działalności Segmentu Przedsiębiorstw to świadczenie usług 
informatycznych w zakresie doradztwa (konsulting IT), integracji, wdroŜeń i usług 
okołowdroŜeniowych. Do głównych klientów segmentu naleŜą: Zakłady Azotowe Puławy 
SA, Koncern Energetyczny ENERGA SA, Telekomunikacja Polska SA, Grupa LOTOS, 
Kompania Węglowa SA, Uniwersytet Śląski, Tele-Fonika Kable Sp. z o.o 

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

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

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są 
ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. 
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Za okres 6 miesi ęcy od dnia  
1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 roku  
i na dzie ń 30 czerwca 2009 roku  

Finanse i 
Bankowo ść 

Administracja 
Publiczna Przedsi ębiorstwa Pozostałe Eliminacje Razem 

       
Przychody ze sprzeda Ŝy: 300 855  155 514  40 778  4 122  (32 566) 468 703  
SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych 283 610  146 928  34 500  3 665   468 703  
SprzedaŜ między lub/i wewnątrz segmentu 17 245  8 586  6 278  457  (32 566) - 
       
Zysk operacyjny segmentu sprawozdawczego 106 139  51 500  1 280  (8 185)  150 734  
       
Pozycje niepienięŜne:       
Amortyzacja (6 526) (6 103) (772) (7 736)  (21 137) 
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów segmentu - - - -  - 
       
Aktywa segmentu 1 149 999  889 354  51 366  7 139  - 2 097 858  
w tym wartość firmy z połączeń 871 453  669 872  26 099  - - 1 567 424  

 
Aktywa segmentu nie zawierają następujących pozycji aktywów: inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych (1 625 413 tys.PLN), poŜyczki 
(10 151 tys.PLN), aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy (8 424 tys.PLN), aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (5 004 tys.PLN), 
aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy (31 747 tys.PLN) oraz środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 
(35 483 tys.PLN), poniewaŜ te aktywa są zarządzane na poziomie Spółki. Ponadto aktywa segmentu nie zawierają równieŜ pewnych elementów środków 
trwałych (w tym budynki i grunty) o wartości netto na 307 229 tys. PLN, czynnych rozliczeń międzyokresowych (30 339 tys.PLN) oraz pozostałych naleŜności 
(51 591 tys.PLN), które równieŜ są zarządzane na poziomie Spółki. 
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Za okres 6 miesi ęcy od dnia  
1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 roku  
i na dzie ń 30 czerwca 2008 roku  

Finanse i 
Bankowo ść 

Administracja 
Publiczna Przedsi ębiorstwa Pozostałe Eliminacje Razem 

       
Przychody ze sprzeda Ŝy: 297 872  92 558  29 997  13 381  (39 013) 394 795  
SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych 280 004  85 589  27 623  1 579   394 795  
SprzedaŜ między lub/i wewnątrz segmentu 17 868  6 969  2 374  11 802  (39 013) - 
       
Zysk operacyjny segmentu sprawozdawczego 98 206  23 465  1 987  1 141   124 799  
       
Pozycje niepienięŜne:       
Amortyzacja (4 201) (3 929) (497) (4 981)  (13 608) 
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów segmentu - - - -  - 
       
Aktywa segmentu 1 081 320  642 108  40 533  6 019  - 1 769 980  
w tym wartość firmy z połączeń 805 295  573 987  22 363    1 401 645  

 
Aktywa segmentu nie zawierają następujących pozycji aktywów: inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych (664 037 tys.PLN), poŜyczki 
(379 439 tys.PLN), aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy (1 540 tys.PLN), aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (7 451 tys.PLN), 
aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy (79 420 tys.PLN) oraz środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 
(27 039 tys.PLN), poniewaŜ te aktywa są zarządzane na poziomie Spółki. Ponadto aktywa segmentu nie zawierają równieŜ pewnych elementów środków 
trwałych (w tym budynki i grunty) o wartości netto na 388 368  tys. PLN, czynnych rozliczeń międzyokresowych (14 371 tys.PLN), odroczonego podatku 
(35 965 tys.PLN) oraz pozostałych naleŜności (136 743 tys.PLN), które równieŜ są zarządzane na poziomie Spółki. 
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IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ASSECO POLAND S.A. 

 

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

i. Przychody ze sprzeda Ŝy i koszty działalno ści operacyjnej 

Przychody operacyjne i koszty działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2009 roku oraz w okresie 
porównywalnym kształtowały się następująco: 

 

  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2009 
(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 2009 

(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2008 

(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 2008 

(niebadane) 
     

Oprogramowanie i usługi własne 314 448  162 956  211 706 150 948 
Oprogramowanie i usługi obce 126 953  58 851  153 146 78 140 
Sprzęt i infrastruktura 20 042  7 906  25 509 9 675 
Outsourcing 3 579  1 758  3 211 1 649 
Pozostała sprzedaŜ 3 681  1 390  1 223 820 
         
Razem przychody ze sprzeda Ŝy 468 703  232 861  394 795 241 232 

 

  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2009 
(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 2009 

(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2008 

(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 2008 

(niebadane) 
     
Wartość odsprzedanych towarów, 
materiałów i usług obcych (COGS) (-) (133 957) (60 716) (116 945) (58 196) 
     
ZuŜycie materiałów i energii (-) (3 954) (2 033) (2 485) (1 737) 
Usługi obce (-) (43 618) (21 128) (36 915) (25 866) 
Wynagrodzenia (-) (115 389) (58 300) (84 548) (59 277) 
Świadczenia na rzecz pracowników (-) (17 762) (7 649) (12 831) (8 561) 

w tym koszty progamów określonych składek (9 870) (4 427)   
Amortyzacja (-) (21 137) (11 375) (13 608) (10 026) 
Podatki i opłaty (-) (1 271) (659) (962) (628) 
PodróŜe słuŜbowe (-) (2 978) (1 546) (3 072) (2 387) 
Pozostałe (-) 22 097  16 456  1 370  188  
         
Razem  (317 969) (146 950) (269 996) (166 490) 
     
Koszt własny sprzedaŜy (-); w tym (259 717) (118 680) (217 573) (128 706) 

Koszt wytworzenia (-) (125 760) (57 964) (100 628) (70 510) 
Wartość odsprzedanych towarów, materiałów 
i usług obcych (COGS)(-) (133 957) (60 716) (116 945) (58 196) 

