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WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO 
 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco. 

 
6 miesięcy do 
30 czerwca 
2012 roku 

6 miesięcy do 
30 czerwca 
2011 roku 

6 miesięcy do 
30 czerwca 
2012 roku 

6 miesięcy do 
30 czerwca 
2011 roku 

 mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR 

     

Przychody ze sprzedaży 2 666,8  2 340,2  631,3  589,9  

Zysk z działalności operacyjnej 334,4  341,7  79,2  86,1  

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem 
w wynikach jednostek stowarzyszonych 353,0  336,7  83,6  84,9  

Zysk netto 293,4  272,7  69,5  68,7  

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej 195,2  182,7  46,2  46,1  

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 277,5  175,7  65,7  44,3  

Środki pieniężne netto wygenerowane 
(wykorzystane) w działalności 
inwestycyjnej 

(329,0) (149,2) (77,9) (37,6) 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej (295,9) (209,5) (70,0) (52,8) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 
koniec okresu 753,8  635,1  176,9  159,3  

Zysk netto na jedną akcję zwykłą 
przypisany Akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej (w PLN/EUR) 

2,52 2,36 0,60 0,59 

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję 
zwykłą przypisany Akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 

2,52 2,36 0,60 0,59 

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

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

o w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku 
1 EUR = 4,2246 PLN 

o w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku 
1 EUR = 3,9673 PLN 

� Stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 
i analogicznego w okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów 
dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio: 

o kurs obowiązujący w dniu 30 czerwca 2012 roku 1 EUR = 4,2613 PLN 
o kurs obowiązujący w dniu 30 czerwca 2011 roku 1 EUR = 3,9866 PLN 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO  

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Asseco Poland S.A. w dniu 24 sierpnia 2012 
roku. 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO  

 
 

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 

Przychody ze sprzedaży 1 1 393,0  2 666,8  1 143,3  2 340,2  

      

Koszt własny sprzedaży 1 (1 024,7) (1 947,1) (799,4) (1 638,0) 

      

Zysk brutto ze sprzedaży  368,3  719,7  343,9  702,2  

      

Koszty sprzedaży  1 (104,2) (191,7) (90,7) (176,4) 

Koszty ogólnego zarządu 1 (104,8) (202,5) (94,9) (187,4) 

      

Zysk netto ze sprzedaży  159,3  325,5  158,3  338,4  

      

Pozostałe przychody operacyjne  10,1  16,7  8,2  12,3  

Pozostałe koszty operacyjne  (5,5) (7,8) (6,4) (9,0) 

      

Zysk z działalności operacyjnej   163,9  334,4  160,1  341,7  

      

Przychody finansowe  2 14,8  48,1  12,5  27,8  

Koszty finansowe  2 (10,8) (29,5) (16,7) (32,8) 

      
Zysk przed opodatkowaniem 
i udziałem w wynikach jednostek 
stowarzyszonych 

 167,9  353,0  155,9  336,7  

      
Podatek dochodowy  
(bieżące i odroczone obciążenie 
podatkowe) 

3 (27,5) (60,6) (30,5) (64,9) 

      
Udział w wynikach jednostek 
stowarzyszonych 

 0,3  1,0  0,9  0,9  

      

Zysk za okres sprawozdawczy  140,7  293,4  126,3  272,7  

Przypadający:      
Akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej 

 90,7  195,2  85,5  182,7  

Udziałowcom niekontrolującym  50,0  98,2  40,8  90,0  

      
Skonsolidowany zysk netto 
(w złotych) przypisany 
Akcjonariuszom Asseco Poland S.A. 
przypadający na jedną akcję: 

     

podstawowy ze skonsolidowanego zysku netto z 
działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy  

4 1,17 2,52 1,10 2,36 

rozwodniony ze skonsolidowanego zysku netto 
z działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy  

4 1,17 2,52 1,10 2,36 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH 
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 
 

 
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   140,7  293,4  126,3  272,7  

      

Pozostałe dochody całkowite      

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

 0,4  0,4  (1,0) (1,3) 

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych  - - - 0,2  

Amortyzacja wartości niematerialnych 
rozpoznana bezpośrednio w pozostałych 
dochodach całkowitych 

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

Podatek dochodowy dotyczący 
pozostałych dochodów całkowitych  

 - - 0,3  0,4  

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zależnych 

 110,5  (127,3) (39,8) (60,7) 

Razem pozostałe dochody całkowite  110,7  (127,4) (40,7) (61,9) 

      

SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA 
OKRES 

 251,4  166,0  85,6  210,8  

Przypadająca:      

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej  107,2  124,6  91,5  181,8  

Udziałowcom niekontrolującym  144,2  41,4  (5,9) 29,0  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS 

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO  
 

AKTYWA Noty 

30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Aktywa trwałe     

     

Rzeczowe aktywa trwałe 6 677,2  610,3  553,0  

Wartości niematerialne 7 960,6  856,7  632,2  

Nieruchomości inwestycyjne  1,6  1,7  0,8  

Wartość firmy  8 5 011,9  4 606,1  4 606,2  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności 

8 18,6  291,2  20,0  

Należności długoterminowe 11 23,2  22,3  43,6  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 93,6  100,0  66,3  

Długoterminowe aktywa finansowe  9 77,1  79,8  69,4  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  10 37,0  43,5  36,8  

  6 900,8  6 611,6  6 028,3  

Aktywa obrotowe     

     

Zapasy  79,4  62,1  59,0  

Rozliczenia międzyokresowe  10 125,5  97,0  98,6  

Należności z tytułu dostaw i usług 11 981,3  1 125,0  771,6  

Należności z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych 

11 54,0  40,5  27,2  

Należności budżetowe 11 18,8  26,8  10,8  

Pozostałe należności 11 717,7  408,4  441,5  

Aktywa finansowe  9 87,2  129,9  105,9  

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 12 753,8  974,8  635,1  

  2 817,7  2 864,5  2 149,7  

     

Aktywa długoterminowe sklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży 

 2,5  7,7  4,5  

     

SUMA AKTYWÓW  9 721,0  9 483,8  8 182,5  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS 
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO  

PASYWA Noty 

30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

Kapitał własny  
(przypisany akcjonariuszom Jednostki 

Dominującej) 

    

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  

Transakcje na udziałach niekontrolujących  (19,4) (1,2) (6,8) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zależnych 

 68,2  138,6  (0,9) 

Zyski/straty z lat ubiegłych  525,1  298,1  290,3  

Zysk za okres sprawozdawczy dla akcjonariuszy 
Jednostki Dominującej 

 195,2  397,1  182,7  

  4 797,8  4 861,3  4 494,0  

     

Udziały niekontrolujące  2 420,7  2 191,6  1 914,6  

     

Kapitał własny ogółem  7 218,5  7 052,9  6 408,6  

     

Zobowiązania długoterminowe     

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, 
dłużne papiery wartościowe 

13 419,6  357,3  230,7  

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

 151,0  164,5  158,4  

Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 165,6  112,9  106,0  

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 119,8  104,7  48,7  

Długoterminowe rezerwy  26,8  19,7  12,6  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

16 69,6  72,4  53,2  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 15 0,5  0,7  1,3  

  952,9  832,2  610,9  

Zobowiązania krótkoterminowe     

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, 
dłużne papiery wartościowe 

13 316,9  249,2  131,6  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  22,0  23,6  22,6  

Zobowiązania finansowe 14 50,2  38,2  41,8  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 290,8  367,1  273,5  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych 

15 20,3  62,5  28,4  

Zobowiązania budżetowe 15 103,9  119,0  98,4  

Pozostałe zobowiązania 15 195,1  259,0  151,1  

Rezerwy  31,1  39,6  21,2  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 16 276,8  200,3  205,1  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 16 242,5  240,2  189,3  

  1 549,6  1 598,7  1 163,0  

     

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  2 502,5  2 430,9  1 773,9  

     

SUMA PASYWÓW  9 721,0  9 483,8  8 182,5  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO  
 

 Noty Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Transakcje na 
udziałach 

niekontrolujących 

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

jednostek 
zależnych 

Zyski/straty z lat 
ubiegłych oraz 

zysk okresu 
bieżącego 

Kapitał własny 
Jednostki 

Dominującej 

Udziały 
niekontrolujące 

Kapitał własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2012 roku  
(badane) 

 77,6  3 951,1  (1,2) 138,6  695,2  4 861,3  2 191,6  7 052,9  

Zysk za okres sprawozdawczy  - - - - 195,2  195,2  98,2  293,4  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za 
okres sprawozdawczy 

 - - - (70,4) (0,2) (70,6) (56,8) (127,4) 

Dywidenda za 2011 rok 5 - - - - (169,9) (169,9) (74,5) (244,4) 

Transakcje z pracownikami rozliczane w 
formie instrumentów kapitałowych 

 - - - - - - 15,0  15,0  

Rozliczenie warunkowego zobowiązania 
finansowego wobec udziałowców 
niekontrolujących (put option) 

 - - (18,0) - - (18,0) (14,5) (32,5) 

Wykup udziałów niekontrolujących  - - (0,2) - - (0,2) (0,2) (0,4) 

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi  - - - - - - 261,9  261,9  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku 
(niebadane) 

 77,6  3 951,1  (19,4) 68,2  720,3  4 797,8  2 420,7  7 218,5  

          

Na dzień 1 stycznia 2011 roku  
(przekształcone) 

 77,6  3 951,1  (7,3) (1,5) 451,1  4 471,0  1 912,8  6 383,8  

Zysk za okres sprawozdawczy  - - - - 182,7  182,7  90,0  272,7  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za 
okres sprawozdawczy 

 - - - 0,6  (1,5) (0,9) (61,0) (61,9) 

Dywidenda za 2010 rok 5 - - - - (139,6) (139,6) (70,6) (210,2) 

Rozliczenie warunkowego zobowiazania 
finansowego wobec udziałowców 
niekontrolujących (put option) 

 - - 10,4  - 14,6  25,0  0,7  25,7  

Pozostałe zmiany w składzie grupy 
kapitałowej 

 - - (9,9) - (34,3) (44,2) 42,7  (1,5) 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku 
(niebadane) 

 77,6  3 951,1  (6,8) (0,9) 473,0  4 494,0  1 914,6  6 408,6  
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 Noty Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Transakcje na 
udziałach 

niekontrolujących 

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

jednostek 
zależnych 

Zyski/straty z lat 
ubiegłych oraz 

zysk okresu 
bieżącego 

Kapitał własny 
Jednostki 

Dominującej 

Udziały 
niekontrolujące 

Kapitał własny 
ogółem 

          

Na dzień 1 stycznia 2011 roku  
(przekształcone) 

 77,6  3 951,1 (7,3) - 438,0  4 459,4  1 881,7  6 341,1  

          

Zysk za okres sprawozdawczy  - - - - 397,1  397,1  210,3  607,4  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za 
okres sprawozdawczy 

 - - - 128,4  (0,3) 128,1  225,3  353,4  

Dywidenda za 2010 rok 5 - - - - (139,6) (139,6) (94,2) (233,8) 

Transakcje z pracownikami rozliczane w 
formie instrumentów kapitałowych 

 - - - - - - 17,7  17,7  

Rozliczenie warunkowego zobowiązania 
finansowego wobec udziałowców 
niekontrolujących (put option) 

 - - 16,0  - - 16,0  (7,3) 8,7  

Pozostałe transakcje na udziałach 
niekontrolujących 

 - - (9,9) - - (9,9) 12,3  2,4  

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi  - - - - - - 6,1  6,1  

Utrata kontroli nad spółkami zależnymi  - - - 10,2  - 10,2  (60,3) (50,1) 

