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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO POLAND S.A. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 
30 czerwca 2012 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Asseco Poland S.A. w dniu 
24 sierpnia 2012 roku. 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASSECO POLAND S.A. 

 

Noty 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

3 miesięce do 
30 czerwca 

2011 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

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

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

  
    

Przychody ze sprzedaży 1 322,2  634,2  307,8  644,0  

      

Koszt własny sprzedaży 1 (206,7) (401,8) (186,6) (402,4) 

       

Zysk brutto ze sprzedaży  115,5  232,4  121,2  241,6  

      

Koszty sprzedaży (-) 1 (13,7) (26,2) (14,1) (27,3) 

Koszty ogólnego zarządu (-) 1 (23,3) (40,4) (22,3) (44,9) 

      

Zysk netto ze sprzedaży  78,5  165,8  84,8  169,4  

      

Pozostałe przychody operacyjne  1,0  3,4  (0,2) 2,2  

Pozostałe koszty operacyjne (-)  (2,4) (3,3) (0,1) (3,5) 

      

Zysk z działalności operacyjnej   77,1  165,9  84,5  168,1  

      

Przychody finansowe 2 58,5  84,7  47,7  79,2  

Koszty finansowe (-) 2 (1,5) (7,0) (5,2) (10,4) 

      

Zysk brutto  134,1  243,6  127,0  236,9  

      
Podatek dochodowy  
(bieżące i odroczone obciążenie 
podatkowe) 

3 (15,7) (34,2) (18,9) (35,3) 

      

Zysk netto za okres sprawozdawczy  118,4  209,4  108,1  201,6  

      

Zysk netto przypadający na jedną 

akcję (w złotych): 

 

    

podstawowy za okres sprawozdawczy  4 1,53 2,70 1,39 2,60 

rozwodniony za okres sprawozdawczy 4 1,53 2,70 1,39 2,60 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH 
ASSECO POLAND S.A. 

 Noty 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2011 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

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

 
 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

      

Zysk za okres sprawozdawczy  118,4  209,4  108,1  201,6  

      

Pozostałe dochody całkowite:      

Zysk/strata netto z tytułu wyceny 
aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

 (0,1) 0,2  (1,4) (1,7) 

Amortyzacja wartości niematerialnych 
rozpoznana bezpośrednio w pozostałych 
dochodach całkowitych 

 (0,2) (0,4) (0,2) (0,5) 

Podatek dochodowy dotyczący 
pozostałych dochodów całkowitych  - - 0,3  0,3  

Razem pozostałe dochody całkowite:  (0,3) (0,2) (1,3) (1,9) 

      

SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH 
ZA OKRES   118,1  209,2  106,8  199,7  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ASSECO POLAND S.A.  

 

Noty 

30 czerwca 
2012 

31 grudnia 
2011 

30 czerwca 
2011 

AKTYWA (niebadane) (badane) (niebadane) 

 mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe 6 411,0  365,6  329,6  

Nieruchomości inwestycyjne  0,8  0,8  0,8  

Wartości niematerialne 7 2 410,8  2 416,9  2 396,6  

w tym wartość firmy z połączenia  2 057,3  2 057,3  2 057,3  

Inwestycje w jednostkach zależnych 
i stowarzyszonych 

8 1 544,3  1 484,1  1 480,5  

Długoterminowe aktywa finansowe  9 39,9  33,3  21,8  

Należności długoterminowe 11 12,8  14,5  26,7  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 - 15,1  - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  10 26,5  32,6  24,0  

  4 446,1  4 362,9  4 280,0  

     

Aktywa obrotowe      

Zapasy  17,3  18,5  13,5  

Należności z tytułu dostaw i usług 11 197,3  294,0  163,1  

Pozostałe należności oraz zaliczki na nabycie 
akcji/udziałów 

11 
494,0  219,7  222,5  

Aktywa finansowe 9 11,0  15,3  22,9  

Rozliczenia międzyokresowe  10 49,5  43,6  42,2  

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 12 44,5  282,2  102,1  

  813,6  873,3  566,3  

     

Aktywa przeznaczone do sprzedaży  - 5,1  - 

     

SUMA AKTYWÓW  5 259,7  5 241,3  4 846,3  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ASSECO POLAND S.A.  

 

Noty 

30 czerwca 
2012 

31 grudnia 
2011 

30 czerwca 
2011 

PASYWA (niebadane) (badane) (niebadane) 

 mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Kapitał własny     

Kapitał podstawowy  77,6  77,6  77,6  

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 

 
3 951,1  3 951,1  3 951,1  

Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego  443,5  404,2  290,8  

  4 472,2  4 432,9  4 319,5  

     

Zobowiązania długoterminowe     
Długoterminowe oprocentowane kredyty 
bankowe 

13 192,8  150,4  110,7  

Długoterminowe zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego 

 141,2  154,6  146,9  

Długoterminowe zobowiązania finansowe  0,8  - - 

Długoterminowe rezerwy  7,0  5,8  5,0  

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 3 4,2  - 9,8  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

15 70,5  73,2  34,5  

  416,5  384,0  306,9  

Zobowiązania krótkoterminowe     

Oprocentowane kredyty bankowe 13 143,4  1,0  - 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  15,7  16,1  14,9  

Zobowiązania finansowe  0,9  0,2  0,7  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14 39,5  99,5  53,4  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych 

14 - 22,3  - 

Zobowiązania budżetowe 14 33,2  40,6  28,1  

Pozostałe zobowiązania 14 33,4  126,0  21,1  

Rezerwy  1,3  2,2  3,8  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 15 63,0  74,6  57,2  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 15 40,6  41,9  40,7  

  371,0  424,4  219,9  

     

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  787,5  808,4  526,8  

        

SUMA PASYWÓW  5 259,7  5 241,3  4 846,3  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH ASSECO POLAND S.A.  

  

Noty Kapitał podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 
nominalnej 

Zyski (straty) z lat 
ubiegłych i wynik 
okresu bieżącego 

Kapitał własny 
ogółem 

  mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Na dzień 1 stycznia 2012 roku (badane)  77,6  3 951,1  404,2  4 432,9  

Zysk netto za okres sprawozdawczy  - - 209,4  209,4  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy 

 - - (0,2) (0,2) 

Dywidenda za 2011 rok 5 - - (169,9) (169,9) 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku (niebadane)  77,6  3 951,1  443,5  4 472,2  

      

Na dzień 1 stycznia 2011 roku (badane)  77,6  3 951,1  278,3  4 307,0  

Zysk netto za okres sprawozdawczy  - - 201,6  201,6  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy  - - (1,9) (1,9) 

Dywidenda za 2010 rok 5 - - (139,6) (139,6) 

Połączenie z Asseco Systems  - - (43,3) (43,3) 

Połączenie z Alatus  - - (4,3) (4,3) 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku (niebadane)  77,6  3 951,1  290,8  4 319,5  

      

Na dzień 1 stycznia 2011 roku (badane)  77,6  3 951,1  278,3  4 307,0  

Zysk netto za okres sprawozdawczy  - - 315,3  315,3  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy 

 - - (2,2) (2,2) 

Dywidenda za 2010 rok 5 - - (139,6) (139,6) 

Połączenie z Asseco Systems  - - (43,3) (43,3) 

Połączenie z Alatus  - - (4,3) (4,3) 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku (badane)  77,6  3 951,1  404,2  4 432,9  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ASSECO 
POLAND S.A.  

  
6 miesięcy do 30 

czerwca 2012 
 

6 miesięcy do 30 
czerwca 2011 

  (niebadane)  (niebadane) 

  mln PLN  mln PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

 
   

Zysk brutto  243,6   236,9  

Korekty o pozycje:  (113,2)  (158,8) 

Amortyzacja 1 25,3   25,9  

Zmiany stanu kapitału pracującego 16 (69,3)  (118,7) 

Przychody i koszty odsetkowe  3,3   3,7  

Zyski (straty) z różnic kursowych  (6,4)  1,0  

Przychody z tytułu dywidend 2 (68,6)  (70,4) 

Zyski ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach 
powiązanych 

2 - 
 

(1,1) 

Pozostałe przychody/koszty finansowe  0,8   0,3  

Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej  1,7   0,4  

Pozostałe korekty zysku brutto  -  0,1  

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności 
operacyjnej 

 130,4  
 

78,1  

Zapłacony podatek dochodowy  (48,3)  (20,6) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   82,1    57,5  

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 

 5,5   2,9  

Nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  16 (69,3)  (40,2) 

Wydatki z tytułu prowadzonych projektów rozwojowych  16 (6,0)  (5,5) 

Dotacje otrzymane do zakupu środków trwałych lub/i 
projektów rozwojowych 

16 14,7    - 

Wpływy ze sprzedaży/likwidacji inwestycji w jednostkach 
powiązanych 

 -  6,1  

Środki pieniężne przejęte w ramach połączenia  -  22,6  

Nabycie akcji/udziałów w jednstkach powiązanych 16 (58,5)  (13,0) 

Zaliczki wpłacone na poczet nabycia akcji/udziałów 16 (250,0)  - 

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  -  (1,3) 

Wpływy z aktywów finansowych utrzymywanych do 
terminu wymagalności 

 2,0   24,0  

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu 
wymagalności 

 (3,9)  (23,8) 

Wydatki z tytułu rozliczenia sprzedaży aktywów 
finansowych wycenianych do wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

 -  (0,4) 

Pożyczki spłacone  0,1   0,6  

Pożyczki udzielone  -  (0,4) 

Dywidendy otrzymane 16 42,9   42,1  

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
inwestycyjnej 

 (322,5)   13,7  



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 10 

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ASSECO 
POLAND S.A. 
(kontynuacja) 
 
  

6 miesięcy do 30 
czerwca 2012 

 
6 miesięcy do 30 

czerwca 2011 

  (niebadane)  (niebadane) 

  mln PLN  mln PLN 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

    

Wypłacona dywidenda 5 (169,9)  (139,6) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów 16 42,7   24,8  

Wydatki z tytułu spłaty dłużnych papierów wartościowych  -  (5,8) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (7,9)  (7,6) 

Zapłacone odsetki  (4,2)  (7,1) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (139,3)   (135,3) 

     

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów  

 (379,7) 
 

(64,1) 

     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia  282,2   166,2  

     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca 12 (97,5)   102,1  
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

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

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

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

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

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Asseco Poland S.A. jest największą 
Spółką informatyczną notowaną na 
Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Wchodzi w skład 
prestiżowego indeksu WIG20. Spółka 
znajduje się także w pierwszej dziesiątce 
największych producentów oprogramo-
wania w Europie (ranking „TOP100 
European Software Vendors”, Truffle 
Capital 2011). 