Koszty sprzedaŜy (-) (20 461) (9 906) (20 062) (14 704) 
Koszty ogólnego zarządu (-) (37 791) (18 364) (32 361) (23 080) 
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ii. Przychody i koszty finansowe  

Struktura przychodów i kosztów finansowych w pierwszym półroczu 2009 roku oraz w okresie 
porównywalnym kształtowały się następująco: 

 

Przychody finansowe  

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2009 

(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 2009 

(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2008 

(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 2008 

(niebadane) 
Przychody odsetkowe z poŜyczek 
udzielonych, papierów dłuŜnych 
i depozytów bankowych 3 363  876  13 775  8 526  
Pozostałe przychody odsetkowe 264  94  1 578  940  
Zyski ze sprzedaŜy pozostałych inwestycji 
kapitałowych 191  - 1 040  1 040  
Pozostałe przychody finansowe 75  75  146  146  
Dywidendy otrzymane i naleŜne 58 859  31 979  26 968  18 269  
Zyski ze zmian wartości godziwej 
wbudowanych walutowych instrumentów 
pochodnych 22 264  (7 179) 7 973  6 033  
Zyski ze zmiany wartości godziwej 
walutowych instrumentów pochodnych 11 111  (3 779) 7 748  3 218  
Zyski z realizacji walutowych instrumentów 
pochodnych 2 197  2 197  24 152  18 007  
     
Przychody finansowe ogółem 98 324  24 263  83 380  56 179  

 

Koszty finansowe 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2009 
(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 2009 

(niebadane) 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2008 

(niebadane) 

3 miesi ące do 
30 czerwca 2008 

(niebadane) 

Koszty odsetek od kredytów bankowych 
i kredytów w rachunkach bieŜących oraz 
papierów dłuŜnych (-) (8 682) (3 789) (11 788) (6 292) 
Pozostałe koszty odsetkowe (-) (4 226) (4 226) (5 268) (5 631) 
Ujemne róŜnice kursowe (-) (23 834) 4 194  (28 540) (15 872) 
Straty ze spadku wartości inwestycji  (-) - - (2 500) (2 500) 
Pozostałe koszty finansowe (-) (2 074) (1 224) (361) (361) 
Straty ze zmian wartości godziwej 
wbudowanych walutowych instrumentów 
pochodnych (-) (165) 183  (4 303) (4 303) 
Straty ze zmiany wartości godziwej 
walutowych instrumentów pochodnych (-) (5 390) 5 292  - 1 428  
Straty z realizacji walutowych instrumentów 
pochodnych (-) (5 010) (1 470) - - 
     
Koszty finansowe ogółem (49 381) (1 040) (52 760) (33 531) 

W I półroczu 2009 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 2009 roku wynosiła 
31 746 PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 26 024 tys. PLN. Wycena zawartych kontraktów 
„forward” w I półroczu 2009 roku spowodowała zwiększenie przychodów finansowych Spółki o kwotę 
11 111 tys. PLN przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów finansowych o kwotę 5 390 tys. PLN. 
W I półroczu 2008 roku wycena zawartych kontraktów typu „forward” spowodowała zwiększenie 
przychodów finansowych o kwotę 7 748 tys. PLN. 

W I półroczu 2009 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 2009 roku wynosiła 21 666 tys. PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2008 
roku wynosiła 43 929 tys. PLN. Wartość aktywów finansowych (długo i krótkoterminowych) z tytułu 
wyceny wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiła 
1 tys. PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 165 tys. PLN. Wycena wbudowanych 
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pochodnych instrumentów finansowych w I półroczu 2009 roku spowodowała zwiększenie przychodów 
finansowych o kwotę 22 264 tys. PLN przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów finansowych o kwotę 
165 tys. PLN. Wycena wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych w I półroczu 2008 roku 
spowodowała zwiększenie przychodów finansowych o kwotę 7 973 tys. PLN przy jednoczesnym 
zwiększeniu kosztów finansowych o kwotę 4 303 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.  

iii. Podatek dochodowy  
 

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

 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 
2009  

3 miesi ące do 
30 czerwca 

2009  

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 

2008 

3 miesi ące do 
30 czerwca 

2008  

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

     

BieŜący podatek dochodowy (9 195) (4 844) (11 361) (8 216) 
     

Odroczony podatek dochodowy (347) 255  (15 035) (8 463) 
Związany z powstaniem i odwróceniem się 
róŜnic przejściowych (347) 255  (15 035) (8 463) 

     
Obci ąŜenie podatkowe wykazane w rachunku 
zysków i strat (9 542) (4 589) (26 396) (16 679) 

 
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. 

2. Objaśnienia do istotnych zmian w strukturze aktywów 

i. Rzeczowe aktywa trwałe 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe 
o wartości 17 169 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku 4 096 tys. PLN). 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku, Spółka sprzedała składniki rzeczowych 
aktywów trwałych o wartości netto 8 156 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 
roku 4 429 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaŜy 262 tys. PLN (w 2008 roku osiągając stratę w 
wysokości 372 tys. PLN). 

Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych przejęta w ramach połączenie ze spółką Systemy 
Informacyjne Kapitał S.A. wynosiła 108 tys. PLN. 
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ii. Warto ść firmy 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku nastąpił wzrost 
wartości firmy w wysokości 32 520 tys. PLN, co było spowodowane ujęciem w tej pozycji wartości firmy 
powstałej na połączeniu Asseco Poland S.A. ze spółką Systemy Informacyjne Kapitał S.A. 

W dniu 14 listopada 2008 roku Zarządy spółek Asseco oraz Systemy Informacyjne Kapitał z siedzibą 
w Gdańsku ("SI Kapitał") podpisały Plan Połączenia. Połączenie zostało uchwalone przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy obu łączących się spółek w dniu 7 stycznia 2009 roku. Połaczenie zostało 
zarejestrowane w dniu 2 lutego 2009 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH 
(połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku SI Kapitał (spółka przejmowana) na 
Asseco (spółka przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia spółka SI Kapitał została rozwiązana 
bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, Ŝe Asseco w dniu 22 października nabyła 100% akcji 
spółki SI Kapitał, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek 
handlowych, tj. bez podwyŜszenia kapitału zakładowego Asseco oraz bez wymiany akcji SI Kapitał, jako 
spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco jako spółki przejmującej. 