          

Na dzień 31 grudnia 2011 roku  
(badane) 

 77,6  3 951,1 (1,2) 138,6  695,2  4 861,3  2 191,6  7 052,9  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO  

 

Noty 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2012 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2011 

 (niebadane)  (niebadane) 

 mln PLN  mln PLN 

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach 
jednostek stowarzyszonych  353,0   336,7  

Korekty o pozycje:  19,2   (95,7) 
Amortyzacja 1 115,1   85,5  
Zmiany stanu kapitału pracującego 18 (97,8)  (198,9) 
Przychody/koszty z tytułu odsetek  5,8   3,0  
Przychody/koszty z tytułu różnic kursowych  (14,1)  2,6  
Przychody/koszty z tytułu aktywów finansowych 
(wycena, sprzedaż, utrata wartości, itp.)  4,3   12,9  

Pozostałe przychody/koszty finansowe  (11,2)  (9,6) 
Zyski/straty na sprzedaży aktywów trwałych  1,6   0,3  
Koszt transakcji z pracownikami rozliczane 
w formie instrumentów kapitałowych  15,0   8,6  

Pozostałe korekty zysku brutto  0,5   (0,1) 
Środki pieniężne netto wygenerowane 
z działalności operacyjnej  372,2   241,0  

Zapłacony podatek dochodowy  (94,7)  (65,3) 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   277,5   175,7  

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych 18 7,1   5,7  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych  18 (133,1)  (108,8) 

Dotacje otrzymane do zakupu środków trwałych 
lub/i projektów rozwojowych 18 14,7   - 

Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych 
i stowarzyszonych 18 (119,0)  (69,7) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytych 
jednostkach zależnych 18 92,5   - 

Zaliczki wpłacone na poczet nabycia akcji/udziałów 18 (250,0)  - 
Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach 
powiązanych netto 18 9,2    2,6  

Wpływy ze sprzedaży/rozliczenia aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy 

 10,7   32,0  

Wydatki na nabycie/ z tytułu rozliczenia aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

 (1,9)  (0,4) 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

9 1,3   2,0  

Nabycie aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży 

9 (0,1)  (1,3) 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 
utrzymywanych do terminu wymagalności 

9 6,1   27,1  

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych 
do terminu wymagalności 

9 (27,1)  (41,1) 

Pożyczki udzielone 9 (44,0)  (8,6) 
Pożyczki spłacone 9 97,9   3,3  
Otrzymane odsetki  5,6   5,9  
Dywidendy otrzymane  1,1   2,1  

Środki pieniężne netto wykorzystane 
w działalności inwestycyjnej  (329,0)  (149,2) 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY  
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO (kontynuacja)  
 

(kontynuacja) Noty 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2012 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2011 

(niebadane)  (niebadane) 

mln PLN  mln PLN 

     

Wpływy z tytułu emisji akcji w jednostkach zależnych 18 0,8   2,4  

Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących  (17,1)  (11,5) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów  98,9   48,1  

Wykup dłużnych papierów wartościowych 18 (53,4)  - 

Spłata pożyczek/kredytów  (51,7)  (19,7) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (9,1)  (9,4) 

Zapłacone odsetki  (13,7)  (13,3) 

Dywidendy wypłacone  18 (248,6)  (204,8) 

Pozostałe przepływy z działalności finansowej  (2,0)  (1,3) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (295,9)  (209,5) 

     
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów  

 (347,4)  (183,0) 

Różnice kursowe netto  (15,6)  (16,9) 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 
1 stycznia  

12 974,6   834,8  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień  
30 czerwca 

12 611,6   634,9  
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DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE 

Grupa Kapitałowa Asseco („Grupa Asseco”, 
„Grupa”) to grupa kapitałowa, której 
Jednostką Dominującą jest Asseco Poland 
S.A. („Jednostka Dominująca”, „Spółka”, 
„Emitent”) z siedzibą w Rzeszowie 
przy ul. Olchowej 14. 

Spółka 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 wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000033391 
(poprzednio do rejestru handlowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy, Sąd 
Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy - 
Rejestrowy, pod numerem RHB 17220).  

W dniu 4 stycznia 2007 roku Emitent 
dokonał zmiany nazwy z Softbank Spółka 
Akcyjna na Asseco Poland Spółka Akcyjna 
oraz adresu 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. 
Spółka stała się również istotnym graczem 
na europejskim rynku producentów oprogra-
mowania.  

Asseco Poland S.A. jako lider Grupy prowadzi 
działalność na krajowym i zagranicznym 
rynku przejęć dążąc do wzmocnienia swojej 
pozycji w Europie i na rynku światowym. 
Spółka poszerza spektrum inwestycyjne 
o spółki informatyczne, mające wzbogacić 
Asseco Poland o znajomość lokalnych rynków 
i klientów, jak również dostęp do nowych, 
unikatowych rozwiązań informatycznych.  

Oferta Grupy jest skierowana do sektora 
finansowego, instytucji publicznych oraz 
przemysłu, handlu i usług. Grupa posiada 
bogate portfolio własnych produktów, 
unikatowe doświadczenie w realizacji 
najbardziej złożonych projektów informa-
tycznych oraz szeroką bazę klientów, wśród 
których znaleźć można największe instytucje 
finansowe, czołowe przedsiębiorstwa, a także 
jednostki administracji publicznej.  
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II. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY 
(POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

1. Podstawa sporządzenia  

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

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

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolido-
wane sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowa-
nia działalności gospodarczej przez spółki 
Grupy przez okres nie krótszy niż 
12 miesięcy od dnia 30 czerwca 2012 
roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
śródrocznego skróconego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego nie 
stwierdza się istnienia okoliczności wska-
zujących na zagrożenie kontynuowania 
działalności przez spółki Grupy.  

Śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe nie obejmuje 
wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym skonsolidowa-
nym sprawozdaniu finansowym i należy je 
czytać łącznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 
przekazanym do publicznej wiadomości 
w dniu 16 marca 2012 roku. 

2. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze śródroczne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone zgodnie z Między-
narodowymi Standardami Sprawozda-
wczości Finansowej („MSSF”), w szczegól-
ności zgodnie z Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości nr 34 oraz 
MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
do publikacji, biorąc pod uwagę toczący 
się w UE proces wprowadzania 
standardów MSSF oraz prowadzoną przez 
Grupę działalność, w zakresie stosowa-

nych przez Grupę zasad rachunkowości, 
nie ma różnicy między standardami 
MSSF, które weszły w życie, a standar-
dami MSSF zatwierdzonymi przez UE. 

MSSF obejmują standardy i interpretacje 
zaakceptowane przez Radę Międzynaro-
dowych Standardów Rachunkowości oraz 
Komitet ds. Interpretacji Międzynarod-
owej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”). 

Po raz pierwszy Grupa zastosowała MSSF 
przy sporządzaniu sprawozdań finan-
sowych za lata rozpoczynające się po 
dniu 1 stycznia 2005 roku.  

Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje 
księgi rachunkowe zgodnie z polityką 
(zasadami) rachunkowości określonymi 
przez przepisy lokalne. Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty 
niezawarte w księgach rachunkowych 
jednostek Grupy, wprowadzone w celu 
doprowadzenia sprawozdań finansowych 
tych jednostek do zgodności z MSSF. 

3. Szacunki 

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

4. Profesjonalny osąd 

Sporządzenie skonsolidowanego sprawo-
zdania 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 Grupy 
na temat bieżących działań i zdarzeń, 
rzeczywiste wyniki mogą się różnić od 
przewidywanych. 

Poniżej przedstawiono główne obszary, 
w których w procesie stosowania zasad 
(polityka) rachunkowości oprócz szacun-
ków księgowych, miał duże znaczenie 
profesjonalny osąd kierownictwa, i co do 
których zmiana szacunków może mieć 
istotny wpływ na wyniki Grupy 
w przyszłości.  
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i Wycena kontraktów IT oraz 

pomiar stopnia zaawansowania 

Grupa realizuje szereg kontraktów na 
budowę oraz wdrożenia systemów 
informatycznych. Dodatkowo przepływy 
z niektórych kontraktów są denomino-
wane w walutach obcych. Wycena 
kontraktów IT wymaga ustalenia 
przyszłych przepływów operacyjnych 
w celu ustalenia wartości godziwej 
przychodów i kosztów, jak również 
wartości godziwej wbudowanych instru-
mentów pochodnych oraz dokonania 
pomiaru stopnia zaawansowania prac na 
projekcie. Stopień zaawansowania prac 
ustala się jako stosunek poniesionych 
kosztów (zwiększających postęp realizacji 
prac) do kosztów planowanych lub 
stosunkiem przepracowanych roboczodni 
w stosunku do całkowitego czasu pracy.  

Przyjęte przyszłe przepływy operacyjne 
nie zawsze są zgodne z umowami 
z klientami, czy też dostawcami ze 
względu na zmiany w harmonogramach 
realizacji projektów IT. Na dzień 
30 czerwca 2012 roku wartość należności 
z tytułu wyceny kontraktów IT wynosiła 
171,2 mln PLN a zobowiązania z tego 
tytułu wynosiły 18,5 mln PLN.  

W przypadku umów denominowanych 
w walutach obcych, uznanych za waluty 
funkcjonalne 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 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 wbudowa-
nego, 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 prezen-
towane w przychodach/kosztach finanso-
wych. Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie 
występowały żadne otwarte umowy, 

z których został wydzielony instrument 
wbudowany. 

ii Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych 
ustalana jest na podstawie przewidywa-
nego okresu ekonomicznej użyteczności 
składników rzeczowego majątku trwałego 
oraz wartości niematerialnych. Grupa 
corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych 
okresów ekonomicznej użyteczności na 
podstawie bieżących szacunków. W 2012 
roku nie dokonano istotnych zmian 
w stosowanych przez Grupę stawkach 
amortyzacyjnych. 

iii Wartość firmy oraz wartości 

niematerialne o nieokreślonym 

okresie użytkowania – test na 

utratę wartości 

Zgodnie z polityką Grupy, Zarząd 
Jednostki Dominującej dokonuje na dzień 
31 grudnia corocznego testu na utratę 
wartości ośrodków wypracowujących 
przepływy pieniężne, do których 
przypisana jest wartość firmy oraz 
wartości niematerialne o nieokreślonym 
okresie użytkowania. Na każdy śród-
roczny dzień bilansowy Zarząd Jednostki 
Dominującej dokonuje przeglądu 
przesłanek wskazujących na możliwość 
wystąpienia trwałej utraty wartości 
ośrodków wypracowujących przepływy 
pieniężne, do których przypisana jest 
wartość firmy lub/i wartości niematerialne 
o nieokreślonym okresie użytkowania. 
W przypadku zidentyfikowania takich 
przesłanek, test na utratę wartości 
przeprowadzany jest na śródroczny dzień 
bilansowy. 