Asseco Poland S.A. koncentruje się na 
produkcji i rozwoju oprogramowania 

własnego, dedykowanego dla każdego 
sektora gospodarki. Jako jedna 
z nielicznych firm w Polsce, buduje 
i wdraża scentralizowane, kompleksowe 
systemy informatyczne dla sektora 
bankowego, z których korzysta ponad 
połowa banków działających w naszym 
kraju. Asseco oferuje także rozwiązania 
dla sektora ubezpieczeniowego, wdraża 
dedykowane systemy dla administracji 
publicznej, m.in. dla Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa czy 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Oferta Asseco obejmuje również branżę 
energetyczną, telekomunikacyjną, służbę 
zdrowia, samorządy lokalne, rolnictwo 
i służby mundurowe oraz organizacje 
i instytucje międzynarodowe, takie jak 
NATO czy FRONTEX. Wśród rozwiązań 
Asseco znajdują się także niezależne 
sektorowo systemy ERP i Business 
Intelligence. 

Asseco Poland S.A., jako lider Grupy, 
zamierza prowadzić działalność na 
krajowym i zagranicznym rynku przejęć 
i akwizycji, dążąc do wzmocnienia swojej 
pozycji w Europie i na rynku światowym. 
Spółka poszerza spektrum inwestycyjne 
o czołowe spółki informatyczne, mające 
wzbogacić Asseco Poland S.A. o znajo-
mość lokalnych rynków i klientów jak 
również dostęp do nowych, unikalnych 
rozwiązań informatycznych. Zdaniem 
Zarządu obecność Asseco w wymiarze 
globalnym jest niezwykle istotna 
z punktu widzenia uzyskania dostępu do 
realizacji największych projektów 
informatycznych, które częstokroć są 
powierzane jedynie firmom o zasięgu 
światowym. 

Asseco Poland S.A. czynnie inicjuje oraz 
wspiera wszelkie inicjatywy cross-
sellingowe, podkreślając możliwości 
wykorzystania potencjału między-
narodowego Grupy, jako motoru wzrostu 
sprzedaży. 
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II. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ 
ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 

1. Podstawa sporządzenia  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawo-
zdanie finansowe zostało sporządzone 
zgodnie z zasadą kosztu historycznego, 
z wyjątkiem aktywów finansowych wyce-
nianych w wartościach godziwych przez 
wynik finansowy oraz aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży, 
które są wyceniane według wartości 
godziwej.  

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

Niniejsze śródroczne skrócone sprawo-
zdanie finansowe zostało sporządzone 
przy założeniu kontynuowania działa-
lności gospodarczej przez Spółkę przez 
okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 
30 czerwca 2012 roku. Na dzień zatwier-
dzenia niniejszego śródrocznego skró-
conego sprawozdania finansowego nie 
stwierdza się istnienia okoliczności wska-
zujących na zagrożenie kontynuowania 
działalności przez Spółkę.  

2. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawo-
zdanie finansowe zostało sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Stan-
dardami Sprawozdawczości Finansowej 
(„MSSF”), w szczególności zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachun-
kowości 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 
zasad rachunkowości nie ma różnicy 
między standardami MSSF, które weszły 
w życie, a standardami MSSF zatwier-
dzonymi przez UE. 

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

Po raz pierwszy Spółka zastosowała 
MSSF przy sporządzaniu sprawozdań 
finansowych za rok rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2005 roku.  

3. Szacunki 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły 
istotne zmiany w sposobie dokonywania 
szacunków. 

4. Profesjonalny osąd 

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

Poniżej przedstawiono główne obszary, 
w których w procesie stosowania zasad 
(polityki) rachunkowości oprócz sza-
cunków księgowych, duże znaczenie miał 
profesjonalny osąd kierownictwa i co do 
których zmiana szacunków może mieć 
istotny wpływ na wyniki Spółki 
w przyszłości.  

i Wycena kontraktów IT oraz 

pomiar stopnia zaawansowania 

Spółka realizuje szereg kontraktów na 
budowę oraz wdrożenia systemów 
informatycznych. Dodatkowo przepływy 
z niektórych kontraktów są denomi-
nowane w walutach obcych. Wycena 
kontraktów IT wymaga oszacowania 
przyszłych przepływów w celu ustalenia 
wartości godziwej przychodów i kosztów, 
jak również wartości godziwej 
wbudowanych instrumentów pochodnych 
oraz dokonania pomiaru stopnia 
zaawansowania prac na projekcie. 
Stopień zaawansowania prac ustala się 
jako stosunek poniesionych kosztów do 
kosztów planowanych lub jako stosunek 
przepracowanych roboczodni do 
całkowitego czasu pracy.  

Przyjęte przyszłe przepływy operacyjne 
nie zawsze są zgodne z umowami 
z klientami, czy też dostawcami ze 
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względu na zmiany w harmonogramach 
realizacji projektów IT. Na dzień 
30 czerwca 2012 roku wartość należ-
ności z tytułu wyceny kontraktów IT 
wynosiła 120,1 mln PLN, zobowiązania 
z tego tytułu wynosiły 15,8 mln PLN.  

W przypadku umów denominowanych 
w walutach obcych, uznanych za waluty 
funkcjonalne jednej ze stron kontraktu 
lub w przypadku umów denominowanych 
w EUR (nawet, jeśli EUR nie jest walutą 
funkcjonalną) nie są wydzielane 
wbudowane instrumenty pochodne. 
W ocenie Zarządu, EUR należy uznać za 
walutę powszechnie stosowaną w Polsce 
w umowach kupna lub sprzedaży 
systemów i usług IT. Przychody i koszty 
wynikające z takich umów są ustalane 
w oparciu o kurs bieżący. W pozostałych 
przypadkach z umowy zasadniczej 
wydzielany jest instrument wbudowany. 
Po wydzieleniu instrumentu wbudo-
wanego, przychody wynikające z umowy 
zasadniczej są rozpoznawane po kursie 
instrumentu wbudowanego, a różnice 
kursowe między kursem wynikającym 
z wystawionej faktury a kursem 
instrumentu wbudowanego są 
prezentowane w przychodach/kosztach 
finansowych. Na dzień 30 czerwca 2012 
roku nie występowały żadne otwarte 
umowy, z których został wydzielony 
instrument wbudowany. 

ii Utrata wartości aktywów 

niefinansowych 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, 
czy istnieją przesłanki wskazujące na to, 
że mogła nastąpić utrata wartości 
któregoś ze składników niefinansowych 
aktywów trwałych (w tym wartości 
niematerialnych, rzeczowych aktywów 
trwałych oraz inwestycji w jednostki 
zależne). W razie stwierdzenia, że 
przesłanki takie zachodzą, lub w razie 
konieczności przeprowadzenia corocz-
nego testu z tytułu utraty wartości 
aktywów niefinansowych, Spółka 
porównuje wartość księgową aktywa 
z większą z dwóch: wartością rynkową 
lub wartością użytkową tego aktywa lub 
ośrodka wypracowującego przepływy 
pieniężne, do którego aktywo zostało 
przypisane. Określenie wartości 
użytkowej aktywa lub ośrodka wymaga 
oszacowania przyszłych przepływów 

pieniężnych generowanych przez to 
aktywo lub ośrodek oraz ustalenia stopy 
dyskontowej, która jest stosowana do 
obliczenia wartości bieżącej tych 
przepływów. Ujawnienia dotyczące 
środrocznego testu na utratę wartości 
jaki został przeprowadzony na dzień 
30 czerwca 2012 roku zostały 
zaprezentowane w punktach 7 oraz 8 not 
objaśniających do niniejszego 
śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego. 

iii Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych 
ustalana jest na podstawie 
przewidywanego okresu ekonomicznej 
użyteczności składników rzeczowego 
majątku trwałego oraz wartości 
niematerialnych. Spółka corocznie 
dokonuje weryfikacji przyjętych okresów 
ekonomicznej użyteczności na podstawie 
bieżących szacunków. W 2012 roku nie 
dokonano zmian w stosowanych przez 
Spółkę stawkach amortyzacyjnych. 

iv Klasyfikacja umów leasingowych 

Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu 
jako operacyjnego lub finansowego 
w oparciu o ocenę, w jakim zakresie 
ryzyko i pożytki z tytułu posiadania 
przedmiotu leasingu przypadają 
w udziale leasingodawcy, a w jakim 
leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na 
treści ekonomicznej każdej transakcji.  

5. Zmiany stosowanych zasad 
rachunkowości 

Opis istotnych zasad rachunkowości 
stosowanych przez Spółkę znajduje się 
w sprawozdaniu finansowym za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, 
przekazanym do publicznej wiadomości 
w dniu 16 marca 2012 roku. 

Zasady (polityka) rachunkowości 
zastosowane do sporządzenia niniejszego 
śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego są spójne z tymi, które 
zastosowano przy sporządzaniu rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, 
z wyjątkiem zastosowania następujących 
nowych lub zmienionych standardów 
oraz interpretacji obowiązujących dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 
w dniu lub po 1 stycznia 2012 roku. 
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� Zmiany do MSSF 7 Instrumenty 
finansowe: ujawnianie informacji: 
transfer aktywów finansowych - 
mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2011 roku lub później, zatwierdzone 
przez UE. 

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

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

Następujące standardy i interpretacje 
zostały wydane przez Radę Między-
narodowych Standardów Rachunkowości 
lub Komitet ds. Interpretacji Między-
narodowej Sprawozdawczości Finanso-
wej, a nie weszły jeszcze w życie: 

� Faza pierwsza standardu MSSF 9 
Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja 
i wycena - mająca zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2015 roku lub później - 
do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwier-
dzona przez UE. W kolejnych fazach 
Rada Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości zajmie się rachunko-
wością zabezpieczeń i utratą wartości. 
Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 
będzie miało wpływ na klasyfikację 
i wycenę aktywów finansowych Spółki. 
Spółka dokona oceny tego wpływu 
w powiązaniu z innymi fazami, gdy 
zostaną one opublikowane, w celu 
zaprezentowania spójnego obrazu, 

� Zmiany do MSR 12 Podatek 
dochodowy: Realizacja podatkowa 
aktywów - mające zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2012 roku lub później - 
do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwier-
dzone przez UE, 

� Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie 
Międzynarodowych Standardów Spra-
wozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy: znacząca hiperinflacja 

i usunięcie stałych dat dla stosujących 
MSSF po raz pierwszy - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2011 
roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-
zdania finansowego niezatwierdzone 
przez UE, 

� MSSF 10 Skonsolidowane sprawo-
zdania finansowe - mający zasto-
sowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 
roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawoz-
dania finansowego niezatwierdzony 
przez UE, 

� MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia - 
mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 roku lub później - do 
dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwier-
dzony przez UE, 

� MSSF 12 Ujawnianie informacji na 
temat udziałów w innych jednostkach 
- mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 roku lub później - do 
dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwier-
dzony przez UE, 

� Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 
12 Przepisy przejściowe - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 
roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-
zdania finansowego niezatwierdzony 
przez UE, 

� MSSF 13 Wycena według wartości 
godziwej - mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2013 roku lub później - 
do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwie-
rdzony przez UE, 