Do powstania kosztu powodującego ujęcie wartości firmy na transakcji połączenia Spółki ze spółką 
Systemy Informacyjne Kapitał 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 optymalizacji i koordynacji działań zespołów 
sprzedaŜowych spółek, 

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

Tym samym na dzień 30 czerwca 2009 roku saldo wartości firmy składa się z następujących pozycji: 

 
 30 czerwca 2009   31 grudnia 2008 

 (niebadane)  (niebadane) 

 tys. PLN  tys. PLN 
Wartość firmy na połączeniu spółek Softbank S.A.   
z Sawan S.A. 9 325  

 
9 325  

Wartość firmy na połączeniu spółek Softbank S.A.  
z Asseco Poland S.A. 655 615  

 
655 615  

Wartość firmy na połączeniu spółek Asseco Poland S.A.  
z Prokom Software S.A. 869 964  

 
869 964  

Wartość firmy na połączeniu spółek Asseco Poland S.A.   
z SI Kapitał S.A. 32 520  

 
 

 1 567 424   1 534 904  

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka zweryfikowała załoŜenia testu na utratę wartości wartości firmy 
jaki został przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2008 roku. W szczególności sprawdzono czy załoŜenia 
dotyczące wyników finansowych wypracowywanych przez poszczególne ośrodki generujące przepływy 
pienięŜne w 2009 roku nie róŜnią się istotnie od faktycznie osiągniętych wyników za pierwsze półrocze 
2009 roku oraz czy, w wyniku oddziaływania czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, nie uległy 
obniŜeniu prognozy dotyczące następnych lat obrotowych. PoniewaŜ w Ŝadnym z analizowanych 
przypadków nie stwierdzono przesłanek wskazujących na moŜliwość utraty wartości na dzień 30 czerwca 
2009 roku Spółka nie przeprowadził testu z tytułu trwałej utraty wartości. Test ten, nawet w przypadku 
braku przesłanek, zgodnie z polityką Spółki będzie przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. 
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iii. Inwestycje w jednostki zale Ŝne i stowarzyszone 

 
30 czerwca 2009  30 czerwca 2009  31 grudnia 2008 31 grudnia 2008 

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

 
warto ści 
ksi ęgowe 

warto ści 
godziwe 

warto ści 
ksi ęgowe 

warto ści 
godziwe 

ZUI Novum Sp. z o.o. 3 917  b/d  3 917  b/d  

Sawan S.A. 5 030  b/d  5 030  b/d 

Asseco Systems S.A. 220 095  b/d  220 095  b/d 

Asseco Business Solutions S.A. 69 010  96 743  69 010  66 773  

Gladstone Consulting Ltd 48 684  b/d  24 888  b/d  

Asseco Slovakia a.s. 241 556  203 043  241 556  112 564  

Asseco South Eastern Europe S.A. 270 426  b/d  257 630  b/d 

Asseco Germany S.A. 158 465  b/d  158 465  b/d  

ADH-Soft Sp. z o.o. 3 333  b/d  3 333  b/d  

Sintagma UAB Sp. z o.o. 17 481  b/d  17 481  b/d 

ABG S.A. 427 190  b/d  427 190  b/d 

Combidata Poland Sp. z o.o. 50 968  b/d  50 968  b/d 

UAB "Informaciniu Projektu Sistemos” 2 956  b/d  2 956  b/d 

Podkarpacki Fundusz Nieruchomości 25 722  b/d  8 982  b/d 

Postdata S.A. 994  b/d  994  b/d 

Ready Sp. z o.o. 800  b/d  800  b/d 

ZETO Sp. z o.o. 3 115  b/d  3 115  b/d 

Systemy Informacyjne Kapitał S.A. - b/d  43 597  b/d 

Asseco East 59  b/d  59  b/d 

Alatus Sp. z o.o. 2 500  b/d  n/d b/d 

Net Consulting s.r.l. 84  b/d  n/d b/d 

Raxon Informatica 73 028  b/d  n/d b/d 

 1 625 413   1 540 066   

� Nabycie udziałów spółki Raxon Informatika S.A. 

W dniu 26 lutego 2009 roku Asseco Poland podpisała umowę nabycia 55% akcji spółki Raxon Informatica 
S.A. („Raxon”) z siedzibą w Madrycie, Hiszpania. Cena nabycia akcji wyniosła 73 028 tys. PLN. W skład 
Grupy Raxon Informatica wchodzą następujace jednostki zaleŜne Raxon IT Services (100% udziału 
w kapitale), Promociones Informaticas Seisdosmil SA (95% udziału w kapitale) oraz Renting 2006 S.L.U. 
(100% udziału w kapitale). Grupa Raxon oferuje swoim klientom konsultacje w zakresie infrastruktury IT, 
systemy bezpieczeństwa, rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi, usługi outsourcingowe oraz 
kompleksowe wsparcie IT.  

� Nabycie udziałów spółki Alatus Sp. z o.o. 

W dniu 8 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy wspólnikami spółki Alatus 
Sp. z o.o., spółką Alatus Sp. z o.o. oraz Asseco Poland S.A. W wyniku realizacji niniejszej umowy Asseco 
Poland objęło 836 udziałów w spółce Alatus, których wartość emisyjna wyniosła 2 500 tys. PLN i które 
uprawniają do 55% udziału w kapitale zakładowym spółki i do takiego samego udziału w głosach na 
Zgromadzeniu Wspólników.  

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

W dniu 12 stycznia 2009 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie w sprawie rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. Kapitał 
zakładowy został podwyŜszony z dotychczasowej wysokości 8 981 650 PLN do wysokości 
25 721 550 PLN, poprzez ustanowienie 334 798 nowych udziałów o wartości 50 PLN kaŜdy. Udziały 
w podwyŜszonym kapitale zostały objęte przez Asseco Poland S.A. i zostały pokryte wkładami 
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niepienięŜnymi (w postaci papierów dłuŜnych wemitowanych przez Prokom Investments). 

� Realizacja opcji wykupu pakietu udziałów mniejszościowych w spółce Gladstone. 