Każdorazowo, przeprowadzenie testu na 
utratę wartości wymaga oszacowania 
wartości użytkowych ośrodków lub grupy 
ośrodków wypracowujących przepływy 
pieniężne, do których przypisana jest 
wartość firmy lub/i wartości niematerialne 
o nieokreślonym okresie użytkowania. 
Oszacowanie wartości użytkowej polega 
na ustaleniu przyszłych przepływów 
pieniężnych generowanych przez ośrodek 
lub ośrodki i ustalenia stopy dyskontowej, 
która jest następnie wykorzystywana do 
obliczenia wartości bieżącej tych 
przepływów.  
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iv Zobowiązanie z tytułu zapłaty za 

pozostałe udziały spółek zależnych 

(opcje put) 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa 
ujęła zobowiązania z tytułu przyszłych 
płatności na rzecz udziałowców 
niekontrolujących spółek: Asseco South 
Eastern Europe, Multicard, Sintagma, 
SKG oraz spółek z Grupy Matrix IT. 
Ustalenie wartości tych zobowiązań 
wymagało oszacowania wartości 
przyszłych wyników finansowych spółek. 
Wartość zobowiązań z tego tytułu 
wynosiła na dzień 30 czerwca 2012 roku 
160,7 mln PLN. 

v Klasyfikacja umów leasingowych 

Grupa 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. Stosowane zasady 
rachunkowości 

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

Zasady (polityka) rachunkowości zasto-
sowane do sporządzenia niniejszego 
śródrocznego skróconego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego są 
spójne z tymi, które zastosowano przy 
sporządzaniu rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy 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. 

� Zmiany do MSSF 7 Instrumenty 
finansowe: ujawnianie informacji: 
transfer aktywów finansowych - 
mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2011 roku lub później, 

Grupa 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 rachun-
kowością zabezpieczeń i utratą 
wartości. Zastosowanie pierwszej fazy 
MSSF 9 będzie miało wpływ na 
klasyfikację i wycenę aktywów 
finansowych Grupy. Grupa 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 
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niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE, 

� MSSF 10 Skonsolidowane sprawo-
zdania finansowe - mający zastoso-
wanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 
roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-
zdania 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 sprawo-
zdania finansowego niezatwierdzony 
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 niezatwier-
dzony przez UE, 

� MSR 27 Jednostkowe sprawozdania 
finansowe - mający zastosowanie dla 
okresów rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawo-
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 rozpoczynających 
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: Kompen-
sowanie aktywów finansowych 
i zobowiązań 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 
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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. 

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

 

7. Korekta błędu  

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

8. Zmiany stosowanych zasad 
prezentacji  

W okresie sprawozdawczym dokonano 
następujących zmian zasad prezentacji 
w odniesieniu do pozycji bilansowych: 

� Wartość firmy z połączeń oraz wartość 
firmy z konsolidacji do dnia 31 grudnia 
2011 roku były prezentowane 
w odrębnych liniach bilansu, 
odpowiednio jako element wartości 
niematerialnych oraz w linii wartość 
firmy z konsolidacji. Na dzień 
30 czerwca 2012 roku, wartości firmy 
z połączeń oraz z konsolidacji zostały 
zaprezentowane łącznie w linii bilansu 
o nazwie „wartość firmy”. W związku 
z powyższym dokonano przekształ-
cenia danych porównywalnych w celu 
uspójnienia zasad prezentacji danych 
na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz 
w okresach porównywalnych. 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

 

Zgodnie z MSSF 8, segmentem opera-
cyjnym jest dająca się wyodrębnić część 
działalności Grupy, dla której są 
dostępne odrębne informacje finansowe 
podlegające regularnej ocenie przez 
główny organ odpowiedzialny za 
podejmowanie decyzji operacyjnych 
związanych ze sposobem alokowania 
zasobów oraz z oceną wyników 
działalności. 

W Grupie Asseco wyodrębnia się 
następujące sprawozdawcze segmenty 
operacyjne: 

Rynek polski – segment obejmujący 
podmioty osiągające przychody głównie 
na rynku krajowym, którego wyniki są 
regularnie analizowane przez Zarząd 
Jednostki Dominującej jako główny organ 
decyzyjny. W skład tego segmentu 
wchodzą między innymi następujące 
podmioty: Asseco Poland, Asseco 
Business Solutions, Combidata, ZUI 
Novum, ADH Soft, ZUI Otago, CK ZETO 
oraz SKG. Poszczególne podmioty 
wchodzące w skład segmentu oferują 
kompleksowe usługi informatyczne 
skierowane do szerokiego spektrum 
podmiotów działających w sektorze 
instytucji finansowych, przedsiębiorstw 
oraz instytucji publicznych. W okresie 
6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 
2012 roku do głównych klientów w tym 
segmencie należały następujące 
podmioty: ZUS, PKO BP, ARiMR, 
Telekomunikacja Polska oraz PZU. 
Przychody od żadnego z wymienionych 
powyżej klientów nie przekraczały 10% 
przychodów ze sprzedaży wypracowanych 
przez Grupę w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku. 

Rynek bałkański – segment obejmujący 
spółki osiągające przychody przede 
wszystkim na rynkach: serbskim, 
rumuńskim, chorwackim, macedońskim 
oraz tureckim; wyniki spółek 
wchodzących w skład tego segmentu są 
przedmiotem okresowej weryfikacji przez 
Zarząd spółki Asseco South Eastern 
Europe. Skład segmentu jest tożsamy ze 
składem Grupy Asseco South Eastern 
Europe. Wyniki segmentu jako całości są 
przedmiotem regularnej weryfikacji przez 

Zarząd Asseco Poland. Poszczególne 
podmioty wchodzące w skład segmentu 
oferują kompleksowe usługi 
informatyczne skierowane do szerokiego 
spektrum podmiotów działających przede 
wszystkim w sektorze instytucji finan-
sowych. W okresie 6 miesięcy zakoń-
czonym dnia 30 czerwca 2012 roku do 
głównych klientów w tym segmencie 
należały następujące podmioty: T-Home-
Telecommunication, Privredna banka 
Zagreb d.d., OMV PETROM, Komercijalna 
Banka oraz Banca Intesa. Przychody od 
żadnego z wymienionych powyżej 
klientów nie przekraczały 10% 
przychodów ze sprzedaży wypracowanych 
przez Grupę w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku.  

Rynek niemiecki – segment obejmujący 
spółki osiągające przychody przede 
wszystkim na rynkach niemieckim oraz 
austriackim; wyniki spółek wchodzących 
w skład tego segmentu są przedmiotem 
okresowej weryfikacji przez Zarząd spółki 
Asseco DACH. Skład segmentu jest 
tożsamy ze składem Grupy Asseco DACH. 
Wyniki segmentu jako całości są 
przedmiotem regularnej weryfikacji przez 
Zarząd Asseco Poland. Grupa oferuje 
kompleksowe usługi informatyczne 
skierowane przede wszystkim na 
potrzeby klientów z sektora przedsię-
biorstw. W okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku 
do głównych klientów w tym segmencie 
należały następujące podmioty: BMC 
Software Inc, DSP IT Services GmbH, TAP 
Desktop Solutions GmbH, neo42 GmbH 
oraz Consulting4IT GmbH. Przychody od 
żadnego z wymienionych powyżej 
klientów nie przekraczały 10% 
przychodów ze sprzedaży wypracowanych 
przez Grupę w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku. 

Rynek słowacki – segment obejmujący 
spółki osiągające przychody przede 
wszystkim na rynkach słowackim, 
czeskim oraz węgierskim. Wyniki spółek 
wchodzących w skład tego segmentu są 
przedmiotem okresowej weryfikacji przez 
Zarząd spółki Asseco Central Europe. 
Skład segmentu jest tożsamy z Grupą 
Asseco Central Europe. Wyniki segmentu 
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jako całości są przedmiotem regularnej 
weryfikacji przez Zarząd Asseco Poland. 
Grupa oferuje kompleksowe usługi 
informatyczne skierowane do szerokiego 
spektrum podmiotów działających 
w sektorze instytucji finansowych, 
przedsiębiorstw oraz instytucji 
publicznych. W okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku 
do głównych klientów w tym segmencie 
należały następujące podmioty: 
Ministerstvo Vnitra ČR, ČEZ ICT Services, 
a. s., Poštová Banka, a.s., Všeobecná 
Zdravotná Poisťovňa, a.s. oraz Datalan. 
Przychody od żadnego z wymienionych 
powyżej klientów nie przekraczały 10% 
przychodów ze sprzedaży wypracowanych 
przez Grupę w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku. 

Rynek izraelski – segment obejmuje 
spółki osiągające przychody przede 
wszystkim na rynkach Ameryki Północnej, 
Japonii oraz Bliskiego Wschodu, Europy 
i Afryki (region EMEA). Wyniki spółek 
wchodzących w skład tego segmentu są 
przedmiotem okresowej weryfikacji przez 
Zarząd spółki Formula Systems, stąd 
skład segmentu jest tożsamy z Grupą 
Formula Systems. Wyniki segmentu jako 
całości są przedmiotem regularnej 
weryfikacji przez Zarząd Asseco Poland. 
W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2012 roku do głównych 

klientów w tym segmencie należały 
następujące podmioty: Leumi Bank, 
Hapoalim Bank, Menorah Insurance, 
Ministerstwo Obrony Izraela, Benlumi 
Bank. Przychody od żadnego 
z wymienionych powyżej klientów nie 
przekraczały 10% przychodów ze 
sprzedaży wypracowanych przez Grupę 
w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2012 roku. 

Pozycja „pozostałe” zawiera dane 
finansowe następujących podmiotów: 
Podkarpacki Fundusz Nieruchomości, 
Gladstone Consulting, Sintagma, Asseco 
Spain, Asseco Denmark, Peak Consulting 
oraz Grupa Necomplus. Ze względu na 
niespełnienie przez żaden z tych 
podmiotów kryterium ilościowego 
wyodrębnienia segmentów sprawozda-
wczych określonych w MSSF 8, dane 
finansowe tych podmiotów zostały 
zaprezentowane łącznie. W okresie 
6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 
2012 roku do głównych klientów w tym 
segmencie należały następujące 
podmioty: Caixarenting, Bank Pekao S.A., 
Redsys, INGENICO Portugal oraz Grupa 
Telefónica. Przychody od żadnego 
z wymienionych powyżej klientów nie 
przekraczały 10% przychodów ze 
sprzedaży wypracowanych przez Grupę 
w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2012 roku. 
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Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 
2012 roku (niebadane) 

Rynek 
polski 

Rynek 
bałkański 

Rynek 
niemiecki 

Rynek 
słowacki 

Rynek 
izraelski 

Pozostałe Eliminacje Razem 

          
Przychody ze sprzedaży: 774,6  238,2  99,8  265,0  1 184,9  147,2  (42,9) 2 666,8  
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 761,2  221,8  99,4  257,5  1 180,9  146,0  - 2 666,8  
Sprzedaż między lub/i wewnątrz segmentu 13,4  16,4  0,4  7,5  4,0  1,2  (42,9) - 
         
Zysk/strata netto z działalności operacyjnej 
segmentu 182,7  24,5  6,2  40,2  80,1  3,6  (2,9) 334,4  

         
Przychody z tytułu odsetek 1 9,6  1,6  0,4  0,9  2,2  1,1  (0,5) 15,3  
Koszty z tytułu odsetek 2 (5,9) - (0,6) (0,6) (8,6) (0,9) 0,5  (16,1) 
         
Podatek dochodowy (38,2) (2,8) (1,5) (7,7) (9,9) (0,5) - (60,6) 
         

Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych (0,6) - - 0,8  0,6  0,2  - 1,0  
         
Pozycje niepieniężne:         

Amortyzacja (34,6) (5,1) (2,4) (21,4) (45,7) (6,4) 0,5  (115,1) 

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów 
segmentu 

(0,3) (0,2) - (0,1) - (4,4) - (5,0) 

          
Zysk/(strata) netto segmentu 153,9  23,6  4,5  43,9  70,8  (0,9) (2,4) 293,4  

          
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  91,9  29,9  23,6  3,3  132,4  (3,3) (0,3) 277,5  
         