� MSR 27 Jednostkowe sprawozdania 
finansowe - mający zastosowanie dla 
okresów rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-
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zdania finansowego niezatwierdzony 
przez UE, 

� MSR 28 Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólne przedsię-
wzięcia - mający zastosowanie dla 
okresów rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-
zdania finansowego niezatwierdzony 
przez UE, 

� Zmiany do MSR 19 Świadczenia 
pracownicze - mające zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczy-
nających się 1 stycznia 2013 roku lub 
później; zatwierdzony przez UE;  

� Zmiany do MSR 1 Prezentacja 
sprawozdań finansowych: Prezentacja 
pozycji pozostałych całkowitych 
dochodów - mające zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 lipca 2012 roku lub później; 
zatwierdzony przez UE;  

� KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu 
w fazie produkcyjnej w kopalni 
odkrywkowej - mająca zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczy-
nających się 1 stycznia 2013 roku lub 
później - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzony przez UE, 

� Zmiany do MSSF 7 Instrumenty 
finansowe: ujawnianie informacji: 
Kompensowanie aktywów finansowych 
i zobowiązań finansowych - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 
roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-

zdania finansowego niezatwierdzony 
przez UE, 

� Zmiany do MSR 32 Instrumenty 
finansowe: prezentacja: Kompenso-
wanie aktywów finansowych i zobo-
wiązań finansowych - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 
roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-
zdania finansowego niezatwierdzony 
przez UE, 

� Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie 
Międzynarodowych Standardów Spra-
wozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy: Pożyczki rządowe - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 
roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-
zdania finansowego niezatwierdzone 
przez UE, 

� Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 
(opublikowane w maju 2012 roku) 
zmiany mają zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2013 roku lub później - 
do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwier-
dzone przez UE, 

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

7. Korekta błędu  

W okresie sprawozdawczym nie 
wystąpiły zdarzenia skutkujące konie-
cznością dokonania korekty błędu 
podstawowego. 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na 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 
segmentu należą następujące podmioty: Bank PKO BP S.A., Grupa PZU, Bank 
Ochrony Środowiska S.A., Bank SGB S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz 
ING Bank Śląski S.A. Przychody od żadnego z klientów segmentu nie przekraczały 
10% przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Spółkę w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku. 

� Administracja Publiczna – w ramach tego segmentu Asseco Poland S.A. realizuje 
projekty obejmujące projektowanie, wytworzenie, wdrożenie oraz eksploatację 
dedykowanych systemów informatycznych. Do głównych klientów segmentu należą 
następujące podmioty: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny. Jedynie przychody 
uzyskane od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekroczyły próg 10% przychodów 
ze sprzedaży wypracowanych przez Spółkę w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2012 roku. 

� Przedsiębiorstwa – segment ten zajmuje się dostarczaniem dedykowanych 
rozwiązań informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z sektora 
przemysłowego. Główne obszary działalności segmentu przedsiębiorstw to 
świadczenie usług informatycznych w zakresie doradztwa (konsulting IT), integracji, 
wdrożeń i usług okołowdrożeniowych. Do głównych klientów segmentu należą 
następujące podmioty: Telekomunikacja Polska, PKP Cargo, Energa Obsługa 
i Sprzedaż, PTK Centertel oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator. 
Przychody od żadnego z klientów segmentu nie przekraczały 10% przychodów ze 
sprzedaży wypracowanych przez Spółkę w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2012 roku. 

� Infrastruktura – segment został wyodrębniony po raz pierwszy w 2011 roku 
w wyniku połączenia Spółki ze spółką Asseco Systems; segment zajmuje się 
sprzedażą sprzętu informatycznego oraz świadczeniem usług o charakterze 
integracyjnym, w tym w obszarze automatyki budynków. Do głównych klientów 
segmentu należą następujące podmioty: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wago 
Elwag, Combidata Poland oraz Polnord. Przychody od żadnego z klientów segmentu 
nie przekraczały 10% przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Spółkę 
w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku. 

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

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

Ceny 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 miesięcy i na dzień 
30 czerwca 2012 roku (niebadane) 

Finanse 
i Bankowość 

Administracja 
Publiczna 

Przedsiębiorstwa Infrastruktura Pozostałe Eliminacje Razem 

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

        

Przychody ze sprzedaży: 233,2  300,4  116,3  50,0  2,4  (68,1) 634,2  

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 210,6  290,1  102,5  29,5  1,5  - 634,2  

Sprzedaż między lub/i wewnątrz segmentu 22,6  10,3  13,8  20,5  0,9  (68,1) - 

        

Zysk netto ze sprzedaży wypracowany 
przez segment sprawozdawczy 

66,7  87,2  18,1  1,8  (8,0) - 165,8  

        

Pozycje niepieniężne:        

Amortyzacja (8,6) (10,9) (2,6) (1,6) (1,6) - (25,3) 

        

Przeciętne zatrudnienie w segmencie  1 025  1 222  545  209  11  - 3 012  

        

Wartość firmy z połączeń przypisana 
do segmentu 

871,4  925,2  129,7  131,0  n/d n/d 2 057,3  
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Za okres 6 miesięcy i na dzień 
30 czerwca 2011 roku (niebadane) 

Finanse 
i Bankowość 

Administracja 
Publiczna 

Przedsiębiorstwa Infrastruktura Pozostałe Eliminacje Razem 

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

        

Przychody ze sprzedaży: 238,3  312,2  122,0  42,5  1,8  (72,8) 644,0  

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 219,4  299,3  106,5  18,1  0,7  - 644,0  

Sprzedaż między lub/i wewnątrz segmentu 18,9  12,9  15,5  24,4  1,1  (72,8) - 

        

Zysk netto ze sprzedaży wypracowany 
przez segment sprawozdawczy 

59,8  86,2  17,8  2,7  2,9  - 169,4  

        

Pozycje niepieniężne:        

Amortyzacja (8,0) (11,0) (2,6) (2,1) (2,2) - (25,9) 

        

Przeciętne zatrudnienie w segmencie  950  1 160  512  189  466  - 3 277  

        

Wartość firmy z połączeń przypisana 
do segmentu 

871,4  925,2  129,7  131,0  - - 2 057,3  
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IV. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

1. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej 

Przychody operacyjne i koszty działalności operacyjnej w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku oraz w okresie porównywalnym kształtowały się 
następująco: 

 

 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2011 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

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

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

      

Przychody ze sprzedaży      

Oprogramowanie i usługi własne  228,6  446,7  216,1  420,8  

Oprogramowanie i usługi obce  69,3  132,3  69,4  148,8  

Sprzęt i infrastruktura  23,0  52,9  20,9  71,6  

Pozostała sprzedaż  1,3  2,3  1,4  2,8  

Razem  322,2  634,2  307,8  644,0  

      

Koszty działalności operacyjnej      

      

Wartość odsprzedanych towarów, 
materiałów i usług obcych  

 
(87,2) (171,9) (83,7) (198,8) 

      

Zużycie materiałów i energii   (3,4) (6,9) (3,0) (6,8) 

Usługi obce   (26,8) (51,1) (27,7) (54,0) 

Świadczenia na rzecz pracowników   (104,5) (199,0) (91,4) (186,9) 

Amortyzacja   (12,9) (25,3) (12,8) (25,9) 

Podatki i opłaty   (1,5) (3,0) (1,4) (2,9) 

Podróże służbowe   (2,9) (5,9) (3,0) (6,0) 

Pozostałe   (4,5) (5,3) - 6,7  

Razem  (156,5) (296,5) (139,3) (275,8) 

      

Koszt własny sprzedaży, w tym:  (206,7) (401,8) (186,6) (402,4) 

Koszt wytworzenia   (119,5) (229,9) (102,9) (203,6) 

Wartość odsprzedanych towarów, 

materiałów i usług obcych  

 
(87,2) (171,9) (83,7) (198,8) 

Koszty sprzedaży   (13,7) (26,2) (14,1) (27,3) 

Koszty ogólnego zarządu  (23,3) (40,4) (22,3) (44,9) 
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Uzgodnienie kosztów amortyzacji 

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie odpisu amortyzacyjnego ujętego w rachunku 
zysków i strat z tabelami ruchu środków trwałych (Nota 6) oraz wartości niematerialnych 
(Nota 7). 

  
6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
  

6 miesięcy do 30 
czerwca 2011 

(niebadane)   (niebadane) 

 mln PLN  mln PLN 

    

Odpis amortyzacyjny za rok wynikający z tabeli ruchu 
środków trwałych (13,9) (16,0) 

Odpis amortyzacyjny za rok wynikający z tabeli ruchu 
wartości niematerialnych (13,7) (13,1) 

Odpis amortyzacyjny odniesiony bezpośrednio na pozostałe 
dochody całkowite 0,4  0,5  

Pomniejszenie kosztu amortyzacji z tytułu rozliczenia 
dotacji do wewnętrznie wytworzonych licencji 1,8  1,8  

Kapitalizacja kosztów amortyzacji w ramach realizowanych 
projektów badawczo-rozwojowych 0,1  0,9  

Razem odpis amortyzacyjny ujęty w rachunku 
zysków i strat (25,3) (25,9) 
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2. Przychody i koszty finansowe 

Przychody i koszty finansowe w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 
roku oraz w okresie porównywalnym kształtowały się następująco: 

  
3 miesiące do 

30 czerwca 
2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2011 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

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

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Przychody finansowe     

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

4,9  7,8  2,1  4,3  

Pozostałe przychody odsetkowe 0,3  0,5  0,3  0,7  

Dodatnie różnice kursowe (1,2) 7,7  0,7  2,2  

Dywidendy otrzymane i należne 54,5  68,6  45,1  70,4  

Odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa 
finansowe - 0,1  0,2  0,4  

Zysk ze sprzedaży akcji/udziałów 
w jednostkach zależnych, współzależnych lub 
stowarzyszonych 

- - - 1,1  

Zyski z realizacji i/lub wyceny instrumentów 
pochodnych - - (0,7) 0,1  

Pozostałe przychody finansowe - - - - 

Razem 58,5  84,7  47,7  79,2  

     

Koszty finansowe     

Koszty odsetek od kredytów bankowych, 
papierów dłużnych oraz zobowiązań (0,7) (0,8) - - 

Koszty odsetek od leasingu finansowego (2,3) (4,6) (2,3) (4,7) 

Pozostałe koszty odsetkowe (0,2) (0,5) (0,8) (1,1) 

Ujemne różnice kursowe - - (0,2) (2,4) 

Straty ze spadku wartości inwestycji 
kapitałowych - - - - 

Straty z tytułu aktualizacji wartości aktywów 
finansowych - - (0,6) (0,6) 

Koszty bezpośrednio związane z nabyciem 
spółek - - - (0,1) 

Straty z realizacji i/lub wyceny 
instrumentów pochodnych 1,7  (1,1) (0,4) (0,4) 

Pozostałe koszty finansowe - - (0,9) (1,1) 

Razem (1,5) (7,0) (5,2) (10,4) 