Na podstawie umowy pomiędzy Dadlaw Trustees Ltd. oraz Asseco Poland S.A. zawartej w dniu 
5 października 2005 roku, Asseco nabyło 510 akcji spółki Gladstone Consulting Ltd. stanowiących 51% 
udział w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniających do takiego samego udziału w głosach na 
Walnych Zgromadzeniu. Jednocześnie na podstawie tej umowy spółka Dadlaw Trustees Ltd. nabyła 
prawo do odsprzedaŜy pozostałej części posiadanych przez siebie udziałów (pozostałe 49% udziałów) po 
dniu 31 marca 2009 roku za cenę która będzie określona na podstawie wyników finansowych 
wypracowanych przez spółkę Gladstone Consulting Ltd. w latach 2006-2008. Spółka Dadlaw Trustees 
Ltd skorzystała z przyznanego jej prawa i na podstawie umowy zawartej w dniu 10 czerwca 2009 roku 
sprzedała posiadane przez siebie udziały w spółce Gladstone Consulting Ltd. za cenę 7 312 000 USD. 
W wyniku podpisania niniejszej umowy Asseco Poland stała się jednynym właścicielem spółki Gladstone 
Consulting Ltd. 

� PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Asseco South Easter Europe (dalej „Asseco SEE”)  

Asseco Poland w dniu 12 maja 2009 roku nabyło od udziałowców mniejszościowych spółek Fiba 
Software Srl oraz Net Consulting Srl część udziałów w tych spółkach. Umowami sprzedaŜy z Asseco 
Poland S.A. zostały objęte następujące pakiety udziałów: 

� Fiba Software Srl: 15,0% 

� Net Consulting Srl: 13,6% 

Następnie na mocy umowy konwersji akcji między Asseco Poland S.A. i Asseco South Eastern Europe 
S.A. z dnia 12 maja 2009 roku dokonana została zamiana udziałów w spółkach Fiba Software Srl oraz 
Net Consulting Srl na akcje Asseco South Eastern Europe S.A. Ze względu na szczególne uregulowania 
zawarte w przepisach prawa rumuńskiego, jeden udział w spółce Net Consulting Srl pozostał 
w posiadaniu Asseco Poland S.A. 

Poza Asseco Poland, równieŜ udziałowcy mniejszościowi wszystkich siedmiu spółek zaleŜnych od 
Asseco SEE (t.j. Pexim, Pexim Cardinfo, Antegra, Arbor, Logos, Fiba oraz Net Consulting) w dniach 
pomiędzy 17 kwietnia a 12 maja 2009 roku podpisali umowy wniesienia aportem posiadanych udziałów 
w wyŜej wymienionych społkach. W wniku podpisania powyŜszych umów Asseco SEE stało się jedynym 
właścicielem siedniu społek zaleŜnych a udział Asseco Poland w kapitale zakładowym Asseco SEE uległ 
obniŜeniu z 99,97% do 66,16%. 

iv. Po Ŝyczki udzielone 

Zmiana wartości poŜyczek udzielonych w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2008 roku wynika przede 
wszystkim ze spłaty części dłuŜnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Prokom 
Investments. Spłaty dokonano poprzez konwersję papierów na inne aktywa, łączna wartość dłuŜnych 
papierów jakie zostały spłacone przez ich emitenta wyniosła w pierwszym półroczu 2009 roku 22 mln 
PLN. Pozostała kwota długu wynikająca z niniejszych papierów (t.j. 40 mln PLN) została objęta odpisem 
w 2008 roku i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd nie widzi przesłanek do odwrócenia 
tego odpisu. 

v. Aktywa finansowe wyceniane w warto ściach godziwych przez rachunek zysków i strat 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku stan aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej uległ 
zwiększeniu w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2008 roku o 5 505 tys. PLN, 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. 

3. Objaśnienia do istotnych zmian w strukturze pasywów 

i. Rezerwy 

Spadek rezerw na dzień 30 czerwca 2009 roku w stosunku do 31 grudnia 2008 roku wynika przede 
wszystkim z wykorzystania rezerwy restrukturyzacyjnej która została utworzona w związku z połączeniem 
ze spółką Prokom Software (połączenie miało miejsce w dniu 1 kwietnia 2008 roku).  



ASSECO POLAND S.A.                                                                                                                    za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 
30 czerwca 2009 

 Wszystkie kwoty w tysi ącach złotych (PLN) 

 

21 
 

ii. Zobowi ązania 

Spadek zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku w stosunku do 31 grudnia 2008 roku wynika przede 
wszystkim z istotnego zmniejszenia salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz spadku zobowiązań 
z tytułu wyceny kontraktów IT. 

iii. Zobowi ązania finansowe 

Saldo zobowiazań finansowych na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku 
obejmuje przede wszystkim zobowiazanie z tytułu leasingu finansowego nieruchomości oraz 
zobowiazania z tytułu odroczonej płatności za udziały spółki Systemy Informacyjne Kapitał S.A. Wzrost 
zobowiązań finansowych wynika głównie z ujęcia na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiazania z tytułu 
dywidendy w wysokości 70 302 tys. PLN. 

iv. Rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 

Zmniejszenie wartości pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 30 czerwca 2009 roku 
w stosunku do 31 grudnia 2008 roku wynika przede wszystkim ze zmniejszenia rezerwy na premie dla 
pracowników, w tym głównie na premie Zarządu, co wynika przede wszystkim ze sposobu wypłaty premii 
(premie są wypłacane po zamknięciu roku finansowego).  

v. Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 

Zwiększenie wartości pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów na dzień 30 czerwca 2009 roku 
w stosunku do 31 grudnia 2008 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia wartości przychodów 
przyszłych okresów z tytułu usług serwisowych o kwotę 11 374 tys. PLN. 

4. Cele i zasady zarz ądzania ryzykiem finansowym  

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

i. Ryzyko zmian kursów walutowych 

Podstawową walutą operacyjną Jednostki 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 
Jednostka naraŜona jest na straty wynikające z róŜnic w kursie waluty obcej w stosunku do polskiego 
złotego w okresie od daty zawarcia kontraktu, do daty wystawienia faktury. 

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

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

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

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

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

ii. Ryzyko zmian stopy procentowej 

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

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

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

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

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

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. 

iii. Ryzyko zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbior cą 

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. 
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Wiekowanie nale Ŝności z tytułu dostaw i usług (warto ści brutto) na 

30 czerwca 2009 roku (niebadane) 

Kwota Struktura 

NaleŜności nieprzeterminowane 149 767  72,6% 

NaleŜności przeterminowane do 3 miesięcy 14 544  7,1% 

NaleŜności przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 41 978  20,3% 

 206 289  100,0% 

 
Wiekowanie nale Ŝności z tytułu dostaw i usług (warto ści brutto) na  

31 grudnia 2008 roku (badane) 

Kwota Struktura 

NaleŜności nieprzeterminowane 182 704 68,1% 

NaleŜności przeterminowane do 3 miesięcy 70 610 20,6% 

NaleŜności przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 15 199 11,3% 

 268 513 100,0% 

 

iv. 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 wartość brutto zobowiązań z tytułu dostaw i usług Spółki na dzień 
30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku wg daty zapadalności na podstawie 
umownych niezdyskontowanych płatności. 