Przeciętne zatrudnienie w okresie 4 192  1 199  321  1 543  7 812  604  - 15 671  
         
Nakłady na aktywa trwałe segmentu 76,3  9,7  2,7  13,3  20,9  2,3  - 125,2  

1 Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych, papierów dłużnych, leasingu finansowego, należności handlowych oraz depozytów bankowych 
2 Koszty odsetkowe od kredytów, pożyczek, papierów dłużnych, leasingu finansowego oraz zobowiązań handlowych 
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Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 
2011 roku (niebadane) 

Rynek 
polski 

Rynek 
bałkański 

Rynek 
niemiecki 

Rynek 
słowacki 

Rynek 
izraelski 

Pozostałe Eliminacje Razem 

          
Przychody ze sprzedaży: 773,0  208,7  96,5  241,9  898,0  160,3  (38,2) 2 340,2  
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 756,7  199,4  93,2  235,5  897,7  157,7   2 340,2  
Sprzedaż między lub/i wewnątrz segmentu 16,3  9,3  3,3  6,4  0,3  2,6  (38,2) - 
         
Zysk/strata netto z działalności operacyjnej 
segmentu 191,9  21,4  (3,2) 43,6  77,4  11,0  (0,4) 341,7  

         
Przychody z tytułu odsetek 1 6,0  1,6  0,5  0,4  4,2  0,6  (0,3) 13,0  
Koszty z tytułu odsetek 2 (5,3) (0,1) (0,5) (0,8) (7,0) (0,9) 0,3  (14,3) 
         
Podatek dochodowy (40,2) (3,0) 0,5  (8,4) (11,6) (2,2) - (64,9) 
         

Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych 0,3  - - 0,8  (0,4) 0,2  - 0,9  
         
Pozycje niepieniężne:         
Amortyzacja (33,2) (4,1) (3,2) (17,8) (20,4) (7,1) 0,3  (85,5) 
          
Zysk/(strata) netto segmentu 151,7  23,3  (2,7) 35,4  58,2  7,2  (0,4) 272,7  

          
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  62,1  15,5  1,7  39,1  57,6  (1,1) 0,8  175,7  
          
Przeciętne zatrudnienie w okresie 4 323  1 214  335  1 539  5 997  652  - 14 060  
         
Nakłady na aktywa trwałe segmentu 53,6  5,7  1,6  10,5  34,9  1,9  - 108,2  

1 Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych, papierów dłużnych, leasingu finansowego, należności handlowych oraz depozytów bankowych 
2 Koszty odsetkowe od kredytów, pożyczek, papierów dłużnych, leasingu finansowego oraz zobowiązań handlowych 
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IV. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Struktura przychodów ze sprzedaży i kosztów 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 według 

rodzaju 

 
  

 
 

Oprogramowanie i usługi własne  1 063,1  2 043,1  851,7  1 701,4  

Oprogramowanie i usługi obce  157,4  293,6  146,1  312,0  

Sprzęt i infrastruktura  169,3  324,0  137,5  304,1  

Pozostała sprzedaż  3,2  6,1  8,0  22,7  

Razem  1 393,0  2 666,8  1 143,3  2 340,2  

      

Przychody ze sprzedaży według 

sektorów 

 
  

 
 

Bankowość i finanse  470,7  884,1  398,6  782,6  

Przedsiębiorstwa  605,4  1 161,1  478,0  985,8  

Instytucje Publiczne  316,9  621,6  266,7  571,8  

Razem  1 393,0  2 666,8  1 143,3  2 340,2  

      

Koszty działalności operacyjnej      

Wartość odsprzedanych towarów, 
materiałów i usług obcych  

 
(295,1) (542,2) (238,9) (525,6) 

      

Zużycie materiałów i energii   (12,8) (24,4) (10,2) (21,6) 

Usługi obce   (249,9) (462,5) (205,2) (400,2) 

Świadczenia na rzecz pracowników   (596,4) (1 160,8) (471,9) (942,1) 

Amortyzacja  (60,9) (115,1) (46,7) (85,5) 

Podatki i opłaty   (2,9) (5,5) (2,6) (5,1) 

Podróże służbowe   (16,7) (26,9) (12,9) (21,9) 

Pozostałe   1,0  (3,9) 3,4  0,2  

Razem  (938,6) (1 799,1) (746,1) (1 476,2) 

      

Koszt własny sprzedaży, w tym:  (1 024,7) (1 947,1) (799,4) (1 638,0) 

Koszt wytworzenia   (729,6) (1 404,9) (560,5) (1 112,4) 

Wartość odsprzedanych towarów, 

materiałów i usług obcych  

 
(295,1) (542,2) (238,9) (525,6) 

Koszty sprzedaży   (104,2) (191,7) (90,7) (176,4) 

Koszty ogólnego zarządu  (104,8) (202,5) (94,9) (187,4) 
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i. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 

   
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 

      

Wynagrodzenia  (500,1) (949,4) (379,1) (772,6) 

Koszty ubezpieczeń społecznych  (31,0) (63,9) (25,7) (60,4) 

Koszty świadczeń emerytalnych  (52,3) (119,5) (57,1) (92,7) 

Koszty z tytułu programu płatności 
w formie akcji  

 (6,5) (12,5) (4,8) (8,6) 

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych  (6,5) (15,5) (5,2) (7,8) 

Koszty świadczeń pracowniczych 
ogółem 

 (596,4) (1 160,8) (471,9) (942,1) 

ii. Struktura walutowa przychodów  

Poniższa tabela prezentuje strukturę walutową przychodów ze sprzedaży: 

  
6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
roku 

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2011 

roku 

  (niebadane)  (niebadane) 

NIS (nowy szekel izraelski)  30,5%  28,6% 

PLN (złoty polski)  28,2%  32,0% 

EUR (euro)  17,0%  16,5% 

USD (dolar amerykański)  8,8%  7,0% 

CZK (korona czeska)  3,6%  3,8% 

RON (nowy lej rumuński)  2,0%  2,4% 

RSD (dinar serbski)  2,0%  2,2% 

pozostałe waluty  7,9%  7,5% 

  100,0%  100,0% 

iii. 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 

 
(45,9)  (42,2) 

Odpis amortyzacyjny za rok wynikający z tabeli 
ruchu wartości niematerialnych 

 
(71,9)  (46,6) 

Odpis amortyzacyjny odniesiony bezpośrednio na 
pozostałe dochody całkowite 

 
0,4   0,5 

Pomniejszenie kosztu amortyzacji z tytułu 
rozliczenia dotacji do wewnętrznie wytworzonych 
licencji 

 
2,1   1,9 

Kapitalizacja kosztów amortyzacji w ramach 
realizowanych projektów rozwojowych 

 
0,2   0,9 

Razem odpis amortyzacyjny ujęty w rachunku 
zysków i strat 

 
(115,1)   (85,5) 
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2. Przychody i koszty finansowe 

Struktura przychodów i kosztów finansowych w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 
30 czerwca 2012 roku oraz w okresie porównywalnym kształtowała 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 pożyczek 
udzielonych, papierów dłużnych, leasingu 
finansowego, należności handlowych oraz 
depozytów bankowych 

 8,9  15,3  6,4  13,0  

Pozostałe przychody odsetkowe  0,1  0,2  - 0,3  

Dodatnie różnice kursowe  - 15,3  4,7  9,2  

Zyski ze sprzedaży inwestycji kapitałowych 
w jednostkach powiązanych  - - 0,2  0,2  

Zyski z wyceny/przeszacowania aktywów 
finansowych na dzień bilansowy  0,2  11,2  (1,1) 0,3  

Zyski z realizacji i/lub wyceny aktywów 
finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

 0,9  1,8  (1,6) 0,3  

Zyski z przeszacowania odroczonej 
płatności za pakiet kontrolny w spółkach 
zależnych 

 3,9  3,5  3,9  4,1  

Pozostałe przychody finansowe  0,8  0,8  - 0,4  

Razem  14,8  48,1  12,5  27,8  

      

Koszty finansowe      

Koszty odsetkowe od kredytów, pożyczek, 
papierów dłużnych, leasingu finansowego 
oraz zobowiązań handlowych 

 (8,4) (16,1) (10,2) (14,3) 

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

Ujemne różnice kursowe  1,7  (4,5) (4,6) (9,4) 

Odpis z tytułu utraty wartości wartości 
firmy   (4,4) (4,4) - - 

Straty z wyceny/przeszacowania aktywów 
finansowych na dzień bilansowy  - - (0,6) (0,6) 

Koszty związane z objęciem kontroli nad 
spółkami zależnymi  - - - (0,2) 

Straty z realizacji i/lub wyceny aktywów 
finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

 1,3  (2,2) 1,2  (4,4) 

Pozostałe koszty finansowe  0,1  (0,3) (1,0) (1,4) 

Razem  (10,8) (29,5) (16,7) (32,8) 

Zysk z wyceny aktywów finansowych na dzień bilansowy osiągnięty w okresie 6 miesięcy 
zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku wynika przede wszystkim z zysku w wysokości 
10,6 mln PLN (3,4 mln USD) jaki został rozpoznany na przeszacowaniu do wartości 
godziwej posiadanego pakietu akcji w spółce Sapiens International (spółka z grupy 
Formula Systems), którego dokonano na dzień objęcia kontroli nad spółką, tj. na dzień 
27 stycznia 2012 roku. Do tego dnia wartość inwestycji była ujmowana metodą praw 
własności. Transakcja objęcia kontroli nad spółką Sapiens International została opisana 
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w punkcie 8 not objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania 
skonsolidowanego.  

Śródroczne testy z tytułu utraty wartości wartości firmy, które zostały przeprowadzone na 
dzień 30 czerwca 2012 roku zostały opisane w punkcie 8 not objaśniających do niniejszego 
śródrocznego skróconego sprawozdania skonsolidowanego.  

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  (20,6) (39,0) (18,5) (37,5) 

Odroczony podatek dochodowy  (6,9) (21,6) (12,0) (27,4) 

Obciążenie podatkowe wykazane w 
rachunku zysków i strat 

 (27,5) (60,6) (30,5) (64,9) 

Efektywna stopa podatkowa wyniosła w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 
2012 roku 17,2% wobec 19,3% w okresie porównywalnym. Wpływ na obniżenie 
efektywnej stopy podatkowej w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 
roku miał przede wszystkim zysk z przeszacowania inwestycji w spółkę Sapiens 
International oraz wykorzystanie wcześniej nierozpoznanego aktywa z tytułu podatku 
odroczonego wynikającego ze strat podatkowych z lat ubiegłych. 

4. Zysk przypadający na jedną akcję 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto 
przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej za okres sprawozdawczy przez 
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu 
sprawozdawczego. 

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto 
przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 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 sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym nie występowały 
elementy rozwadniające podstawowy zysk przypadający na jedną akcję. 