Kwota kosztów finansowych nie zawiera kosztów odsetkowych dotyczących kredytu 
zaciągniętego na budowę budynku biurowego w warszawskim Wilanowie, gdyż koszty te 
zostały aktywowane i powiększają wartość środków trwałych w budowie. W okresie 
6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku wartość aktywowanych odsetek 
wyniosła 5,4 mln PLN a w okresie porównywalnym 3,1 mln PLN. 
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3. Podatek dochodowy 

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

   
3 miesiące do 

30 czerwca 
2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2011 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

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

  mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

      

Bieżący podatek dochodowy  (12,2) (14,9) (3,3) (5,4) 

Odroczony podatek dochodowy  (3,5) (19,3) (15,6) (29,9) 

Obciążenie podatkowe wykazane 
w rachunku zysków i strat 

 (15,7) (34,2) (18,9) (35,3) 

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

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

   
3 miesiące do 

30 czerwca 
2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2011 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

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

  mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

      

Wynik finansowy brutto 
z działalności kontynuowanej 

 134,1  243,6  127,0  236,9  

Obowiązująca stawka podatku 
dochodowego od osób prawych 

 19% 19% 19% 19% 

Podatek dochodowy wg 
obowiązującej ustawowej stawki 
podatkowej 

 25,5  46,3  24,1  45,0  

Dywidendy otrzymane od spółek 
zależnych i stowarzyszonych 

 (10,4) (13,0) (6,1) (10,9) 

Koszty reprezentacji  0,2  0,2  0,1  0,2  

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

Pozostałe różnice trwałe  0,3  0,4  0,6  0,7  

Podatek dochodowy wg efektywnej 
stawki podatkowej wynoszącej w 
I półroczu 2012: 14,0% a w 2011: 
14,9% 

 15,7  34,2  18,9  35,3  

Saldo podatku odroczonego Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach 
porównywalnych zostało zaprezentowane w poniższej tabeli: 
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30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

    

Aktywa z tytułu podatku odroczonego - 15,1  - 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego (4,2) - (9,8) 

Saldo podatku odroczonego (4,2) 15,1  (9,8) 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku zmiana salda podatku 
odroczonego wyniosła (19,3) mln PLN. Zmiana ta była spowodowana przede wszystkim 
wzrostem salda należności z tytułu wyceny projektów IT przy jednoczesnym spadku salda 
zobowiązań z tytułu wyceny projektów IT. Łączny wpływ zmiany wycen projetków IT na 
saldo podatku odroczonego w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku 
wyniósł (17,6) mln PLN. 

4. Zysk przypadający na jedną akcję 

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

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto 
za okres przez skorygowaną (o wpływ potencjalnych akcji rozwadniających) średnią 
ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu, skorygowaną 
o wpływ zamiany obligacji zamiennych na akcje zwykłe. W okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku oraz w okresie porównywalnym nie występowały 
instrumenty rozwadniające. 

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

   
3 miesiące do 

30 czerwca 
2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

3 miesiące do 
30 czerwca 

2011 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

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

      

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

 77 565 530  77 565 530  77 565 530  77 565 530  

Zysk netto za okres sprawozdawczy 
(w milionach złotych) 

 118,4  209,4  108,1  201,6  

Zysk netto przypadający na jedną 
akcję (w złotych) 

 1,53 2,70 1,39 2,60 

5. Informacja dotycząca wypłaconej dywidendy 

W 2012 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2011 rok. Decyzją Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Asseco Poland S.A., podjętą w dniu 25 kwietnia 2012 roku, część zysku 
netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 169,9 mln PLN została przeznaczona na wypłatę 
dywidendy, która w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 2,19 PLN. Pozostała kwota zysku 
netto w wysokości 145,5 mln PLN została przeznaczona na kapitał zapasowy. Dzień 
dywidendy został ustalony na dzień 17 maja 2012, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 
1 czerwca 2012 roku. 

W 2011 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2010 rok. Decyzją Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Asseco Poland S.A. podjętą w dniu 28 kwietnia 2011 roku, część zysku 
netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 139,6 mln PLN została przeznaczona na wypłatę 
dywidendy, która w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 1,80 PLN. Pozostała kwota zysku 
netto w wysokości 282, 8 mln PLN została przeznaczona na kapitał zapasowy. Dzień 
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dywidendy został ustalony na dzień 17 maja 2011, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 
1 czerwca 2011 roku. 

6. Rzeczowe aktywa trwałe 

Zmiana wartości netto rzeczowych aktywów trwałych w okresie 6 miesięcy zakończonym 
w dniu 30 czerwca 2012 roku oraz w okresie porównywalnym wynikała z następujących 
ruchów: 

  
6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
  

6 miesięcy do 
30 czerwca 2011 

  (niebadane)   (niebadane) 

 mln PLN  mln PLN 

  
 

Wartość netto środków trwałych na dzień  
1 stycznia 

365,6  
 

297,6  

   
 

Zwiększenia stanu, z tytułu: 60,0  
 

50,3  

Zakupu i modernizacji 60,0  
 

36,6  
Połączenia Spółki ze spółką Asseco Systems i Alatus n/d 

 
5,9  

Przesunięcia z nieruchomości inwestycyjnych n/d 
 

7,8  
    
Zmniejszenia stanu, z tytułu: (14,6) 

 
(18,3) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (13,9) 
 

(16,0) 
Sprzedaży i likwidacji (0,7) 

 
(2,3) 

   
 

Wartość netto środków trwałych na dzień 
30 czerwca 

411,0  
 

329,6  

Nakłady na środki trwałe były związane przede wszystkim z budową biura Spółki 
w warszawskim Wilanowie. 

7. Wartości niematerialne 

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych w okresie 6 miesięcy zakończonym 
w dniu 30 czerwca 2012 roku oraz w okresie porównywalnym wynikała z następujących 
ruchów: 

  
6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
  

6 miesięcy do 
30 czerwca 2011 

  (niebadane)   (niebadane) 

 mln PLN  mln PLN 

Wartość netto wartości niematerialnych na dzień  
1 stycznia: 

2 416,9   2 266,9  

 
   

Zwiększenia stanu, z tytułu: 7,6    142,8  

Zakupu  1,0   2,7  
Połączenia Spółki ze spółką Asseco Systems i Alatus n/d  133,7  
Kosztów prowadzonych projektów rozwojowych 6,6   6,4  

    
Zmniejszenia stanu, z tytułu: (13,7)   (13,1) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (13,7)  (13,1) 
Sprzedaży i likwidacji -  - 

 
   

Wartość netto wartości niematerialnych na dzień  
30 czerwca: 

2 410,8    2 396,6  

Największy udział w saldzie wartości niematerialnych ma wartość firmy powstała 
w wyniku połączeń, jakie miały miejsce w latach 2007-2011. Na dzień 30 czerwca 2012 
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roku oraz w okresach porównywalnych wartość firmy powstała w wyniku połączeń 
wynosiła 2 057,3 mln PLN i była zaalokowana do następujących segmentów 
operacyjnych, które są traktowane jako ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne: 

  
 30 czerwca 2012  31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

  mln PLN mln PLN mln PLN 

Wartość firmy przypisana do segmentu  
„Bankowość i finanse” 

 
871,4  871,4  871,4  

Wartość firmy przypisana do segmentu 
 „Administracja Publiczna” 

 
925,2  925,2  925,2  

Wartość firmy przypisana do segmentu 
 „Przedsiębiorstwa” 

 
129,7  129,7  129,7  

Wartość firmy przypisana do segmentu 
„Infrastruktura” 

 
131,0  131,0  131,0  

  2 057,3  2 057,3  2 057,3  

Zgodnie z polityką Spółki, wartość firmy jest poddawana corocznym testom na utratę 
wartości na dzień 31 grudnia, a na każdy inny dzień sprawozdawczy Spółka analizuje czy 
wystąpiły przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości.  

Nadwyżka wartości księgowej nad wartością giełdową Spółki (tzw. „niska kapitalizacja”) 
z dnia 30 czerwca 2012 roku została potraktowana przez Zarząd jako czynnik wskazujący 
na możliwość utraty wartości. 

Tym samym na dzień 30 czerwca 2012 roku, Spółka dokonała przeglądu założeń testu 
jaki został przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2011 roku i stwierdziła, że: 

� realna stopa dyskontowa jaką należałoby zastosować do wyliczenia wartości 
bieżącej oszacowanych przepływów pieniężnych (czyli szacunek średnioważonego 
kosztu kapitału) na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiłaby 7,31%, czyli nie 
przekroczyłaby poziomu tzw. stopy granicznej, jaka została oszacowana w ramach 
analizy wrażliwości testu przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku; 

� przepływy finansowe dla poszczególnych segmentów operacyjnych, jakie zostały 
zastosowane w modelu wartości użytkowej na dzień 31 grudnia 2011 roku 
bazowały na budżecie na 2012 rok; realizacja budżetu rocznego przez 
poszczególne segmenty operacyjne za okres 6 miesięcy zakończony dnia 
30 czerwca 2012 roku nie wskazuje na ryzyko niezrealizowania budżetów 
rocznych. 

W związku z powyższym, nadwyżka wartości użytkowej zidentyfikowanych ośrodków 
wypracowujących przepływy pieniężne nad ich wartością bilansową pozostaje znaczna. 

Tym samym stwierdzono, że nie występuje konieczność przeprowadzania śródrocznego 
testu z tytułu utraty wartości ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, do 
których zaalokowana jest wartość firmy. 
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8. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 

Struktura inwestycji Asseco Poland S.A. w jednostkach zależnych i stowarzyszonych została zaprezentowana na poniższym schemacie: 
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Wartości księgowe inwestycji kapitałowych Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz 
w okresach porównywalnych zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

 
30 czerwca 

2012 
31 grudnia 

2011 
30 czerwca 

2011 
 (niebadane) (badane) (niebadane) 
 mln PLN mln PLN mln PLN 

Inwestycje w podmioty notowane na aktywnym 

rynku 
    

Asseco Central Europe a.s.  241,6  241,6  241,6  

Asseco Business Solutions S.A.  69,0  69,0  69,0  

Formula Systems (1985), Ltd.  416,7  416,7  416,7  

Asseco South Eastern Europe S.A.  270,4  270,4  270,4  

     

Inwestycje w podmioty nienotowane     

Z.U.I. Otago Sp. z o.o.  26,3  26,3  26,3  

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

ADH-Soft Sp. z o.o.  7,0  7,0  3,3  

Combidata Poland Sp. z o.o.  51,0  51,0  51,0  

Asseco DACH S.A.  158,5  158,5  158,5  

Asseco East S.A.  0,2  0,2  0,2  

Asseco South Western Europe S.A.  93,6  93,6  93,6  

Asseco Northern Europe S.A.  0,1  0,1  0,1  

Asseco Denmark A/S   29,2  29,2  29,2  

Peak Consulting Group APS  8,4  8,4  8,4  

CodeConnexion Ltd.  2,8  2,8  2,8  

Asseco Lithuania   14,9  14,9  14,9  

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

Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o.  54,8  54,8  54,8  

Asseco Corporate Venture Sp. z o.o.  0,1  0,1  0,1  

Time Solutions Sp. z o.o.  0,3  0,3  0,3  

KKI-BCI Sp. z o.o., w likwidacji  - - - 

PIW Postinfo Sp. z o.o.  0,5  0,5  0,6  

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

C.K. Zeto S.A. 1)  42,4  n/d n/d 

Asseco Systems S.A. 2)  9,0  n/d n/d 

SKG S.A. 3)  8,8  n/d n/d 

 
 1 544,3  1 484,1  1 480,5  

1) Nabycie akcji spółki Centrum Komputerowe ZETO S.A. 