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług na dzie ń 30 czerwca 2009 roku 
(niebadane) Kwota Struktura 

Zobowiązania wymagalne 58 878  72,7% 

Zobowiązania niewymagalne do 3 miesięcy 13 959  17,2% 

Zobowiązania niewymagalne od 3 do 12 miesięcy 7 254  9,0% 

Zobowiązania niewymagalne powyŜej 1 roku 861  1,1% 
 80 952  100,0% 

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

Zobowiązania wymagalne 52 085 37,1% 

Zobowiązania niewymagalne do 3 miesięcy 88 080 62,8% 

Zobowiązania niewymagalne od 3 do 12 miesięcy 83 0,1% 
 140 248 100,0% 

Tabele poniŜej przedstawiają wiekowanie pozostałych zobowiązań finansowych na dzień 
30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku. 

na dzień 30 czerwca 2009 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 45 303  20 799  - 17 935  84 037  
Kredyt inwestycyjny - - - - - 
Obligacje 5 300  - - - 5 300  
Leasing finansowy 6 852  20 033  97 591  156 495  280 971  

 57 455  40 832  97 591  174 430  370 308  
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na dzień 31 grudnia 2008 roku 
(badane) 

Zobowi ązania 
wymagalne do  

3 miesi ęcy 

Zobowi ązania 
wymagalne od  

3 do 12 
miesi ęcy 

Zobowi ązania 
wymagalne od  
1 roku do 5 lat 

Zobowi ązania 
wymagalne 
pow 5 lat 

RAZEM 

Kredyt w rachunku bieŜącym     - 
Kredyt inwestycyjny 15 253  44 593  57 234  - 117 080  
Obligacje 5 300  - - - 5 300  
Leasing finansowy 5 741  17 274  88 207  158 937  270 159  

 26 294 61 867 145 441 158 937 392 539 

 

v. Skutki ograniczania ryzyka walutowego 

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

Przeprowadzona analiza wraŜliwości na zmiany kursów walut obcych w stosunku do polskiego złotego 
wykazuje potencjalną moŜliwość negatywnej zmiany wyniku finansowego Jednostki w wysokości  
771 tys. PLN w przypadku załoŜonego umocnienia się kursu złotego w stosunku do dolara o 10%. Przy 
umocnieniu się kursu polskiego złotego do euro na poziomie 10%, Jednostka odnotuje dodatni wpływ na 
wynik w wysokości 11 624 tys. PLN. Tym samym osłabienie się kursów walut obcych w stosunku do 
polskiej waluty spowodowałoby obniŜenie wyniku jednostki o 12 400 tys. PLN. 

Analiza wraŜliwości przeprowadzona przy załoŜeniu osłabienia się kursu złotego w stosunku do walut 
obcych wykazuje moŜliwy dodatni wpływ na wynik Jednostki z tytułu rozliczenia i wyceny pochodnych 
instrumentów finansowych. Przy badanym spadku ceny złotego względem dolara na poziomie 10% 
Jednostka uzyskuje dodatkowe 765 tys. PLN zysku. Wzrost ceny euro w stosunku ceny bazowej, 
tj. z dnia bilansowego, o 10% wpływa niekorzystnie na wycenę i rozliczenie kontraktów walutowych na 
poziomie 11 660 tys. PLN. Łącznie korzystny wpływ spadku kursu złotego w stosunku do obu walut na 
wynik Jednostki wyniósł 12 425 tys. PLN. 

 
na dzień 30 czerwca 2009 roku 
(niebadane)  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

USD 
Warto ść naraŜona 

na ryzyko (10%) 10% 

Aktywa finansowe    

Zawarte kontrakty forward na zakup walut obcych 3 836 7 469 (7 473) 
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 

3 (3) 3 

Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 

15 48 (48) 

    
Zobowi ązania finansowe    
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 

1 653 (1 032) 1 032 

Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 

14 145 (7 253) 7 251 

Per saldo  (771) 765 
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na dzień 30 czerwca 2009 roku 
(niebadane)  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

EUR 
Warto ść naraŜona 

na ryzyko (10%) 10% 

Aktywa finansowe    

Zawarte kontrakty forward na zakup walut obcych 35 576 (12 023) 11 991 
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 

7 3 (3) 

Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 

1 327 547 (548) 

    
Zobowi ązania finansowe    
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 

230 (91) 91 

Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 

6 034 3 261 (3 259) 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 199 322 19 932 (19 932) 

Per saldo  11 629  (11 660) 

 
na dzień 31 grudnia 2008 roku 
(badane)  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

USD 
Warto ść naraŜona 

na ryzyko (10%) 10% 

Aktywa finansowe    

Zawarte kontrakty forward na zakup walut obcych 1 524 10 745  (10 688) 
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe    
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 165 233 (231) 
    
Zobowi ązania finansowe    
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 8 591 (3 594) 3 569  
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe  21 233 (7 728) 7 654  
Per saldo  (344) 304 

 
na dzień 31 grudnia 2008 roku 
(badane)  Wpływ na wynik finansowy Spółki 

EUR 
Warto ść naraŜona 

na ryzyko (10%) 10% 

Aktywa finansowe    

Zawarte kontrakty forward na zakup walut obcych 24 465 (6 910) 6 933  
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe - - - 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe - - - 
    
Zobowi ązania finansowe    
Długoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 392 (250) 250  
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane 
w kontrakty handlowe 13 713 (5 800) 5 757  
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 191 054 19 105  (19 105) 
Per saldo  6 145  (6 165) 
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vi. 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. 