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 
(w sztukach) 

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

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy 
Jednostki Dominującej 
(w milionach złotych) 

 90,7 195,2 85,5 182,7 

Zysk netto przypadający na jedną akcję 
(w złotych)  1,17 2,52 1,10 2,36 



Śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za okres 

6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 29 

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 
niepodzielonego zysku netto w wysokości 282,8 mln PLN została przeznaczona na kapitał 
zapasowy. Dzień 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  

610,3    516,9  

 
   

Zwiększenia stanu, z tytułu: 125,0    85,9  

Zakupu i modernizacji 87,3  69,2  
Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi 37,2  8,8  
Leasingu finansowego 0,5  7,9  

 
   

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (51,6)   (48,5) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (45,9)  (42,2) 
Sprzedaży i likwidacji (5,7)  (6,3) 
    

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych  

(6,5)  (1,3) 

 
 

 
 

Wartość netto środków trwałych na dzień 
30 czerwca  

677,2    553,0  

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku Grupa nabyła rzeczowe 
aktywa trwałe o wartości 87,3 mln PLN, w tym poniosła nakłady na budowę biurowca 
Jednostki Dominującej w warszawskim Wilanowie w wysokości 54,4 mln PLN. 
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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  

856,7   639,4  

 
   

Zwiększenia stanu, z tytułu: 177,5    42,5  

Zakupu i modernizacji 5,0   13,1  
Objęcia kontroli nad podmiotami zależnymi 139,9   4,1  
Kosztów realizowanych projektów rozwojowych 32,6   25,2  
Pozostałe -  0,1  

 
   

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (71,9)   (46,9) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (71,9)  (46,6) 
Sprzedaży i likwidacji -  (0,3) 
    

Zmiana prezentacji 4,6   - 

    
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

(6,3)   (2,8) 

    
Wartość netto wartości niematerialnych na dzień 
30 czerwca 

960,6    632,2  

Istotna wartość zwiększeń wynika przede wszystkim z transakcji objęcia kontroli nad 
spółką Sapiens (transakcja została opisana w punkcie 8 not objaśniających do niniejszego 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Saldo wartości 
niematerialnych rozpoznanych w bilansie Grupy w związku z objęciem kontroli nad spółką 
Sapiens wyniosło 125,8 mln PLN. Na kwotę tą składają się m.in. wstępnie oszacowane 
wartości niematerialne rozpoznane w ramach rozliczania transakcji objęcia kontroli (w tym 
relacje z klientami, portfel zamówień oraz wytworzone wewnętrznie oprogramowanie). 
Na dzień 30 czerwca 2012 roku proces alokowania ceny nabycia spółki Sapiens nie został 
jeszcze przez Grupę zakończony, tym samym do końca 2012 roku wartość rozpoznanych 
wartości niematerialnych może ulec zmianie. 

8. Wartość firmy 

Wartość firmy powstała na objęciu kontroli nad jednostkami zależnymi jest na potrzeby 
testu z tytułu utraty wartości alokowana przez Grupę w następujący sposób:  

� do poszczególnych jednostek zależnych,  

� do grupy ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne w postaci segmentu 
operacyjnego lub  

� do segmentów operacyjnych zidentyfikowanych w Jednostce Dominującej 
(tj. segment "Bankowość i finanse", "Administracja Publiczna", "Przedsiębiorstwa" 
lub "Infrastruktura"). 
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W poniższej tabeli zaprezentowano wartość firmy na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz 
w okresach porównywalnych ze wskazaniem do jakiego typu ośrodka wypracowującego 
przepływy pieniężne została ona przypisana: 

Wartość firmy  

 30 czerwca 2012 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

grupy spółek stanowiące segment 

operacyjny 

 
872,1  911,1  850,5  

Grupa Asseco Central Europe 
(segment ”rynek słowacki”) 

 
362,2  364,1  345,7  

Grupa Asseco South Eastern Europe 
(segment ”rynek bałkański”) 

 
509,9  547,0  504,8  

      

poszczególne spółki zależne lub grupy 

spółek zależnych (węższe niż segment 

operacyjny) 

 
2 097,9  1 653,1  1 713,8  

Grupa Formula Systems, w tym  1 506,0  1 057,7  1 161,0  

Magic Software Enterprises Ltd  494,7  496,9 n/d* 

Matrix IT Ltd  602,0  560,8 n/d* 

Sapiens International Corporation N.V.   409,3  - n/d* 

Grupa Asseco DACH, w tym  228,6  237,0  214,1  

Asseco Germany A.G.  71,2  73,8  66,8  

Matrix42 A.G.  157,4  163,2  147,3  

Grupa Asseco South Western Europe, w tym  34,1  40,3  36,4  

Asseco Spain S.A.  18,2  23,4  21,1  

Necomplus S.L.  15,9  16,9  15,3  

Asseco Business Solutions S.A.  172,1  172,1  172,1  

Grupa Combidata Poland Sp. z o.o.  36,1  36,1  36,0  

Asseco Denmark**  32,4  33,6  30,2  

Sintagma UAB Sp. z o.o.  16,0  16,6  15,0  

Gladstone Consulting Ltd  32,7  33,0  26,6  

ADH-Soft Sp. z o.o.  4,2  4,2  4,0  

ZUI OTAGO Sp. z o.o.  22,2  22,2  18,1  

ZUI Novum Sp. z o.o.  0,3  0,3  0,3  

C.K. Zeto Łódź  6,3  n/d n/d 

SKG S.A.  6,9  n/d n/d 

     

segmenty operacyjne zidentyfikowane w 

Jednostce Dominującej 

 
2 041,9  2 041,9  2 041,9  

Wartość firmy przypisana do segmentu 
"Bankowość i finanse" 

 
864,8  864,8  864,8  

Wartość firmy przypisana do segmentu 
"Administracja Publiczna" 

 
916,4  916,4  916,4  

Wartość firmy przypisana do segmentu 
"Przedsiębiorstwa" 

 
129,7  129,7  129,7  

Wartość firmy przypisana do segmentu 
"Infrastruktura" 

 
131,0  131,0  131,0  

     

  5 011,9  4 606,1  4 606,2  
* na dzień 30 czerwca 2011 roku proces alokacji ceny nabycia Grupy Formula Systems nie był jeszcze zakończony, stąd wartość 
firmy nie była jeszcze zaalokowana do poszczególnych ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne. 

**wartość firmy powstała na nabyciu spółek Asseco Denmark oraz Peak Consulting. 
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W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku wystąpiły następujące 
zmiany wartości firmy: 

 

Wartość 
firmy na 
początek 
okresu 

Zwiększenia 
w wyniku 
objęcia 
kontroli 

Odpisy z 
tytułu utraty 

wartości 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 
zagranicznych 

jednostek 
zależnych 

(+/-) 

Wartość 
firmy na 
koniec 
okresu 

Grupa Asseco Central Europe 
(segment ”rynek słowacki”) 

364,1  0,5  - (2,4) 362,2  

Grupa Asseco South Eastern Europe 
(segment ”rynek bałkański”) 

547,0  - - (37,1) 509,9  

      

Grupa Asseco DACH 237,0  - - (8,4) 228,6  

Grupa Formula Systems 1 057,7  444,2  - 4,1  1 506,0  

Grupa Asseco South Western Europe 40,3  - (4,4) (1,8) 34,1  

Asseco Business Solutions S.A. 172,1  - - - 172,1  

Grupa Combidata Poland Sp. z o.o. 36,1  - - - 36,1  

Asseco Denmark** 33,6  - - (1,2) 32,4  

Sintagma UAB Sp. z o.o. 16,6  - - (0,6) 16,0  

Gladstone Consulting Ltd 33,0  - - (0,3) 32,7  

ADH-Soft Sp. z o.o. 4,2  - - - 4,2  

ZUI OTAGO Sp. z o.o. 22,2  - - - 22,2  

ZUI Novum Sp. z o.o. 0,3  - - - 0,3  

C.K. Zeto Łódź - 6,3  - - 6,3  

SKG S.A. - 6,9  - - 6,9  

   - -  

Wartość firmy przypisana do 
segmentu "Bankowość i finanse" 

864,8  - - - 864,8  

Wartość firmy przypisana do 
segmentu "Administracja Publiczna" 

916,4  - - - 916,4  

Wartość firmy przypisana do 
segmentu "Przedsiębiorstwa" 

129,7  - - - 129,7  

Wartość firmy przypisana do 
segmentu "Infrastruktura" 

131,0  - - - 131,0  

   - -  

 4 606,1  458,1  (4,4) (47,9) 5 011,9  

**wartość firmy powstała na nabyciu spółek Asseco Denmark oraz Peak Consulting. 
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W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku wpływ na saldo wartości 
firmy miały następujące transakcje: 

� Nabycie spółki Centrum Komputerowe ZETO 

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. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku proces alokowania ceny nabycia nie został jeszcze przez 
Grupę zakończony. Obecnie prowadzony jest przegląd porównawczy polityki 
rachunkowości stosowanej przez C.K. ZETO i polityki rachunkowości Grupy Asseco oraz 
szacowany jest wpływ zidentyfikowanych różnic na wartość aktywów netto spółki 
C.K. ZETO. Tym samym do końca 2012 roku wartość firmy rozpoznana na nabyciu spółki 
Centrum Komputerowe ZETO może ulec zmianie.  

Wartość tymczasowa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki 
C.K. ZETO na dzień objęcia kontroli przedstawia się następująco: 

    Wartości księgowe 
na dzień nabycia 

  
Wartości 

tymczasowe na 
dzień nabycia 

  (niebadane)  (niebadane) 

    mln PLN   mln PLN 

Nabywane aktywa     
Rzeczowe aktywa trwałe  11,1   26,9  
Wartości niematerialne 

 
1,3  

 1,3  
Należności handlowe 

 
4,3  

 4,3  
Pozostałe należności  3,2   3,2  
Zapasy  1,6   1,6  
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
8,7  

 8,7  
Razem aktywa 

 
30,2  

 46,0  

     
Nabywane zobowiązania     
Zobowiązania handlowe 

 
1,4  

 1,4  
Pozostałe zobowiązania 

 
4,4  

 4,7  
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  -  2,8  
Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia  0,3   1,0  
Razem zobowiązania 

 
6,1  

 9,9  

     
Wartość aktywów netto  24,1   36,1  

     
Nabywany procent kapitału zakładowego 

   99,87% 

     
Cena nabycia     42,4  

     
Wartość firmy na dzień nabycia       6,3  

Do głównych przyczyn występowania różnic między wartością tymczasową i wartością 
księgową nabytych aktywów netto należą: 

� wstępnie oszacowana wartość godziwa nieruchomości (budynek biurowy), 

� oszacowana wartość rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwy na nagrody 
jubileuszowe oraz rezerwy na odprawy emerytalne, 

� rezerwa z tytułu podatku odroczonego rozpoznana w związku z wyceną 
powyższych aktywów i zobowiązań. 
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� Nabycie 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. 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 obszarach takich 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. 

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 oraz będą wymagalne 
odpowiednio w 2013 i 2014 roku.  

Udział niekontrolujący dla tej transakcji jest wyceniany zgodnie z procentowym udziałem 
akcjonariuszy niekontrolujących w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania 
aktywów netto jednostki przejmowanej.  

Wartość tymczasowa (równa wartości księgowej) możliwych do zidentyfikowania 
aktywów i zobowiązań spółki SKG S.A. na dzień objęcia kontroli przedstawia się 
następująco: 

    
Wartości 

księgowe na 
dzień nabycia 

  
Wartości 

tymczasowe na 
dzień nabycia 

  (niebadane)  (niebadane) 

    mln PLN   mln PLN 

Nabywane aktywa     
Aktywa trwałe  0,3   0,3  

Należności handlowe 
 

1,2  
 

1,2  

Pozostałe należności 
 

5,3  
 

5,3  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  8,1   8,1  

Razem aktywa  14,9   14,9  

Nabywane zobowiązania 
    

Zobowiązania handlowe 
 

1,2  
 

1,2  

Pozostałe zobowiązania  0,6   0,6  

Zobowiązania z tyt. dywidendy  10,0   10,0  

Razem zobowiązania 
 

11,8  
 

11,8  

Wartość aktywów netto 
 

3,1  
 

3,1  

     
Wartość udziałów niekontrolujących    1,2  

     
Cena nabycia 

   
8,8  

część stała    7,1  

część warunkowa     1,7  

 
    

Wartość firmy na dzień nabycia       6,9  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku proces alokowania ceny nabycia nie został jeszcze przez 
Grupę zakończony. Obecnie prowadzony jest przegląd porównawczy polityki 
rachunkowości stosowanej przez SKG S.A i polityki rachunkowości Grupy Asseco oraz 
trwa proces szacowania wartości godziwej wytworzonego wewnętrznie oprogramowania, 
portfela zamówień oraz relacji z klientami spółki SKG S.A. 
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Tym samym do końca 2012 roku wartość firmy rozpoznana na nabyciu spółki SKG S.A. 
może ulec zmianie.  