W dniu 31 marca 2012 roku Spółka objęła kontrolę nad spółką Centrum Komputerowe 
ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi, w wyniku nabycia 42 940 akcji reprezentujących 99,84% 
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu i 99,87% w kapitale zakładowym ZETO. 
Łączna cena nabycia akcji wyniosła 42,4 mln PLN. Umowy sprzedaży akcji zostały 
zawarte odrębnie dla każdego akcjonariusza po spełnieniu łącznie warunków 
wynikających z listu intencyjnego, który został podpisany w dniu 9 grudnia 2011 roku. 

2) Założenie spółki Asseco Systems S.A. 

W dniu 26 kwietnia 2012 roku została założona spółka Asseco Systems S.A., w której 
100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy posiada Asseco Poland. Kapitał zakładowy, w kwocie 9 mln PLN, został 
opłacony w całości przez Asseco Poland. 



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 28 

3) Nabycie akcji spółki SKG S.A. 

W dniu 27 czerwca 2012 roku Spółka zawarła umowę nabycia 300 akcji stanowiących 
60% kapitału zakładowego spółki SKG S.A. (SKG) z siedzibą w Bielsku-Białej. Umowa 
została zawarta pomiędzy Asseco Poland a dwoma akcjonariuszami SKG będącymi 
osobami fizycznymi. Cena zakupu pakietu akcji nie przekroczy 8,8 mln PLN. Płatność za 
nabyte akcje została podzielona na trzy transze, pierwsza stanowiąca 80% ceny 
w wysokości 7,1 mln PLN została zapłacona w dniu podpisania umowy, pozostałe transze 
II i III w wysokości maksymalnie 0,84 mln PLN każda, są uzależnione od zysków netto 
wypracowanych przez spółkę SKG S.A. za lata 2012 i 2013 i będą wymagalne 
odpowiednio w 2013 i 2014 roku.  

Umowa przyznała udziałowcom niekontrolującym opcję sprzedaży pozostałych 40% akcji 
SKG. Opcja ta może zostać wykonana w pierwszej połowie 2018 roku, a cena wykonania 
opcji została uzależniona od wyników wypracowanych przez SKG S.A. w latach 2014-
2017. W przypadku gdy udziałowcy niekontrolujący nie skorzystają z posiadanej opcji 
put, Asseco Poland będzie miało możliwość kupienia całości udziałów niekontrolujących, 
za cenę, która będzie wyliczana na bazie wyników wypracowanych przez SKG S.A. 
w latach 2014-2017. 

SKG S.A. (dawniej: Systemy Komputerowe - Główka S.A.) działa na rynku IT od 26 lat. 
Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów informatycznych 
i informacyjnych oraz konsultingu w zakresie nowych technologii. Posiada szerokie 
doświadczenie w takich obszarach jak: podatki i cło, handel detaliczny oraz audyt 
i analiza danych. Dostarczane przez SKG S.A. rozwiązania wspierają pracę kilkuset firm 
oraz instytucji w kraju, m.in.: Polskiej Służby Celnej, Ministerstwa Finansów, NIK, Giełdy 
Papierów Wartościowych, PGNIG, Polkomtel, LOT. 

Nabycie SKG wzmocni ofertę Asseco Poland w sektorze administracji publicznej 
i przedsiębiorstw oraz poszerzy ofertę Grupy Asseco o rozwiązania dla handlu 
detalicznego, audytu i analizy danych. 

Przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku jak i w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 
2012 roku, kapitalizacja giełdowa Asseco Poland utrzymywała się na poziomie poniżej 
wartości księgowej Spółki (tzw „niska kapitalizacja”). Sytuacja ta została przez Zarząd 
Asseco uznana za czynnik wskazujący na możliwość utraty wartości aktywów Spółki. 

Na potrzeby analizy przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości, aktywa 
Spółki zostały podzielone na dwie grupy: 

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

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

Aktywa z pierwszej grupy, zostały zweryfikowane pod kątem przesłanek wskazujących na 
możliwość utraty wartości jak zostało to opisane w punkcie 7 not objaśniających do 
niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

W przypadku inwestycji kapitałowych, analiza przesłanek wskazujących na możliwość 
utraty wartości jest przeprowadzana na poziomie poszczególnych spółek, w których 
Asseco Poland posiada udziały/akcje. 

W przypadku spółek notowanych na aktywnym rynku, przesłanką wskazującą na 
możliwość utraty wartości może być niska kapitalizacja (tj. nadwyżka wartości księgowej 
inwestycji nad jej wartością rynkową), osiąganie przez spółkę wyników finansowych 
niższych niż te, które założono w ostatnim corocznym teście z tytułu utraty wartości lub 
istotny wzrost stóp dyskontowych wynikający ze zmian parametrów rynkowych 
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wykorzystywanych do szacowania wartości tych stóp (w tym stopy wolne od ryzyka, 
poziom inflacji). 

W przypadku spółek nienotowanych na aktywnym rynku, przesłanką wskazującą na 
możliwość utraty wartości mogą być niższe wyniki finansowe niż te, które zostały 
założone w ostatnim corocznym teście na utratę wartości lub istotny wzrost stóp 
dyskontowych wynikający ze zmian parametrów rynkowych wykorzystywanych do 
oszacowania wartości tych stóp (w tym stopy wolne od ryzyka, poziom inflacji). 

W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości 
ośrodków, Spółka przeprowadza test poprzez oszacowanie wartości użytkowej za pomocą 
modelu DCF. Zasady przeprowadzania testu z tytułu utaty wartości w okresach 
śródrocznych są spójne z tymi, które są stosowane przy teście na dzień 31 grudnia 2011 
roku. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty 
wartości zidentyfikowano dla inwestycji w następujące spółki: Asseco Central Europe a.s. 
(przesłanka: niska kapitalizacja), Asseco South Eastern Europe S.A. (przesłanka: niska 
kapitalizacja), Combidata Poland Sp. z o.o. (przesłanka: wyższa stopa dyskontowa, 
wyniki niższe niż założono), Asseco South Western Europe (przesłanka: wyższa stopa 
dyskontowa, wyniki niższe niż założono), Asseco Lithuania (przesłanka: wyższa stopa 
dyskontowa, wyniki niższe niż założono) oraz Asseco Denmark A/S (przesłanka: wyższa 
stopa dyskontowa, wyniki niższe niż założono). 

W przypadku Grupy Asseco South Eastern Europe testy wykonane dla inwestycji Asseco 
South Eastern Europe, dla których stwierdzono potencjalne ryzyko utraty wartości, nie 
wykazały utraty wartości aktywów w tej grupie. 

Wyniki przeprowadzonej analizy zostały zestawione w poniżej tabeli: 

% nadwyższka 
wartości 

użytkowej nad 
wartością 
bilansową 

Stopa dyskontowa Dynamika wzrostu przychodów 

zastosowana 
w modelu 

graniczna zastosowana 
w modelu 

graniczna 

Asseco Central Europe a.s. 60,0% 7,8% 12,0% 4,4% (5,2%) 

Combidata Poland Sp. z o.o. 49,0% 9,3% 13,9% - (7,7%) 

Asseco South Western Europe S.A. 5,0% 13,2% 17,9% 13,8% 3,9% 

Asseco Denmark A/S oraz Peak 
Consulting Group APS 

16,0% 6,4% 12,4% 2,6% (1,7%) 

Asseco Lithuania UAB 31,0% 12,1% 13,3% 7,0% 2,8% 
      

Tym samym, nadwyżka wartości użytkowej poszczególnych inwestycji kapitałowych nad 
ich wartością bilansową pozostaje na bezpiecznym poziomie. 
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9. Aktywa finansowe  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych Spółka posiadała następujące kategorie i klasy aktywów finansowych: 

 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

 (niebadane) (badane) (niebadane) 

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

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 
  

  
  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności, w tym - 2,0  - - - 8,2  

obligacje skarbowe - 2,0  - - - 8,2  

       
Pożyczki, w tym 14,8  7,1  5,4  15,3  0,4  14,7  

udzielone podmiotom powiązanym 14,5  1,9  5,1  10,8  0,1  11,0  
udzielone pracownikom 0,3  0,5  0,3  0,6  0,3  0,4  
udzielone pozostałym podmiotom - 4,7  - 3,9  - 3,3  

       
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach 
godziwych przez wynik finansowy, w tym 15,8  1,9  18,7  - 11,2  - 

kontrakty forward na waluty EUR i USD 15,8  1,9  18,7  - 11,2  - 

     - - 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w 
tym 9,3  - 9,2  - 10,2  - 

akcje w spółkach notowanych na aktywnym rynku 0,6  - 0,4  - 1,4  - 
akcje i udziały w spółkach nienotowanych 8,7  - 8,8  - 8,7  - 
pozostałe aktywa dostępne do sprzedaży - - - - 0,1  - 

       
Razem 39,9  11,0  33,3  15,3  21,8  22,9  
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są wyceniane na każdą 
datę bilansową według zamortyzowanego kosztu.  

Kategoria ta obejmuje inwestycje w obligacje skarbowe wyemitowane przez Ministerstwo 
Finansów. 

Pożyczki udzielone są wyceniane na każdą datę bilansową według zamortyzowanego 
kosztu. Pożyczki dla podmiotów powiązanych zostały udzielone na warunkach rynkowych. 

Na saldo pożyczek udzielonych pozostałym podmiotom składa się saldo netto (tj. po 
uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty wartości) bonów dłużnych, wyemitowanych przez 
Prokom Investments S.A.  