ZadłuŜenie Jednostki na dzień bilansowy z tytułu kredytów opratych na zmiennej stopie procentowej 
wynosi łącznie 84 037 tys. PLN Przy wzroście bazowej stopy oprocentowania o zakładane 15% Spółka 
zostałaby obciąŜona dodatkowymi kosztami spłaty odsetek, przypadającymi na okres roku 
rozpoczynający się od dnia bilansowego, w wysokości 481 tys. PLN. W przypadku obniŜenia się stóp 
procentowych o tę samą wartość koszty odsetkowe przypadające na rok rozpoczynający się od dnia 
bilansowego zmniejszają się o 481 tys. PLN 

 
na dzień 30 czerwca 2009 roku 
(niebadane)  Wpływ na wynik finansowy 

Spółki 

Kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR  
Warto ść naraŜona 

na ryzyko (15%) 15% 

    

Oprocentowane kredyty bankowe 84 037 481 (481) 

  481 (481) 
 

na dzień 31 grudnia 2008 roku 
(badane)  Wpływ na wynik finansowy 

Spółki 

Kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR  
Warto ść naraŜona 

na ryzyko (15%) 15% 

    

Oprocentowane kredyty bankowe 106 875 991 (991) 
  991 (991) 

vii. Pozostałe rodzaje ryzyka 

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

viii. Metody przyj ęte przy przeprowadzaniu analizy wra Ŝliwo ści 

Wartości procentowe, względem których przeprowadzona została analiza wraŜliwości na zmiany kursów 
walutowych mogących mieć wpływ na wynik Jednostki wynoszą +/- 10%. Przy przeprowadzaniu analizy o 
tą wartość powiększany, lub pomniejszany jest kurs z dnia bilansowego. Ryzyko stopy procentowej 
analizowane jest przy wartościach +/- 15%. 

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 
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ix. Warto ść Godziwa 

 
Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka posiadała następujące aktywa finansowe wyceniane do wartości 
godziwej: 

 
Warto ść 

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

     
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych 
przez wynik finansowy     

     
Zawarte kontrakty typu "forward" 31 746  - 31 746  - 
Wbudowane pochodne instrumenty finansowe 1  - 1  - 

Razem 31 747  - 31 747  - 
     
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy     

     

Akcje i udziały w spółkach notowanych na rynkach 
regulowanych 1 030  1 030  - - 

Akcje i udziały w spółkach nienotowanych na rynkach 
regulowanych 7 394  - - 7 394  

Razem 8 424  1 030  - 7 394  

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

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

na rynkach aktywnych. 

Wartość godziwa posiadanych przez Spółkę aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 
30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku nie róŜni się znacząco od ich wartości 
bilansowej, z wyjątkiem wartości inwestycji w spółkę Asseco Slovakia, co zostało zaprezentowane 
w punkcie 2.iii Not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

 

5. Działalno ść zaniechana 

W I półroczu 2009 roku jak równieŜ w okresie porównywalnym nie wystąpiła działalność zaniechana. 
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6. Oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów warto ściowych 
 

  Nazwa jednostki 
Maksymalna 

wysoko ść zadłu Ŝenia 
na 30 czerwca 2009 

Maksymalna 
wysoko ść zadłu Ŝenia 
na 31 grudnia 2008 

Efektywna stopa 
procentowa % Termin spłaty 30 czerwca 2009 

(niebadane) 
31 grudnia 2008 

(badane) 

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

Kredyt w rachunku bieŜącym Deutsche Bank 16 000 16 000 WIBOR 3M + 1,0% 2009-08-28 4 947  - 

Kredyt w rachunku bieŜącym Pekao S.A. [BPH] 100 000 200 000 WIBOR 1M + 1.6% 2010-05-17 20 799  81  

Kredyt w rachunku bieŜącym PKO BP S.A.  150 000 150 000 WIBOR 1M + 2.1% 2010-06-29 - - 

Kredyt w rachunku bieŜącym ING Bank Śląski S.A.  150 000 10 000 WIBOR 1M + 1.1% 2009-08-31 40 356  - 

Kredyt w rachunku bieŜącym Raiffeisen Bank 70 000 n/d WIBOR 1W + 1.5% nieokreślony 17 935  - 

Kredyt inwestycyjny BPH S.A. n/d 580 000 WIBOR 1M + marŜa 2012-10-01 - 106 874  

RAZEM  486 000 956 000     84 037  106 955  

 
Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka posiadała otwarte linie kredytowe w rachunkach bieŜących dające moŜliwość pozyskania finansowania na kwotę 
około 486 000 tys. PLN. Na koniec okresu sprawozdawczego dostępne linie były wykorzystane na kwotę 84 037 tys. PLN, zaś na koniec roku ubiegłego 
otwarte linie kredytowe zapewniały moŜliwość finansowania do kwoty 956 000 tys. PLN, a stan zobowiązań z tego tytułu wynosił 106 955tys. PLN. 
 
Papiery dłu Ŝne: Wartość nominalna na 

30 czerwca 2009 
Wartość nominalna na  

31 grudnia 2008 
Efektywna stopa 
procentowa % 

Termin 
spłaty 

30 czerwca 2009 
(niebadane) 

31 grudnia 2008 
(badane) 

     tys. PLN  tys. PLN  

Obligacje  5 300 5 300 5,32% 2009-09-09 5 245 5 227 
RAZEM         5 245 5 227 

 

Łączne zadłuŜenie na dzień 30 czerwca 2009 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów dłuŜnych wynosiło 89 282 tys. PLN, tym samym wykazując 
zmniejszenie w stosunku do stanu z 31 grudnia 2008 roku, kiedy to zobowiązania te wynosiły 112 182 tys. PLN. Spadek zadłuŜenia z tytułu kredytów wynika 
z całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w dniu 1 października 2007. Kredyt, na łączną kwotę w wysokości 580 mln PLN, był 
przeznaczony na sfinansowanie nabycia od Prokom Investments S.A. oraz Pana Ryszarda Krauze akcji Prokom Software S.A. reprezentujących łącznie 21,49% 
kapitału zakładowego Prokom Software S.A. i uprawniających do 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 
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Na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku rzeczowe aktywa trwałe nie 
stanowiły zabezpieczenia zaciągniętych kredytów bankowych. 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nieruchomości inwestycyjne nie stanowiły zabezpieczenia zaciągniętych 
kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku nieruchomości inwestycyjne o wartości księgowej 
netto 7 175 tys. PLN, których wartość rynkowa wynikająca z operatu szacunkowego wyniosła 10 091 tys. 
PLN, stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku 
z tytułu tych kredytów Spółka nie posiadała Ŝadnych zobowiązań. 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku udziały w jednostkach zaleŜnych nie stanowiły zabezpieczenia 
zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku udziały w jednostkach zaleŜnych 
o wartości księgowej 880 120 tys. PLN, których wartość rynkowa na ten dzień wynosiła 553 191 tys.PLN, 
stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych, z tytułu których zobowiązania na dzień 
31 grudnia 2008 roku wynosiły 106 875 tys. PLN 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku naleŜności oraz przyszłe naleŜności nie stanowiły zabezpieczenia 
zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku naleŜności oraz przyszłe naleŜności 
wynikające z zawartych umów handlowych o wartości 106 341 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie 
zaciągniętych kredytów bankowych, z tytułu których zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku 
wynosiły 106 875 tys. PLN. 
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7. 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 2009 30 czerwca 2008 30 czerwca 2009 30 czerwca 2008 
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. 641  1 083  - - 