Dodatkowo umowa nabycia udziałów 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. Na dzień 
30 czerwca 2012 roku wartość zobowiązania wynikająca z opcji put na udziały 
niekontrolujące w spółce SKG wynosiła 6,3 mln PLN. 

� Nabycie spółki NZ Servis, s.r.o. 

W dniu 1 kwietnia 2012 roku Asseco Solutions, spółka zależna od Asseco Central Europe, 
podpisała umowę nabycia 100% akcji w spółce NZ Servis, s.r.o. Łączna cena nabycia nie 
przekroczy 670 tys. EUR, przy czym kwota 565 tys. EUR została zapłacona w dniu 
podpisania umowy, a pozostała wartość ceny, tj. 105 tys. EUR, została odroczona i jest 
uzależniona od wyników wypracowanych przez NZ Servis w latach przyszłych. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku proces alokowania ceny nabycia nie został jeszcze przez 
Grupę zakończony. Obecnie prowadzony jest przegląd porównawczy polityki 
rachunkowości stosowanej przez spółkę i polityki rachunkowości Grupy Asseco oraz trwa 
proces szacowania wartości godziwej wytworzonego wewnętrznie oprogramowania, oraz 
relacji z klientami spółki NZ Servis. Tym samym do końca 2012 roku wartość firmy 
rozpoznana na nabyciu spółki NZ Servis, s.r.o. może ulec zmianie.  

Wartość tymczasowa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki 
NZ Servis, s.r.o. na dzień objęcia kontroli przedstawia się następująco: 

    
Wartości 

tymczasowe na 
dzień nabycia 

  
Wartości 

tymczasowe na 
dzień nabycia 

  (niebadane)  (niebadane) 

    tys. EUR   mln PLN 

Nabywane aktywa     
Aktywa trwałe 

 24   
0,1  

Wartości niematerialne 639  2,8  

Należności handlowe i pozostałe  177   0,7  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  103   0,4  

Razem aktywa 
 943   

4,0  

  
Nabywane zobowiązania    
Kredyty i pożyczki  58   0,2  

Zobowiązania handlowe 
 200   

0,9  

Zobowiązanie z tyt. podatku odroczonego 
 119   

0,5  

Razem zobowiązania  377   1,6  

     
Wartość aktywów netto 

 566  
2,4  

     
Nabywany procent kapitału zakładowego  100%  100% 

     
Cena nabycia 

 670   
2,9  

     
Wartość firmy na dzień nabycia   104    0,5  
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Do głównych przyczyn występowania różnic między wartością tymczasową i wartością 
księgową nabytych aktywów netto, należą: 

� wstępnie oszacowane wartości niematerialne w postaci relacji z klientami oraz 
wyworzonego wewnętrznie oprogramowania; 

� rezerwa z tytułu podatku odroczonego rozpoznana w związku z wyceną 
powyższych wartości niematerialnych. 

Wartość firmy powstała na nabyciu spółki NZ Servis, s.r.o powiększy wartość firmy 
przypisaną do segmentu operacyjnego „rynek słowacki”. 

� Nabycie spółki Exzac Inc przez Matrix IT 

W dniu 2 stycznia 2012 roku została podpisana umowa nabycia 60% akcji w spółce 
Exzac. Cena nabycia pakietu kontrolnego nie przekroczy 9,25 mln USD, przy czym kwota 
6,75 mln USD została zapłacona w dniu podpisania umowy, a pozostała kwota została 
odroczona i jest uzależniona od wysokości osiągniętych przez spółkę przyszłych wyników 
finansowych. 

Dodatkowo, umowa nabycia akcji spółki Exzac przyznała obu stronom (tj. udziałowcom 
niekontrolującym oraz spółce Matrix IT) odpowiednio opcję sprzedaży/kupna wszystkich 
udziałów niekontrolujących.  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zobowiązania wynikająca z opcji put na udziały 
niekontrolujące w spółce Exzac wynosiła 64,3 mln PLN (74,4 mln NIS). 

Exzac to amerykańska firma konsultingowa, która jest liderem w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem w instytucjach finansowych i świadczy usługi aplikacyjne w trzech głównych 
obszarach: zapobieganie nadużyciom i oszustwom, przeciwdziałanie praniu brudnych 
pieniędzy oraz rozwiązania wspierające wypełnianie wymogów regulacyjnych 
w obszarach zapobiegania nadużyciom i praniu brudnych pieniędzy. 

Spółka zatrudnia ok. 80 pracowników. Do klientów spółki Exzac należą między innymi 
następujące instytucje finansowe: Citi, Deutsche Bank, the U.S. Commodity Futures 
Trading Commission, HSBC, Wells Fargo, UBS, Barclays Capital, Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Nomura oraz BNP Paribas.  

Przy rozliczeniu objęcia kontroli nad spółką Exzac, Grupa wybrała opcję wartości 
godziwej dla oszacowania wartości udziału niekontrolującego.  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku proces alokowania ceny nabycia nie został jeszcze przez 
Grupę zakończony. Obecnie prowadzony jest przegląd porównawczy polityki 
rachunkowości stosowanej przez spółkę i polityki rachunkowości Grupy Asseco oraz trwa 
proces szacowania wartości godziwej wartości niematerialnych wytworzonych przez 
spółkę Exzac. Tym samym do końca 2012 roku wartość firmy rozpoznana na nabyciu 
spółki Exzac może ulec zmianie.  
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Wartość tymczasowa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Exzac 
na dzień objęcia kontroli przedstawia się następująco: 

  Wartości tymczasowe na dzień nabycia 

  (niebadane)  (niebadane) 

 
 mln NIS  mln PLN 

Nabywane aktywa       
Rzeczowe aktywa trwałe  0,4   0,3  

Wartości niematerialne rozpoznane w ramach 
rozliczenia nabycia 

 
4,0   3,3  

Należności handlowe  12,9   10,7  

Pozostałe należności  0,6   0,5  

Razem aktywa  17,9   14,8  

 
    

Nabywane zobowiązania     

Zobowiązania handlowe  0,4   0,3  

Pozostałe zobowiązania  6,4   5,3  

Kredyty i pożyczki  6,1   5,1  

Razem zobowiązania  12,9   10,7  
    

Wartość tymczasowa aktywów netto  5,0   4,1  

     

Wartość godziwa udziałów niekontrolujących  23,6   19,6  

     

Cena nabycia  35,3   29,2  

część stała  26,6   22,0  

część warunkowa   8,7   7,2  

    

Wartość firmy na dzień nabycia  53,9   44,7  

Wartość firmy powstała na nabyciu spółki Exzac Inc powiększy wartość firmy przypisaną 
do grupy Matrix IT. 

� Nabycie spółki Netwise Applications Ltd przez Matrix IT 

W dniu 1 kwietnia 2012 roku spółka Matrix IT nabyła 100% akcji w kapitale zakładowym 
spółki Netwise Applications Ltd (dalej „Netwise”). Cena nabycia pakietu akcji wyniosła 
15 mln PLN (17,5 mln NIS) i została w całości zapłacona w dniu transakcji. Spółka 
Netwise dostarcza usługi związane z tworzeniem i obsługą stron oraz portali 
internetowych. Nie występowały żadne powiązania pomiędzy poprzednimi właścicielami 
spółki Netwise a spółką Matrix IT. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku proces alokowania ceny nabycia nie został jeszcze przez 
Grupę zakończony. Obecnie prowadzony jest przegląd porównawczy polityki 
rachunkowości stosowanej przez spółkę i polityki rachunkowości Grupy Asseco oraz trwa 
proces szacowania wartości godziwej wartości niematerialnych wytworzonych przez 
spółkę Netwise. Tym samym do końca 2012 roku wartość firmy rozpoznana na nabyciu 
spółki Netwise może ulec zmianie.  
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  Wartości tymczasowe na dzień nabycia 

  (niebadane)  (niebadane) 

 
 mln NIS  mln PLN 

Nabywane aktywa       
Rzeczowe aktywa trwałe  0,9   0,8  

Wartości niematerialne rozpoznane w ramach 
rozliczenia nabycia 

 
1,5   1,3  

Należności handlowe  17,3   14,8  

Pozostałe należności  0,6   0,5  

Aktywa z tyt. podatku odroczonego  2,0   1,7  

Środki pieniężne  2,1   1,8  

Razem aktywa  24,4   20,9  

 
    

Nabywane zobowiązania     

Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia  5,1   4,4  

Zobowiązania handlowe  2,1   1,8  

Pozostałe zobowiązania  6,6   5,7  

Kredyty i pożyczki  6,1   5,2  

Razem zobowiązania  19,9   17,1  
    

Wartość tymczasowa aktywów netto  4,5   3,8  

     

Cena nabycia  17,5   15,0  
    

Wartość firmy na dzień nabycia  13,0   11,2  

Wartość firmy powstała na nabyciu spółki Netwise powiększy wartość firmy przypisaną 
do grupy Matrix IT. 

� Odzyskanie kontroli nad spółką Sapiens International Corporation (dalej „Sapiens”) 

W wyniku kilku transakcji nabycia akcji spółki Sapiens jakie miały miejsce pomiędzy 
wrześniem 2011 roku i styczniem 2012 roku, w dniu 27 stycznia 2012 roku spółka 
Formula Systems (spółka zależna od Jednostki Dominującej) przekroczyła próg 50% 
udziału w kapitale zakładowym spółki Sapiens i tym samym objęła kontrolę nad tą 
spółką. Do dnia 27 stycznia 2012 roku spółka Sapiens była jednostką stowarzyszoną 
i wartość inwestycji w spółkę była ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy 
wg metody praw własności. Na dzień objęcia kontroli, wartość posiadanego przez Grupę 
pakietu akcji została przeszacowana do wartości godziwej, a różnica między wartością 
inwestycji wg metody praw własności i wartością godziwą została rozpoznana w wyniku 
finansowym Grupy (przychody finansowe). Wartość godziwa posiadanego pakietu akcji, 
która stanowi cenę nabycia dla potrzeb konsolidacji metodą pełną, została wyliczona 
jako iloczyn ilości posiadanych akcji oraz kursu zamknięcia kwotowań akcji spółki 
Sapiens z dnia objęcia kontroli, tj. cenę 4,28 USD/akcję. 

Przy rozliczeniu objęcia kontroli nad spółką Sapiens, Grupa wybrała opcję wartości 
godziwej dla oszacowania wartości udziału niekontrolującego.  
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Wartość tymczasowa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki 
Sapiens na dzień objęcia kontroli przedstawia się następująco: 

 

    Wartości tymczasowe na dzień nabycia 

  (niebadane)  (niebadane) 

    mln USD   mln PLN 

     
Wartość księgowa nabywanych aktywów netto  39,9   125,0  

     
Wstępnie oszacowane wartości niematerialne 
rozpoznane w ramach rozliczenia nabycia  

10,6  
 

33,2  

     
Rezerwa z tyt. podatku odroczonego  

 
(2,7) 

 
(8,5) 

     
Wartość tymczasowa aktywów netto 

 
47,8  

 
149,7  

     
Wartość godziwa udziałów niekontrolujących 

 
83,6 

 
261,8 

     
Cena nabycia 

 
88,2 

 
276,2 

     
Wartość firmy na dzień nabycia   124,0   388,3 

 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku proces alokowania ceny nabycia nie został jeszcze przez 
Grupę zakończony. Obecnie prowadzony jest przegląd porównawczy polityki 
rachunkowści stosowanej przez Sapiens i polityki rachunkowości Grupy Asseco oraz trwa 
proces szacowania wartości godziwej wytworzonego wewnętrznie oprogramowania, 
portfela zamówień oraz relacji z klientami spółki Sapiens. Tym samym do końca 2012 
roku wartość firmy rozpoznana na nabyciu spółki Sapiens może ulec zmianie.  