Na saldo pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym składają się pożyczki udzielone 
następującym spółkom zależnym: 

   30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

  (niebadane) (badane) (niebadane) 

  mln PLN mln PLN mln PLN 

ADH Soft Sp. z o.o.  - - 0,3  

PIW Postinfo Sp. z o.o.  - - 0,3  

Z.U.I. Otago Sp. z o.o.  5,4  5,2  - 

Asseco DACH S.A.  11,0  10,7  10,3  

Pozostałe podmioty powiązane  - - 0,2  

Razem  16,4  15,9  11,1  

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez rachunek zysków 
i strat obejmują transakcje typu „forward” na zakup i sprzedaż walut obcych – EUR 
i USD. Transakcje „forward” zostały zawarte w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego 
wynikającego z umów handlowych oraz ryzyka walutowego związanego z umową 
leasingu finansowego nieruchomości. Wartość godziwa kontraktów „forward” jest 
określana na każdy dzień bilansowy przy użyciu modelu, dla którego dane wejściowe są 
obserwowalne bezpośrednio na rynkach aktywnych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to przede wszystkim inwestycje 
kapitałowe nieprzekraczające 20% udziału w kapitale zakładowym. Inwestycje 
w podmioty notowane na aktywnym rynku są wyceniane na każdy dzień bilansowy do 
wartości godziwej na podstawie kursu zamknięcia notowań z dnia bilansowego. 
Inwestycje w spółki nienotowane na aktywnym rynku wyceniane są w cenie nabycia 
skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości.  
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10. Czynne rozliczenia międzyokresowe  

 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

 (niebadane) (badane) (niebadane) 

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

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 
  

  
  

Przedpłacone usługi, w tym: 26,5  45,2  32,6  38,9  23,9  39,0  

Przedpłacone usługi serwisowe i opłaty licencyjne 8,5  26,7  16,7  20,0  9,0  19,9  

Przedpłacony sponsoring 16,3  14,5  14,2  14,5  13,1  14,5  

Przedpłacone czynsze oraz uśrednienie rat z tytułu 

leasingu operacyjnego 
1,3  1,0  1,3  1,6  1,3  0,8  

Przedpłacone ubezpieczenia - 1,2  - 0,7  - 1,2  

Przedpłacone inne usługi 0,4  1,8  0,4  2,1  0,5  2,6  

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

- 1,9  - 4,0  - 1,9  

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - 2,4  - 0,7  0,1  1,3  

 26,5  49,5  32,6  43,6  24,0  42,2  

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na koniec okresów porównywalnych składały się głównie 
z następujących pozycji: 

� kosztów przedpłaconych usług serwisowych i opłat licencyjnych, które będą odnoszone do rachunku zysków i strat sukcesywnie 
w okresach przyszłych, 

� przedpłaconych kosztów marketingu i reklamy, w tym przede wszystkim na rzecz Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. (umowa 
sponsoringowa obowiązuje do 31 lipca 2015 roku) oraz Asseco Resovia (umowa sponsoringowa obowiązuje do 31 maja 2016 roku). 
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11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych tytułów 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych Spółka posiadała należności z następujących tytułów: 

 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

 (niebadane) (badane) (niebadane) 

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

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 
  

  
  

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym 1,2  209,8  1,6  300,7  1,5  169,2  

od jednostek powiązanych, w tym: - 2,8  - 5,1  - 2,0  

od jednostek zależnych - 0,8  - 0,4  - 0,9  

od jednostkek współzależnych - 2,0  - - - - 

od jednostek stowarzyszonych - - - 4,7  - 1,0  

od pozostałych podmiotów powiązanych - - - - - 0,1  

od jednostek pozostałych 1,2  207,0  1,6  295,6  1,5  167,2  

       
Odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw 
i usług - (12,5) - (6,7) - (6,1) 

              
 1,2  197,3  1,6  294,0  1,5  163,1  
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 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

 (niebadane) (badane) (niebadane) 

Pozostałe należności mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

       

Należności budżetowe, - 11,2  - - - 8,2  

w tym należności z tytułu CIT - 11,1  - - - 8,1  

Należności z wyceny bilansowej kontraktów IT - 120,1  - 76,3  - 98,6  

Należności z tytułu dostaw niezafakturowanych,  - 37,3  - 76,8  - 36,4  

w tym od podmiotów powiązanych - - - 23,3  - 1,1  

Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania 
umowy 

2,7  3,0  2,3  2,6  3,2  2,2  

Należności z tytułu zaliczek - 12,3  - 4,0  - 4,8  

Należności z tytułu dywidend - 32,6  - 6,7  - 28,3  

Należności z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych 

- 2,8  1,4  2,3  1,4  3,6  

Zaliczki wpłacone na poczet nabycia akcji/udziałów - 250,0  - - - - 

Należności z tytułu wpłaconych kaucji 4,9  7,7  4,2  10,4  15,0  1,3  

Należności z tytułu dotacji - 12,9  - 36,7  - 35,8  

Należności z tytułu leasingu finansowego 0,8  0,8  1,1  0,9  0,9  1,9  

Należności dochodzone na drodze postępowania 
sądowego 

- 5,7  - 5,8  - 3,9  

Pozostałe należności 3,2  5,6  6,3  2,4  6,5  2,6  

       

Odpis aktualizujący pozostałe należności (-) - (8,0) (2,4) (5,2) (1,8) (5,1) 

       
 11,6  494,0  12,9  219,7  25,2  222,5  
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Długoterminowe należności nie są oprocentowane i zostały wycenione w wartości 
bieżącej. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych należności oraz 
przyszłe należności wynikające z zawartych umów handlowych nie stanowiły 
zabezpieczenia zaciągniętych kredytów bankowych.  

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

Należności z tytułu dostaw niezafakturowanych to należności z tytułu usług, które zostały 
wykonane w okresie sprawozdawczym, ale za które do dnia bilansowego nie została 
wystawiona faktura sprzedaży.  

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

Należności z tytułu zaliczek wpłaconych na poczet nabycia akcji/udziałów to środki 
pieniężne, które zostały ulokowane na odrębnym rachunku w związku z wezwaniem do 
zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki Sygnity za cenę 21,00 złotych za akcję, 
które zostało przez Jednostkę Dominującą ogłoszone w dniu 22 lutego 2012 roku. 
Pierwotny termin przyjmowania zapisów w ramach wezwania został wyznaczony na dzień 
10 kwietnia 2012 roku, jednak ze względu na nieotrzymanie do tego dnia decyzji Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, termin został wydłużony do dnia 9 lipca 2012 roku. 
Zgoda UOKiK wpłynęłą do Spółki w dniu 11 lipca 2012 roku, czyli już po zakończeniu 
wezwania (bez nabycia akcji), wobec upływu w dniu 9 lipca 2012 roku maksymalnego, 
okreslonego prawem 120-dniowego terminu do zapisywania się na sprzedaż akcji. 

Należności z tytułu dotacji dotyczą przede wszystkim projektów Centrum Kompetencyjne 
IT oraz Centrum IT Wilanów. Pierwszy z projektów był realizowany w oparciu o umowę 
podpisaną w dniu 25 marca 2010 roku z Ministerstwem Gospodarki. Kwota 
dofinansowania obejmowała przede wszystkim koszty wynagrodzeń. Projekt został 
zakończony w grudniu 2011 roku. Drugi z projektów jest realizowany w oparciu o umowę 
podpisaną w dniu 30 grudnia 2010 roku z Ministerstwem Gospodarki. Kwota 
dofinansowania obejmuje przede wszystkim koszty związane z wybudowaniem Centrum 
IT w Wilanowie, przy czym nie może przekroczyć 31,1 mln PLN, co stanowi 30% 
maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych.  

Saldo pozostałych należności zawiera m.in. należność z tytułu sprzedaży udziałów 
w spółce Koma Nord w wysokości 4,9 mln PLN.  
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12. Środki pieniężne 

  30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

  (niebadane) (badane) (niebadane) 

  mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Środki pieniężne na rachunkach bankowych   6,9  9,8  92,3  

Lokaty krótkoterminowe (w tym overnight)  37,6  272,4  9,8  

Środki pieniężne w kasie  - -  

Razem saldo środków pieniężnych 
wykazane w bilansie  44,5  282,2  102,1  

     

Kredyty w rachunku bieżącym 
wykorzystywane w działalności operacyjnej 13 (142,0) - - 

     

Razem saldo środków pieniężnych 
wykazane w rachunku przepływów 
pieniężnych 

 (97,5) 282,2  102,1  

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

Kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 142,0 mln PLN zostały uznane przez Spółkę za 
ekwiwalenty środków pieniężnych, gdyż linie te są wykorzystywane do bieżącego 
zarządzania płynnością. Zadłużenie wynikające z przyznanych linii podlega częstym 
fluktuacjom i wynika z bieżących wpłat klientów z tytułu wystawionych faktur oraz wypłat 
wynikających z płatności dokonywanych przez Spółkę.  
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13. Oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów wartościowych  

Nazwa jednostki 
Maksymalny dostępny 

limit zadłużenia na 
30 czerwca 2012 

Efektywna stopa 
procentowa % 

Termin spłaty 

30 czerwca 2012 
roku 

31 grudnia 2011 
roku 

30 czerwca 2011 
roku 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

Kredyty w rachunku bieżącym      

Pekao S.A. 150,0  WIBOR 1M + marża 2012-12-31 61,1  - - 

PKO BP S.A.  150,0  WIBOR 1M + marża 2013-11-30 24,5  - - 

ING Bank Śląski S.A.  150,0  WIBOR 1M + marża 2012-08-31 35,2  - - 

Raiffeisen Bank 70,0  WIBOR 1M + marża 2014-03-31 21,2  - - 

 520,0    142,0  - - 

Kredyty inwestycyjny      

Pekao S.A. 200,0  WIBOR 1M + marża 2022-12-20 194,2  151,4  110,7  

  200,0      194,2  151,4  110,7  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Asseco Poland S.A. posiadała dostępny maksymalny limit kredytowy w wysokości 520 mln PLN. Na dzień 
30 czerwca 2012 roku saldo zadłużenia wynikającego z wykorzystania linii kredytowych wynosiło 142,0 mln PLN. W okresach 
porównywalnych maksymalny dostępny limit kredytowy wynikający z linii kredytowych w rachunku bieżącym wynosił 536 mln PLN, 
jednak na żadnej z dostępnych linii kredytowych nie występowało saldo zadłużenia. 