Asseco Business Solutions S.A 165  760  4 270  4 070  

Sawan Grupa Softbank S.A. - 15  - 172  

Asseco Systems Sp. z o.o. 3 115  1 150  11 933  1 817  
ADH Soft Sp. z o.o. 75  183  47  41  

Asseco Germany S.A. - 4 452  - - 

Asseco Slovakia a.s. - 6  514  - 

Berit a.s. - - - 197  

Berit Serivces s.r.o. - - - 266  

Koma Nord Sp. z o.o. - 8  2  13  

Asseco South Eastern Europe S.A. - 5 951  - - 

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

Kom-Pakt Piw Sp. z o.o. - 14  - - 

ABG S.A. (dawne DRQ Sp. z o.o.) 582  169  2 607  606  

Combidata Poland Sp. z o.o. 356  6 383  3 275  - 

SK Galkom Sp. z o.o. - 179  - - 

Alatus - - 370  - 

Net Consulting - - 36  - 

Pexim d.o.o. - - - 10  

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi     

Prokom Software S.A. - 207  - 340  

Postdata S.A. 6 961  9 525  - - 

TRANSAKCJE OGÓŁEM 11 895  30 104  23 054  9 718  
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NaleŜności Asseco Poland S.A. na dzie ń Zobowi ązania Asseco Poland S.A. na dzie ń 

30 czerwca 2009 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 31 grudnia 2008 Nazwa podmiotu 

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

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

Transakcje z jednostkami zale Ŝnymi     

ABG S.A. (dawne DRQ Sp. z o.o.) 472  5 490  29 969  28 949 

ADH-Soft Sp. z o.o. - 309  21  12 

Asseco Adria S.A. - 162  - 5 147 

Asseco Business Solutions S.A. 3  - 3 625  - 

Asseco Germany S.A. 743  -  - 

Asseco Slovakia a.s. - 7  244  - 

Asseco South Eastern Europe S.A. 3  13   - 

Asseco Systems S.A. 1 385  10 224  6 079  31 620 

Berit a.s. - - - 374 

Combidata Poland Sp. z o.o. - 862  997  701 

Galcom Sp. z o.o. - 35  - - 

Gladstone Consulting Ltd. - 921  - 194 

Koma Nord Sp. z o.o.  - - 4  4 

Matrix42 A.G. - -  1 

Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. 2  2   6 356 

Alatus Sp. z o.o. - - 220 0 

     

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi     

Postdata S.A. 6 830  3 669  88  - 

    - 

TRANSAKCJE OGÓŁEM 9 438  21 694  41 247  73 358  
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8. Zobowi ązania pozabilansowe zwi ązane z jednostkami powi ązanymi 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku stan gwarancji i poręczeń udzielonych przez Asseco Poland S.A. na 
rzecz jednostki pośrednio zaleŜnej AP Automation + Productivity AG z tytułu zaciągniętych przez tą 
spółkę kredytów bankowych i poŜyczek wygląda następująco:  

� poręczenie udzielone dla Deutsche Bank AG na kwotę 11 174 tys PLN obejmujące umowy kredytu 
krótkoterminowego w rachunku bieŜącym. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kwota zobowiązania 
z tytułu powyŜszego kredytu wynosi 7 826 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2008 roku kwota z tytułu 
tego poręczenia wynosiła 10 431 tys PLN a kwota zobowiązania z tytułu powyŜszego kredytu 
wynosiła 8 449 tys. PLN. 

� poręczenie udzielone dla BW-Bank na kwotę 11 174 tys PLN obejmujące umowy kredytu 
krótkoterminowego w rachunku bieŜącym. Na dzień 30 czerwca 2009 roku kwota zobowiązania 
z tytułu powyŜszego kredytu wynosi 4 470 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2008 roku kwota z tytułu 
tego poręczenia wynosiła 10 431 tys PLN a kwota zobowiązania z tytułu powyŜszego kredytu 
wynosiła 10 277 tys. PLN. 

� poręczenie udzielone jako zabezpieczenie naleŜytego wykonania umów handlowych przez 
AP Automation + Productivity AG. Wartość poręczenia na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 
13 409  tys. PLN, a na 31 grudnia 2008 roku wynosiło 12 517 tys. PLN.  

� poręczenie dla AP Automation + Productivity AG umowy poŜyczki odnawialnej ze spółką Matrix42 
AG na kwotę 4 470 tys. PLN (1 000 tys. EUR). Na dzień 30 czerwca 2009 roku kwota zobowiązania 
z tytułu powyŜszej poŜyczki wynosiła 4 470 tys.PLN. Na dzień 31 grudnia 2008 roku kwota z tytułu 
poręczenia wynosiła 12 517 tys. PLN (3 000 tys. EUR). Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie 
występowało zadłuŜenie z tytułu tej poŜyczki. 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku stan udzielonych poręczeń przez Asseco Poland S.A na rzecz 
jednostki zaleŜnej Asseco Systems S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i linii 
gwarancyjnych wygląda następująco:  

� poręczenie dla Asseco Systems S.A. umowy kredytu krótkoterminowego w Banku Millennium S.A. 
w rachunku bieŜącym na kwotę 2 800 tys. PLN. Na dzień 30 czerwca 2009 nie występowało 
zadłuŜenie z tytułu ninijeszego kredytu. To samo poręczenie istniało takŜe na dzień 31 grudnia 
2007 roku, kiedy to kwota niespłaconego kredytu wynosiła 6 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 dzień 30 czerwca 2009 oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 2 800 tys. PLN. 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku stan udzielonych poręczeń przez Asseco Poland S.A na rzecz 
jednostki zaleŜnej ABG S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i linii gwarancyjnych wygląda 
następująco:  

� poręczenie udzielone dla Raiffeisen Bank Polska S.A.. obejmujące zobowiązania ABG S.A. z tytułu 
wystawionych przez bank w imieniu spółki gwarancji bankowych. Wartość poręczenia wg stanu na 
dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosła 35 000 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2008 roku 
zobowiązanie z tytułu tej gwarancji nie istniało. 