W poniższej tabeli zestawiono wybrane dane finansowe spółek, nad którymi objęto 
kontrolę w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku: 

 
Za okres 6 miesięcy do 
30 czerwca 2012 roku 

Za okres od dnia objęcia kontroli 
do dnia 30 czerwca 2012 roku 

 
Przychody ze 

sprzedaży 

Zysk netto dla 
akcjonariuszy 

Jednostki 
Dominujacej 

Przychody ze 
sprzedaży 

Zysk netto dla 
akcjonariuszy 

Jednostki 
Dominujacej 

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

 
mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

 
objęcia kontroli w grupie 
Asseco Central Europe 1,5  0,1  0,9  0,1  

objęcia kontroli w grupie Matrix IT Ltd 862,9  8,8  42,2  1,3  

Sapiens International Corporation N.V.  172,5  4,4  145,4  3,8  

C.K. Zeto Łódź 26,0  1,7  12,1  0,6  

SKG S.A. 5,2  1,1  - - 

 1 068,1  16,1  200,6  5,8  
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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 aktywów Grupy. Sytuacja ta została przez Zarząd Asseco uznana za 
czynnik wskazujący na możliwość utraty wartości ośrodków wypracowujących przepływy 
pieniężne, do których przypisana jest wartość firmy.  

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

W przypadku ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, którymi są spółki/grupy 
notowane na aktywnym rynku, przesłanką wskazującą na możliwość utraty wartości 
może być niska kapitalizacja danego ośrodka (tj. nadwyżka wartości księgowej ośrodka 
nad jego wartością rynkową), osiąganie przez dany ośrodek wypracowujący przepływy 
pieniężne 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 wykorzystywanych do szacowania wartości tych stóp (w tym 
stopy wolne od ryzyka, poziom inflacji). 

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

Na dzień 30 czerwca 2012 roku przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty 
wartości zidentyfikowano dla następujących spółek/grup spółek: Asseco Central Europe 
(przesłanka: niska kapitalizacja), Asseco South Eastern Europe (przesłanka: niska 
kapitalizacja), Combidata Poland Sp. z o.o. (przesłanka: wyższa stopa dyskontowa, 
wyniki niższe niż założono), Asseco Spain S.A. (przesłanka: wyższa stopa dyskontowa, 
wyniki niższe niż założono), Necomplus S.L. (przesłanka: wyższa stopa dyskontowa, 
wyniki niższe niż założono), Asseco Lithuania UAB (przesłanka: wyższa stopa 
dyskontowa, wyniki niższe niż założono) oraz Asseco Denmark A/S (przesłanka: wyższa 
stopa dyskontowa, wyniki niższe niż założono). 

W efekcie przeprowadzonego testu na utratę wartości stwierdzono, że na dzień 
30 czerwca 2012 roku jedynie w przypadku wartości firmy jaka została zaalokowana do 
spółki Asseco Spain S.A. wystąpiła konieczność utworzenia odpisu z tytułu utraty 
wartości w wysokości 4,4 mln PLN.  

W odniesieniu do przeprowadzonych testów na utratę wartości na dzień 30 czerwca 2012 
roku, przeprowadzono analizę wrażliwości, której celem było zbadanie o ile można by 
zmienić wybrane parametry modelu, aby oszacowana wartość użytkowa ośrodków 
wypracowujących przepływy pieniężne zrównała się z wartością księgową aktywów 
operacyjnych netto. 
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W analizie tej badano wpływ zmiany: 

a. zastosowanej realnej stopy dyskonta 

b. procentu wzrostu przychodów ze sprzedaży (w ujęciu realnym), 

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

Wyniki przeprowadzonej analizy zostały zestawione w poniższej tabeli: 

Nadwyższka 
wartości 

użytkowej nad 
wartością 
księgową 

Stopa dyskontowa 
(w ujęciu realnym) 

Dynamika wzrostu 
przychodów 

(w ujęciu realnym)) 
zastosowana 

w modelu graniczna zastosowana 
w modelu graniczna 

Grupa Asseco Central Europe  13,6% 7,8% 8,3% 4,4% (2,1%) 

Grupa Asseco South Eastern Europe  10,6% * 6,5% * 

Necomplus S.L. 14,4% 13,2% 14,9% 8,5% 6,0% 

Asseco Spain n/d 13,2% n/d 15,4% n/d 

Combidata Poland Sp. z o.o. 5,8% 9,3% 9,7% 0,0% (1,2%) 

Asseco Denmark A/S oraz Peak 
Consulting Group APS 5,5% 6,4% 6,5% 5,1% 4,0% 

Asseco Lithuania 26,4% 12,1% 15,6% 7,0% 0,2% 

*żadna racjonalna zmiana kluczowych założeń modelu nie spowoduje konieczności utworzenia odpisu z tytułu 

utraty wartości. 

W przypadku testu z tytułu utraty wartości ośrodka wypracowującego przepływy 
pieniężne jakim jest spółka Asseco Spain, przeprowadzono dodatkowo analizę 
wrażliwości mającą na celu zbadanie jak zmieniłaby się wartość utworzonego odpisu 
przy zmianie zastosowanej stopy dyskonta oraz dynamiki wzrostu przychodów. Wyniki 
przeprowadzonej analizy zaprezentowano w poniższej tabeli: 

 
 zmiana stopy dyskontowej 
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(3,0%) (18,2) (13,4) (7,7) 
(2,0%) (17,5) (12,4) (6,6) 
(1,0%) (16,6) (11,4) (5,5) 
0,0% (15,7) (10,5) (4,4) 
1,0% (14,8) (9,5) (3,4) 
2,0% (14,0) (8,6) (2,4) 
3,0% (13,2) (7,7) (1,4) 
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9. Aktywa finansowe  

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych Grupa posiadała następujące aktywa finansowe: 

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

 
 (niebadane) (badane) (niebadane) 

 Nota Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

        
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności, w tym  - 25,2  - 4,3  - 8,2  

obligacje skarbowe  - 25,2  - 4,3  - 8,2  

        
Pożyczki, w tym  40,7  12,2  41,0  65,9  38,3  25,3  

udzielone podmiotom powiązanym osobowo 17 35,4  0,7  35,4  0,5  33,4  0,9  
udzielone pracownikom  0,8  0,8  0,5  0,7  0,5  0,9  
udzielone pozostałym podmiotom  3,6  4,6  4,2  6,5  3,6  5,8  
lokaty terminowe  0,9  6,1  0,9  58,2  0,8  17,7  

        
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach 
godziwych przez wynik finansowy, w tym  15,8  46,7  18,7  55,3  11,2  66,1  

walutowe kontrakty forward  15,8  2,1  18,7  0,2  11,2  0,1  
obligacje korporacyjne   - 17,1  - 16,7  - 26,0  
obligacje skarbowe  - 22,4  - 22,2  - 30,9  
akcje spółek notowanych na aktywnym rynku  - 5,1  - 6,0  - 9,1  
jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach 
inwestycyjnych  - - - 10,2  - - 

        
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym  20,6  3,1  20,1  4,4  19,9  6,3  

akcje w spółkach notowanych na aktywnym rynku  2,1  0,7  2,2  0,6  4,3  0,6  

akcje i udziały w spółkach nienotowanych  10,5  0,1  10,3  - 9,1  - 

obligacje korporacyjne (notowane na aktywnym rynku)  - 0,8  7,6  2,2  6,4  4,4  

obligacje skarbowe  8,0  1,5  - 1,5  - 1,2  

pozostałe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  - - - 0,1  0,1  0,1  

        
Razem  77,1  87,2  79,8  129,9  69,4  105,9  
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Pożyczki udzielone są wyceniane na każdą datę bilansową według zamortyzowanego 
kosztu. Pożyczki dla podmiotów powiązanych zostały udzielone na warunkach 
rynkowych. 

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym zostały przedstawione w punkcie 17 not 
objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

Na saldo lokat terminowych składają się lokaty terminowe o pierwotnym terminie 
zapadalności dłuższym niż 3 miesiące. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są wyceniane na 
każdą datę bilansową według zamortyzowanego kosztu.  

Kategoria ta obejmuje inwestycje w notowane na aktywnym rynku obligacje skarbowe. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez rachunek zysków 
i strat obejmują transakcje typu „forward” na zakup i sprzedaż walut obcych oraz portfel 
aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, który zawiera kwotowane na 
aktywnym rynku obligacje korporacyjne i skarbowe o ratingu inwestycyjnym oraz akcje 
spółek notowanych na aktywnym rynku. Inwestycje w papiery dłużne i akcje spółek są 
formą zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi przez spółkę Matrix IT Ltd. (spółka 
z Grupy Formula Systems). Transakcje „forward” zostały zawarte przede wszystkim 
w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z umową leasingu finansowego 
nieruchomości.  

Wartość godziwa kontraktów „forward” jest na każdy dzień bilansowy określana przy 
użyciu modelu, dla którego dane wsadowe są obserwowalne bezpośrednio na rynkach 
aktywnych. Wartość godziwa portfela aktywów jest określana na podstawie cen 
giełdowych oferowanych za te aktywa na aktywnych rynkach. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to przede wszystkim inwestycje 
kapitałowe nieprzekraczające 20% udziału w kapitale zakładowym oraz obligacje 
zakupione bez zamiaru utrzymywania ich do terminu zapadalności.  

Inwestycje w podmioty notowane na aktywnym rynku są na każdy dzień bilansowy 
wyceniane do wartości godziwej na podstawie kursu zamknięcia notowań z dnia 
bilansowego. Zmiana z tytułu wyceny jest odnoszona w pozostałe dochody całkowite. 
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 roku 31 grudnia 2011 roku 30 czerwca 2011 roku 

 
(niebadane) (badane) (niebadane) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

 
      

Przedpłacone usługi, w tym: 37,0  112,0  43,4  89,2  36,5  90,2  

Przedpłacone usługi serwisowe i opłaty licencyjne 18,9  80,5  27,5  63,5  21,6  61,5  

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  3,1  1,3  3,8  1,3  2,7  

Przedpłacone ubezpieczenia 0,1  4,6  - 2,3  - 3,1  

Przedpłacone inne usługi 0,4  9,3  0,4  5,1  0,5  8,4  

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

- 3,5  - 4,0  - - 

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - 10,0  0,1  3,8  0,3  8,4  

       

Razem 37,0  125,5  43,5  97,0  36,8  98,6  

 

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

� 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 Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka S.A. (umowa 
sponsoringowa obowiązuje do 31 lipca 2015 roku) oraz Asseco Resovia (umowa sponsoringowa obowiązuje do 31 maja 2016 
roku). 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej  45 

11. Należności długoterminowe i krótkoterminowe 

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

 
(niebadane) (badane) (niebadane) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

Należności z tytułu dostaw i usług       
od jednostek powiązanych - 4,6  - 7,5  - 3,7  
od jednostek pozostałych 4,0  1 030,9  4,4  1 161,4  4,4  801,7  

Odpis aktualizujący należności z tyt. dostaw i usług - (54,2) - (43,9) - (33,8) 

 4,0  981,3  4,4  1 125,0  4,4  771,6  

       
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych - 54,0  - 40,5  - 27,2  

       
Należności budżetowe       
Podatek od wartości dodanej (VAT) - 7,1  - 12,3  - 4,4  
Pozostałe - 11,7  - 14,5  - 6,4  
 - 18,8  - 26,8  - 10,8  

Pozostałe należności       
Należności z tytułu wyceny bilansowej kontraktów IT - 171,2  - 120,9  - 154,0  
Należności z tytułu dostaw niezafakturowanych  - 184,2  - 187,0  - 170,6  
Należności z tytułu leasingu finansowego 0,8  0,8  1,1  0,9  0,9  1,9  
Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy - 4,6  - 3,7  3,2  12,6  
Należności z tytułu dotacji - 19,8  - 40,0  - 39,7  
Należności z tytułu wpłaconych zaliczek i kaucji 9,6  52,3  8,7  26,2  19,0  23,2  
Zaliczki wpłacone na poczet nabycia akcji/udziałów - 250,0  - - - 1,6  
Należności od pracowników - 2,3  - 1,5  - 3,6  
Należności z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych - 7,9  1,4  2,2  1,4  20,6  

Należności z tytułu sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach 
zależnych 3,3  21,8  3,9  22,9  4,7  - 

Pozostałe należności 5,5  12,5  5,2  9,3  12,3  20,5  
Odpis aktualizujący pozostałe należności  - (9,7) (2,4) (6,2) (2,3) (6,8) 
 19,2  717,7  17,9  408,4  39,2  441,5  
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Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 17 not 
objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

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, w celu pokrycia ewentualnych strat w przypadku 
nie wywiązania 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 PLN/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 Konsumenta, 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 sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych to należności z tytułu 
sprzedaży udziałów w spółce Koma Nord oraz udziałów w spółce Uniquare. Należności te 
są oprocentowane. 