W dniu 22 września 2010 roku Asseco Poland S.A. zawarła umowę kredytu z Bankiem Pekao S.A. na kredyt inwestycyjny pod budowę 
nowego biura Asseco Poland w warszawskim Wilanowie. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązanie z tytułu tego kredytu wynosiło 
194,2 mln PLN, a w okresach porównywalnych odpowiednia 151,4 mln PLN oraz 110,7 mln PLN. Część kredytu w wysokości nie 
przekraczającej 80 mln PLN została wykorzystana na refinansowanie kosztów netto zakupu gruntu, a pozostała część kredytu 
w wysokości nieprzekraczającej 120 mln PLN została wykorzystana na sfinansowanie kosztów netto budowy obiektu biurowego o łącznej 
powierzchni całkowitej 39 000 m2. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa nie później niż 20 grudnia 2022 roku a jego oprocentowanie 
oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę. Umowa kredytowa spółki Asseco Poland S.A. zawarta w dniu 
22 września 2010 roku, przewiduje ustanowienie zabezpieczeń m.in. hipoteki zwykłej w kwocie 200 mln PLN, hipoteki kaucyjnej 
w wysokości 100 mln PLN na zabezpieczenie odsetek i kosztów, cesji z umów ubezpieczenia nieruchomości i projektu, a także cesji praw 
przysługujących Spółce z tytułu kontraktu budowlanego. 
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14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych tytułów 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych zobowiązania Spółki wynikały z następujących tytułów: 

 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

 (niebadane) (badane) (niebadane) 

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

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym       

Wobec jednostek powiązanych, w tym: - 4,4  - 3,7  - 6,0  

wobec jednostek zależnych - 3,1  - 3,7  - 4,8  

wobec jednostek współzależnych - -  -  0,3  

wobec jednostek stowarzyszonych - 1,1  - - - - 

wobec pozostałych podmiotów powiązanych - 0,2  - - - 0,9  

Wobec jednostek pozostałych - 35,1  - 95,8  - 47,4  

 - 39,5  - 99,5  - 53,4  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych 

 - - 22,3  - - 

       

Zobowiązania budżetowe       

Podatek od wartości dodanej (VAT) - 13,2  - 28,9  - 10,5  

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - 2,8  - 4,3  - 2,7  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 8,9  - 5,9  - 7,8  

Podatek u źródła - - - 1,3  - - 

Pozostałe - 8,3  - 0,2  - 7,1  

 - 33,2  - 40,6  - 28,1  

Pozostałe zobowiązania       

Zobowiązanie z tytułu wyceny kontraktów IT - 15,8  - 64,6  - 15,9  

Zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych - 5,5  - 20,2  - 1,5  

Zaliczki otrzymane - 4,3  - 3,1  - - 

Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych 
i wartości niematerialnych 

- 5,8  - 36,7  - - 

Inne zobowiązania - 2,0  - 1,4  - 3,7  

 - 33,4  - 126,0  - 21,1  
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane. 

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

W skład pozostałych zobowiązań wchodzą głównie kwoty wynikające z wyceny kontraktów IT, które wynikają z przewagi wystawionych 
faktur nad stopniem zawansowania realizacji kontraktów wdrożeniowych. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień 30 czerwca 2011 roku nie występowały pozostałe zobowiązania wobec podmiotów 
powiązanych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku saldo pozostałych zobowiązań wobec podmiotów powiązanych wynosiło 26,7 mln PLN. 

15. Bierne rozliczenia międzyokresowe 

 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

 (niebadane) (badane) (niebadane) 

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

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

       

Rozliczenia międzyokresowe kosztów:       

Rezerwa na niewykorzystane urlopy - 15,2  - 12,5  - 16,0  

Rezerwa na premie dla pracowników i Zarządu - 22,2  - 39,4  - 21,3  

Rezerwa na koszty  - 25,6  - 22,7  - 19,9  

 - 63,0  - 74,6  - 57,2  

       

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:       

Usługi serwisowe 27,5  37,0  38,1  36,2  15,8  27,1  

Dotacje do budowy aktywów 43,0  3,6  35,1  5,6  18,7  13,2  

Uśrednienie rat leasingu operacyjnego (najem 
powierzchni biurowych) 

- - - - - 0,3  

Pozostałe - - - 0,1  - 0,1  

 70,5  40,6  73,2  41,9  34,5  40,7  
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Na saldo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów składają się:  

� rezerwy na niewykorzystane urlopy,  

� rezerwy na wynagrodzenia okresu przeznaczone do wypłaty w okresach 
następnych, wynikające z zasad systemów premiowych obowiązujących w Spółce, 

� rezerwa na badanie sprawozdania finansowego, oraz  

� rezerwy na koszty bieżącej działalności Spółki, które zostały poniesione w okresie 
sprawozdawczym, na które na dzień sporządzenia sprawozdania nie otrzymano 
jeszcze faktur kosztowych. 

Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczy głównie: 

� przyszłych przychodów z tytułu świadczonych usług rozliczanych w czasie, takich 
jak opieka informatyczna, oraz  

� dotacji do budowy aktywów, które obejmują dotacje do projektów rozwojowych 
(zakończonych oraz niezakończonych) oraz projektów związanych z tworzeniem 
centrów kompetencyjnych IT. 
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16. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

W poniższej tabeli wyszczególniono pozycje, które zostały uwzględnione w korekcie zysku 
brutto w linii „zmiany stanu kapitału pracującego”:  

 
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2011 

Zmiany stanu kapitału pracującego  (niebadane)  (niebadane) 

  mln PLN  mln PLN 

Zmiana stanu zapasów  1,2   7,4  
Zmiana stanu należności  94,3   67,4  
Zmiana stanu zobowiązań  (151,5)  (164,1) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (13,6)  (17,9) 
Zmiana stanu rezerw  0,3   (11,5) 

  (69,3)  (118,7) 

W poniższych tabelach zaprezentowano uzgodnienie pomiędzy bilansowymi zmianami 
kapitału pracującego, a zmianami wpływającymi na przepływy z działalności operacyjnej 
w rachunku przepływów pieniężnych: 

 
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2011 

  (niebadane)  (niebadane) 

  mln PLN  mln PLN 

     

Zmiana stanu należności wynikająca z bilansu  (175,9)  (76,9) 

Należności przejęte w ramach połączeń  -  108,5  

Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży środków 
trwałych i wartości niematerialnych 

 
(0,8)  (0,7) 

Należności z tytułu podatku dochodowego  11,2   8,2  

Zaliczki wpłacone na poczet nabycia akcji/udziałów  250,0   - 

Dotacje do budowy aktywów  (14,7)  - 

Należności z tytułu dywidend   25,9   28,3  

Pozostałe korekty  (1,4)  - 

Zmiana stanu wpływająca na przepływy 
z działalności operacyjnej 

 
94,3   67,4  

     

Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z bilansu  (182,3)  (68,8) 

Zobowiązania przejęte w ramach połączeń  -  (106,3) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu środków 
trwałych i wartości niematerialnych 

 
7,8   2,9  

Zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych 

 
22,3   6,9  

Pozostałe korekty  0,7   1,2  

Zmiana stanu wpływająca na przepływy 
z działalności operacyjnej 

 
(151,5)  (164,1) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

Największy wpływ na saldo przepływów z działalności inwestycyjnej miały: 

� Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (51,2 mln PLN) i wartości niematerialnych 
(3,4 mln PLN), w tym przede wszystkim nakłady na budowę nowego budynku 
biurowego w warszawskim Wilanowie, które po potrąceniu o otrzymane 
dofinansowanie wyniosły 46,3 mln PLN. Pozostałe wydatki to zakupy środków 
transportu, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji obcych 
wykorzystywanych przez pracowników Spółki; 
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� Nakłady na prace rozwojowe netto (tj. po potrąceniu o otrzymane dofinansowanie) 
wyniosły 6,0 mln PLN; 

� Wydatki na nabycie akcji/udziałów w podmiotach powiązanych w wysokości 
58,5 mln PLN, w tym 42,4 mln PLN z tytułu zakupu akcji w spółce C.K. ZETO, 9,0 mln 
PLN z tutułu kapitału wpłaconego do spółki Asseco Systems oraz 7,1 mln PLN płatność 
pierwszej raty ceny nabycia akcji w spółce SKG S.A.  

� Zaliczki wpłacone na poczet nabycia akcji/udziałów (250 mln PLN) to środki, które 
zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku, z którego może być sfinansowany 
zakup do 100% akcji spółki Sygnity S.A. zgodnie z wewzaniem jakie Jednostka 
Dominująca ogłosiła w dniu 22 lutego 2012 roku.  

� Dywidendy otrzymane w wysokości 42,9 mln PLN, w tym dywidenda od spółek Asseco 
Central Europe, Asseco Business Solutions, Gladstone Consulting, ZUI Novum, ZUI 
Otago, ADH Soft oraz Asseco Lithuania. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

� Dywidendy wypłacone – pozycja zawiera dywidendę wypłaconą przez Spółkę 
w wysokości 169,9 mln PLN (szczegóły dotyczące dywidendy za 2011 rok zostały 
przedstawione w punkcie 5 not objaśniających); 

� Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów są związane z pociągnięciem kolejnych transz 
kredytu inwestycyjnego na budowę nowego biura Spółki w warszawskim Wilanowie 
w wysokości 42,7 mln PLN.  
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17. Transakcje z podmiotami powiązanymi  

Poniższe tabele prezentują informacje dotyczące transakcji jakie w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku oraz w okresie porównywalnym zostały zawarte 
pomiędzy Asseco Poland a jej podmiotami powiązanymi. Transakcje z podmiotami 
powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych. 

Sprzedaż Asseco Poland S.A. do jednostek powiązanych w okresie: 
6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

  (niebadane) (niebadane) 

Nazwa podmiotu Typ transakcji mln PLN mln PLN 

Transakcje z jednostkami zależnymi   

ADH Soft Sp. z o.o. najem powierzchni biurowej 0,3  0,3  

Asseco Business Solutions S.A. 

sprzedaż towarów i usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi; najem powierzchni 
biurowej 

0,3  0,7  

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

1,4 0,0 

Asseco Dach S.A.  

sprzedaż towarów i usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi; najem powierzchni 
biurowej 

- 0,4  

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

- 0,1  

Combidata Poland Sp. z o.o. 

sprzedaż  usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi; najem powierzchni 
biurowej 

3,0  3,6  

Gladstone Consulting Ltd. 
sprzedaż  usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

- 1,8  

ZUI Otago Sp. z o.o. najem powierzchni biurowej - 0,1  

P.I.W.Postinfo Sp. z o.o.  
sprzedaż  usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

0,2  0,2 

  
5,2 7,2  

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi   

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

3,2  4,2  

  
3,2  4,2  

Transakcje z podmiotami powiązanymi przez Kadrę Zarządzającą    
Gdyński Klub Koszykówki 
Arka S.A. najem powierzchni biurowej 0,1  0,1  

Polnord S.A. 
sprzedaż  usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatyczno-budowlanymi 

3,0  - 

 3,1  0,1 

Transakcje z Członkami Zarządu i Prokurentami - - 

   
Transakcje z Członkami Rady Nadzorczej    

Dariusz Brzeski sprzedaż towarów i usług związanych 
z pozostałą działalnością  

- 0,1  

 
- 0,1  

    

 RAZEM 11,5  11,6  
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Zakupy Asseco Poland S.A. od jednostek powiązanych w okresie: 
6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

  (niebadane) (niebadane) 

Nazwa podmiotu Typ transakcji mln PLN mln PLN 

Transakcje z jednostkami zależnymi   

ADH Soft Sp. z o.o. 
nabycie usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

0,3  0,1  

Asseco Business Solutions S.A. 

nabycie usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi; wynajem powierzchni 
biurowej 

2,1  8,3  

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

- 0,1  

Asseco South Eastern Europe S.A. 
zakup towarów i usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

- 0,4  

Grupa Combidata Poland  
zakup towarów i usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

1,2  1,2  

IDIT I.D.I. Technologies Ltd 
zakup towarów i usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