� poręczenie umowy na zawieranie transakcji terminowych i pochodnych udzielone dla Raiffeisen 
Bank Polska S.A. Wartość poręczenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosła 
4 023 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązanie z tytułu tej gwarancji nie istniało. 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie występowało 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 2008 roku nierozliczone naleŜności z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi 
poprzez Kadrę Zarządzającą (Zarządy i Rady Nadzorcze spółek z Grupy) oraz z Kadrą Zarządzającą 
według informacji posiadanych przez Asseco Poland S.A. wynosiło 1 762 tys. PLN. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły transakcje z podmiotami 
powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą według ewidencji Asseco 
Poland. 
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W okresie 6 miesięcy 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. 

9. 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 2009 roku wynosiły 128 500 tys. PLN, a na dzień  
31 grudnia 2008 roku wynosiły 127 178 tys. PLN. 

Dodatkowo Asseco Poland S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku posiadała 
szereg zawartych umów najmu, leasingu i innych o podobnym charakterze, z których wynikały 
następujące przyszłe płatności: 
 

Zobowi ązania z tytułu najmu powierzchni 30 czerwca 2009 
(niebadane) 

31 grudnia 2008 
(badane) 

 tys. PLN tys. PLN 

W okresie 1 roku 15 594 19 247 
W okresie od 1 do 5 lat 40 717 52 729 
PowyŜej 5 lat 16 585 24 825 

Razem leasing operacyjny    72 896 96 801 

 

Zobowi ązania z tytułu umów leasingu operacyjnego środków trwałych 30 czerwca 2009 
(niebadane) 

31 grudnia 2008 
(badane) 

 tys. PLN tys. PLN 

W okresie 1 roku 1 163  791 
W okresie od 1 do 5 lat 1 422  804 

Razem leasing operacyjny 2 585  1 595 

10. Zatrudnienie 
 

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

6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2009 

(niebadane) 

6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2008 

(niebadane) 

Zarząd 11  9 

Działy produkcyjne 1 820      1 231  

Działy serwisowe 67       59  

Działy handlowe 73       57  

Działy administracyjne 304  212 
Razem 2 275  1 568 

 

Asseco Poland S.A. zatrudnienie na dzie ń 30 czerwca 2009 
niebadane) 

31 grudnia 2008 
(badane) 

Zarząd     11 11 

Działy produkcyjne    1 763 1 817 

Działy serwisowe     67 46 

Działy handlowe     72 69 

Działy administracyjne 297 303 
Razem    2 210 2 246 

 



ASSECO POLAND S.A.   za okres 6 miesi ęcy zako ńczony  
30 czerwca 2009 roku 

  Wszystkie kwoty w tysi ącach złotych (PLN) 

 
34 

 

11. Nakłady inwestycyjne 
 

W I półroczu 2009 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe 
w wysokości 18 328 tys. PLN. Nakłady inwestycyjne planowane na II półrocze 2009 roku na 
niefinansowe aktywa trwałe wynoszą około 13,4 mln PLN. W I półroczu 2008 roku Spółka poniosła 
nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 252 527 tys. PLN. 
 

12. Sezonowo ść i cykliczno ść 

Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują 
istotnych wahań w trakcie roku. 
 

13. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 
 

� Zmiana firmy spółki zaleŜnej Asseco Germany S.A. 

W dniu 24 lipca 2009 roku, została zarejestrowana zmiana firmy spółki zaleŜnej Asseco Germany S.A. 
na Asseco DACH S.A. Przedmiotem działalności Asseco DACH (w której Asseco Poland posiada 
99,98% udział w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu) są inwestycje 
kapitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług informatycznych w krajach 
niemieckojęzycznych. Skrót DACH pochodzi od pierwszych liter nazw krajów niemieckojęzycznych: D – 
Deutschland (Niemcy), A - Austria, CH - Confoederatio Helvetica (Szwajcaria). W związku 
z planowanymi zmianami i połączeniem spółek niemieckich w Grupie Asseco DACH mającymi na celu 
uporządkowanie ich struktur i kompetencji przewiduje się, Ŝe firma Asseco Germany zostanie 
wykorzystana w niedalekiej przyszłości na nazwanie firmy powstałej w wyniku tych przekształceń. 

� Zakup spółek IT Practice A/S, PeakConsulting A/S oraz CodeConnection 

W dniu 7 sierpnia 2009 roku została zawarta umowa, dotycząca nabycia przez Asseco Poland 51,65% 
akcji w grupie IT Practice A/S („IT Practice”) z siedzibą w Kopenhadze (Dania). Całkowite koszty 
transakcji nie przekroczą 73,7 mln. Płatność za transakcję zostanie zrealizowana w dwóch transzach: 
pierwsza transza w wysokości 59,9 mln DKK została zapłacona w dniu zawarcia umowy. Druga transza 
jest zaleŜna od wyniku wypracowanego przez spółkę w 2009 i 2010 roku (nie mniejszy niŜ 35,2 mln 
DKK łącznie) i potwierdzonego w zaudytowanym sprawozdaniu za niniejsze lata obrotowe. Ponadto 
zgodnie z umową Asseco nabyło opcję zakupu dodatkowych 3,35% akcji IT Practice, która moŜe zostać 
zrealizowana pomiędzy dniem 20 grudnia 2009 a dniem 31 stycznia 2010 roku. 

IT Practice specjalizuje się w budowie aplikacji oraz rozwiązań „pod klucz”, a takŜe w usługach 
z zakresu optymalizacji architektury i infrastruktury informatycznej. Wśród klientów IT Practice znajdują 
się są głównie firmy z sektora bankowo-finansowego oraz biotechnologicznego, m.in.: Nykredit, PBS, 
Nordea, NovoZymes, Experian, JP Morgan Chase & Co, ING Bank. 

14. Znaczące zdarzenia dotycz ące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony w dniu  
30 czerwca 2009 roku, to jest do 28 sierpnia 2009 roku, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat 
ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 

 

 