0,4  - 

ZUI Otago Sp. z o.o. 
zakup towarów i usług związanych 
z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

- 0,1  

Podkarpacki Fundusz 
Nieruchomości Sp. z o.o. wynajem powierzchni biurowej 0,3  0,3  

P.I.W.Postinfo Sp. z o.o.  
zakup usług związanych z 
prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

4,4  1,2  

  8,7  11,7  
    

Transakcje z podmiotami powiązanymi przez Kadrę Zarządzającą    
Gdyński Klub Koszykówki 
Arka S.A. sponsoring 4,7  10,0  

Asseco Resovia S.A. sponsoring 4,4  4,7  

  9,1  14,7  
Transakcje z Członkami Zarządu i Prokurentami   

Piotr Jakubowski zakup usług doradczych 0,2  0,2  

  
0,2  0,2  

Transakcje z Członkami Rady Nadzorczej    

Dariusz Brzeski zakup usług doradczych 0,7  0,7  

  
0,7  0,7  

    

 RAZEM 18,7  27,3  
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Należności handlowe i pozostałe od jednostek 

powiązanych w okresie 
Zobowiązania handlowe i pozostałe do jednostek 

powiązanych w okresie 

 
30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

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

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

Transakcje z jednostkami zależnymi       

Asseco Business Solutions S.A. - - - 0,3  1,0  4,8  

Asseco Central Europe a.s.  - 23,3  - - 24,0  - 

Grupa Combidata Poland 0,8  0,3  0,9  1,5  1,8  0,3  

Gladstone Consulting Ltd. - - 0,9  - - - 

Magic Software  - - - - 0,6   
Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. - - - 2,0  - - 

ITD Polska Sp. z o.o. - - - - 1,6  - 

P.I.W.Postinfo Sp. z o.o.  - - 0,2  0,4  1,4  0,7  

 0,8  23,6  2,0  4,2  30,4  5,8  

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi       

Postdata S.A. 2,0  4,8 1,0  - - - 

 2,0  4,8 1,0  - - - 
Transakcje z podmiotami powiązanymi przez 
Kadrę Zarządzającą        

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. - - - - - - 

Asseco Resovia S.A. - - - - - - 

Centrum ZANA S.A. - - - - - - 

Wyższa Szkoła Finansów i Administracji  w Sopocie - - - - - - 

Gambit Sp. z o.o. - - - - - - 

Polnord S.A. - - - - - - 

       
Transakcje z Członkami Zarządu i Prokurentami - - 0,1  - - - 

       

Transakcje z Członkami Rady Nadzorczej  - - - 0,2  - 0,2  

       
RAZEM 2,8  28,4  3,1 4,4  30,4  6,0  
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Saldo należności od podmiotów powiązanych obejmuje: 

� na dzień 30 czerwca 2012 roku należności z tytułu dostaw i usług (2,8 mln PLN),  

� na dzień 31 grudnia 2011 roku należności z tytułu dostaw i usług (5,1 mln PLN) 
oraz pozostałe należności (23,3 mln PLN), 

� na dzień 30 czerwca 2011 roku należności z tytułu dostaw i usług (2,0 mln PLN) 
oraz pozostałe należności (1,1 mln PLN). 

Saldo zobowiązań wobec podmiotów powiązanych obejmuje: 

� na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
(4,4 mln PLN),  

� na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania z tytułu dostaw i usług (3,7 mln PLN) 
oraz pozostałe zobowiązania (26,7 mln PLN), 

� na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
(6,0 mln PLN). 

18. Zobowiązania pozabilansowe na rzecz jednostek powiązanych 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku roku stan gwarancji i poręczeń udzielonych przez Asseco 
Poland na rzecz jednostki pośrednio zależnej Asseco Germany z tytułu zaciągniętych 
przez tą spółkę kredytów bankowych i pożyczek wygląda następująco:  

� poręczenie udzielone dla Deutsche Bank AG na kwotę 10,7 mln PLN (2,5 mln EUR) 
obejmujące umowy kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Na dzień 
30 czerwca 2012 roku kwota zobowiązania z tytułu powyższego kredytu wynosiła 
3,2 mln PLN a w okresach porównywalnych odpowiednio 6,6 mln PLN oraz 
3,8 mln PLN. Poręczenie zostało udzielone na czas nieokreślony. 

� poręczenie udzielone dla BW Bank na kwotę 10,7 mln PLN (2,5 mln EUR) 
obejmujące umowy kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Na dzień 
30 czerwca 2012 roku kwota zobowiązania z tytułu powyższego kredytu wynosiła 
4,3 mln PLN a w okresach porównywalnych odpowiednio 9,4 mln PLN oraz 
8,6 mln PLN. Poręczenie zostało udzielone na czas nieokreślony. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku stan gwarancji i poręczeń udzielonych przez Asseco 
Poland na rzecz jednostki pośrednio zależnej Matrix 42 AG z tytułu zaciągniętych przez tą 
spółkę kredytów bankowych i pożyczek wygląda następująco: 

� poręczenie udzielone dla Deutsche Bank AG na kwotę 12,8 mln PLN (3,0 mln EUR) 
obejmujące umowy kredytu krótkoterminowego obrotowego. Na dzień 30 czerwca 
2012 roku nie występowało saldo zadłużenia wynikające z tego kredytu. Na dzień 
31 grudnia 2011 roku kwota zobowiązania z tytułu powyższego kredytu wynosiła 
4,4 mln PLN. Na dzień 30 czerwca 2011 roku niniejsze poręcznie nie występowało. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku stan gwarancji i poręczeń udzielonych przez Asseco 
Poland na rzecz spółki powiązanej osobowo Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A wygląda 
następująco: 

� poręczenie udzielone na rzecz Euroleague Properties NV na kwotę 1,3 mln PLN 
(0,3 mln EUR) tytułem zabezpieczenia udziału Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka 
w Eurolidze.  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występowały poręczenia udzielone na rzecz 
pozostałych podmiotów powiązanych. 
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19. Zobowiązania pozabilansowe na rzecz i wobec jednostek pozostałych 

W ramach działalności handlowej Asseco Poland wykorzystuje dostępność gwarancji 
bankowych i akredytyw, jak również ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, jako 
formy zabezpieczenia transakcji gospodarczych z różnymi organizacjami, firmami 
i podmiotami administracji publicznej. Potencjalne zobowiązania z tego tytułu na dzień 
30 czerwca 2012 roku wynosiły 132,9 mln PLN, na dzień 31 grudnia 2011 roku 
129,0 mln PLN, a na dzień 30 czerwca 2011 roku 121,5 mln PLN. 

Dodatkowo Spółka na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresie porównywalnym 
posiadała szereg zawartych umów najmu, leasingu i innych o podobnym charakterze, 
z których wynikały następujące przyszłe płatności: 

  30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

  (niebadane) (badane) (niebadane) 

  mln PLN mln PLN mln PLN 

Zobowiązania z tytułu najmu 
powierzchni 

 
   

W okresie do 1 roku  19,3  22,2  17,8  

W okresie od 1 roku do 5 lat  33,6  37,1  40,2  

Powyżej 5 lat  1,9  3,4  4,4  

  54,8  62,7  62,4  

     
Zobowiązanie z tytułu leasingu 
operacyjnego  

 
  

 

W okresie do 1 roku  0,4  0,6  0,7  

W okresie od 1 roku do 5 lat  0,1  0,2  0,4  

  0,5  0,8  1,1  

20. Sezonowość i cykliczność 

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

21. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 

� Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się dnia 2 sierpnia 
2012 roku w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Pana 
Wiesława Walendziaka, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady 
Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej 
kadencji, obejmującej lata 2012-2016. 

� Zgoda UOKiK na dokonanie koncentracji Asseco Poland i Sygnity S.A. 

W dniu 11 lipca 2012 roku wpłynęła do Spółki decyzja Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) z dnia 11 lipca 2012 roku dotycząca koncentracji 
Asseco Poland S.A. z Sygnity S.A. 

Prezes UOKiK wydała zgodę na dokonanie koncentracji, wykluczając powstanie pozycji 
dominującej Asseco Poland S.A. i Sygnity S.A. działających łącznie, po przejęciu kontroli 
przez Asseco Poland S.A. nad Sygnity S.A. Ponadto Prezes UOKiK potwierdziła, iż badana 
koncentracja nie wpływa w żaden sposób na możliwość ograniczenia konkurencji na 
którymkolwiek z analizowanych rynków. Zezwolenie obowiązuje przez dwa lata. 

Zgoda UOKiK była warunkiem koniecznym skuteczności ogłoszonego przez Asseco Poland 
wezwania na sprzedaż do 100% akcji Sygnity S.A. Zgoda została wydana jednak po 
zakończeniu wezwania (bez nabycia akcji), wobec upływu w dniu 9 lipca 2012 roku 



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 48 

maksymalnego, określonego prawem 120-dniowego terminu do zapisywania się na 
sprzedaż akcji. 

� Zakończenie wezwania. Spółka nie nabyła akcji Sygnity S.A. 

W dniu 9 lipca 2012 roku upłynął maksymalny, dopuszczalny prawem 120-dniowy okres 
przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach 
ogłoszonego przez Spółkę w dniu 22 lutego 2012 roku wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż do 100% akcji spółki Sygnity S.A. („Wezwanie”).  

Do dnia 9 lutego 2012 roku włącznie nie ziścił się żaden z warunków skuteczności 
wezwania, którymi były: 

a) uzyskanie przez Asseco Poland S.A. bezwarunkowej zgody organu ochrony konkurencji 
i konsumentów na przejęcie kontroli nad Sygnity S.A. (lub upływ ustawowego terminu na 
wydanie decyzji) 

b) złożenie zapisów na nie mniej niż 7 951 900 akcji (66,9% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu) Sygnity S.A., a których łącznego spełnienia oczekiwała Spółka. 

Do dnia 9 lipca 2012 roku włącznie, Spółka nie otrzymała w sprawie planowanej 
koncentracji żadnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również nie 
upłynął do tego dnia ustawowy termin na wydanie decyzji. Nie złożono również zapisów 
na sprzedaż akcji, w liczbie odpowiadającej minimalnemu progowi. Decyzja 
o nienabywaniu akcji Sygnity S.A., w przypadku niespełnienia się warunku opisanego 
w punkcie a), wynika z przekonania Spółki, iż takie nabycie, skutkujące brakiem 
możliwości wykonywania prawa głosu z nabytych akcji, jest nieuzasadnione z punktu 
widzenia celu, dla którego Wezwanie zostało ogłoszone. Asseco Poland S.A. planując 
nabyć pakiet kontrolny akcji, chciało mieć decydujący wpływ na działalność Sygnity S.A., 
co jest możliwe w przypadku korzystania z podstawowego prawa jakim jest prawo głosu 
z akcji. W związku z powyższym Wezwanie nie doszło do skutku. 

22. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku, to jest do 24 sierpnia 2012 
roku, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być 
ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  
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