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 
bieżących 

 
413,7  446,0  320,1  

Środki pieniężne w kasie  1,1  1,4  1,5  

Lokaty krótkoterminowe (do 3 miesięcy)  339,0  526,6  312,6  

Ekwiwalenty środków pieniężnych  - 0,8  0,9  

Razem saldo środków pieniężnych 
wykazanych w bilansie 

 
753,8  974,8  635,1  

Odsetki naliczone od środków pieniężnych  (0,2) (0,2)  (0,2)  

Kredyty w rachunku bieżącym 
wykorzystywane do bieżącego zarządzania 
płynnością 

 

(142,0) - - 

Razem saldo środków pieniężnych 
wykazane w rachunku przepływów 
pieniężnych 

 
611,6  974,6  634,9  

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

Kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 142,0 mln PLN zostały uznane przez Jednostkę 
Dominującą 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 dokonywanych płatności.  
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13. Oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów wartościowych 

 

Waluta kredytu 
Efektywna stopa 

procentowa  
Termin 

wymagalności 

Stan zadłużenia na: 
Maksymalna wysokość zadłużenia 

na: 
 30 czerwca 2012 

(niebadane) 

31 grudnia 2011 

(badane) 

30 czerwca 2012 

(niebadane) 

31 grudnia 2011 

(badane) 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

K
re

d
y
ty

 w
 r

a
c
h

u
n

k
u

 b
ie

ż
ą
c
y
m

  

EUR 

EONIA+marża III kwartał 2012 7,5  16,1  23,5  24,4  

EURIBOR+marża 

III kwartał 2011 - - - 8,8  

I kwartał 2012 - - - 4,4  

II kwartał 2012 - - - 1,3  

III kwartał 2012 4,4  12,0  30,3  24,7  

IV kwartał 2012 7,6  5,0  13,9  10,0  

I kwartał 2013 - - 2,1  - 

II kwartał 2013 12,6  8,9  22,1  9,9  

stała stopa procentowa 

I kwartał 2012 - - - 0,1  

II kwartał 2013 - - 2,1  - 

2014  - - 1,7  1,8  

HUF BUBOR+marża I kwartał 2013 1,0  0,9  1,1  1,1  

MKD stała stopa procentowa II kwartał 2012 - - 0,2  0,1  

PLN WIBOR+marża 

II kwartał 2012 - 0,1  - 16,5  

III kwartał 2012 35,3  - 150,0  150,0  

IV kwartał 2012 61,2  - 150,0  150,0  

II kwartał 2013 17,3  10,3  25,0  13,0  

IV kwartał 2013 24,5  - 150,0  150,0  

2014 21,2  - 70,0  70,0  

wielowalutowy 
EURIBOR/LIBOR/BUBOR 

+marża 
II kwartał 2013 - - 10,7  8,0  

NIS Prime (Izrael) + marża nieokreślony 13,7  16,9  nieokreślona nieokreśona 
      206,3 70,2  652,7 644,1  

 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

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

 

 

Waluta kredytu 
Efektywna stopa 

procentowa  
Termin 

wymagalności 

30 czerwca 2012 (niebadane) 31 grudnia 2011 (badane) 

 krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

        

K
re

d
y
ty

 n
ie

o
d

n
a
w

ia
ln

e
 

EUR 

EURIBOR+marża 

IV kwartał 2012 1,2  - 2,5  - 

II kwartał 2013 8,9  - 8,8  4,7  

III kwartał 2013 0,5  0,8  1,0  0,8  

2014 1,7  3,3  2,2  4,1  

2015 0,6  3,2  1,3  3,3  

2017 0,1  0,6  0,1  0,6  

2022 - 0,2  - 0,2  

stała stopa procentowa 

III kwartał 2012 1,6  - 3,3  - 

IV kwartał 2012 1,4  - 2,7  - 

III kwartał 2013 0,6  0,6  1,2  0,8  

NIS 

stała stopa procentowa 

I kwartał 2012 - - 0,4  - 

II kwartał 2012 - - 2,0  - 

2016 3,5  11,3  3,6  13,5  

2017 6,4  33,8  6,4  38,5  

2018 8,6  49,2  6,4  38,5  

2019 3,7  21,9  - - 

Prime (Izrael) + marża 

I kwartał 2012 - - 0,6  - 

II kwartał 2012 - - 3,6  - 

III kwartał 2012 0,9  - 2,9  - 

II kwartał 2013 0,5  - - - 

PLN WIBOR+marża 2022 1,4  192,8  1,0  150,4  

USD LIBOR + marża 

IV kwartał 2012 13,8  - 13,9  - 

IV kwartał 2013 - 13,6  - 13,7  

2014 - 13,6  - 13,7  

       55,4  344,9  63,9  282,8  
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 Waluta kredytu 

Efektywna stopa 
procentowa  

Termin 
wymagalności 

30 czerwca 2012 (niebadane) 31 grudnia 2011 (badane) 

krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

        

P
o

ż
y
c
z
k
i 

EUR 

EURIBOR+marża nieokreślony - 2,2  - 2,1  

stała stopa procentowa 

I kwartał 2012 - - 6,1  - 

II kwartał 2012 - - 0,2  - 

III kwartał 2012 - - 0,2  - 

IV kwartał 2012 - - 0,1  - 

I kwartał 2013 0,1  - 0,2  - 

2014 0,2  0,6  0,2  0,7  

2015 1,1  2,1  - - 

2018 0,1  19,3  - 20,0  

TRY stała stopa procentowa II kwartał 2012 0,2  - - - 

USD stała stopa procentowa III kwartał 2012 0,2  - 0,5  - 

       1,9  24,2  7,5  22,8  

Zadłużenie Grupy z tytułu kredytów nieodnawialnych oraz pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło 426,4 mln PLN, w tym 
369,1 mln PLN to zadłużenie o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy. Na dzień 31 grudnia 2011 roku saldo zadłużenia 
wynikającego z nieodnawialnych kredytów i pożyczek wyniosło 377,0 mln PLN, w tym 305,6 mln PLN to zadłużenie długoterminowe. 

W okresie sprawozdawczym marża realizowana przez kredytodawców spółek Grupy Asseco kształtowała się w przedziale od 0,095 pkt 
proc. do 4,05 pkt proc w skali roku. W okresie porównywalnycm marże kształtowały się w przedziale od 0,095 pkt proc. do 3,65 pkt 
proc. w skali roku. 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

 
Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 50 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa posiadała zobowiązanie z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. Podstawowe 
parametry papierów dłużnych niespłaconych na dzień bilansowy zaprezentowano w poniższej tabeli: 

 
Podział na krótko- 
 i długoterminowe 

30 czerwca 2012 

(niebadane) 

mln PLN 

31 grudnia 2011 

(badane) 

mln PLN 

Efektywna stopa 
procentowa 

Waluta Termin wykupu 

       

Dłużne papiery wartościowe 
wyemitowane przez Matrix IT Ltd 

część długoterminowa 50,5 51,7 
5,20% NIS 

2013-12-31 
część krótkoterminowa 53,3 107,6 2012-12-31 

  103,8 159,3       

Dłużne papiery wartościowe zostały wyemitowane w sierpniu 2007 roku przez spółkę Matrix Ltd. i mają być wykupione w czterech 
równych ratach po 50 mln NIS w dniach: 31 grudnia 2010, 31 grudnia 2011, 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013. 

Pierwsza transza została wykupiona w grudniu 2010 roku. Druga transza została spłacona w dniu 2 stycznia 2012 roku. Pozostałe będą 
wykupywane w kolejnych latach. Od dnia 21 lutego 2008 roku papiery te są notowane na TASE. 

Tym samym łączne zadłużenie Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu wszystkich zaciągniętych kredytów, pożyczek 
oraz emisji papierów dłużnych wyniosło 736,5 mln PLN, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 była to kwota 606,5 mln PLN. 
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Aktywa zabezpieczające linie kredytowe: 

Kategoria aktywów 

Wartość netto aktywów 
Kwota wykorzystanego kredytu 

zabezpieczonego aktywami 
30 czerwca 2012 

(niebadane) 
31 grudnia 2011 

(badane) 
30 czerwca 2012 

(niebadane) 
31 grudnia 2011 

(badane) 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Wartości niematerialne - oprogramowanie 1,7  1,8  0,2  0,5  

Środki trwałe - grunty i budynki 201,7  201,8  137,0  152,3  

Inwestycje długoterminowe 122,0  123,0  40,7  41,0  

Lokaty 15,5  16,1  13,1  19,8  

Należności bieżące i przyszłe 32,0  13,8  7,7  10,7  

Razem 372,9  356,5  198,7  224,3  

Aktywa zabezpieczające bankowe linie gwarancyjne: 

Kategoria aktywów 

Wartość netto aktywów 
Kwota wystawionej gwarancji 

zabezpieczonej aktywami 
30 czerwca 2012 

(niebadane) 
31 grudnia 2011 

(badane) 
30 czerwca 2012 

(niebadane) 
31 grudnia 2011 

(badane) 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Lokaty 5,6  - - - 

Należności handlowe bieżące i przyszłe - 0,5  - - 

Pozostałe należności (zastrzeżone środki pieniężne) 6,0  1,4  2,9  1,0  

Razem 11,6  1,9  2,9  1,0  

 

Do części kredytów w bankach polskich i izraelskich przypisano tzw. kowenanty, czyli obowiązek utrzymywania zdefiniowanych 
wskaźników finansowych na wymaganym przez bank poziomie. Wskaźniki dotyczą poziomu zadłużenia, np. stosunek zadłużenia 
do zysku EBITDA, lub zadłużenia do kapitałów własnych, bądź uzyskiwania oczekiwanych wyników operacyjnych. W sytuacji, gdy dana 
spółka posiadająca tak obwarowany kredyt przestanie spełniać wymienione wymogi, bank stosuje sankcję w postaci podwyższenia 
marży kredytu. Jeśli bank uzna, że nowy poziom wskaźnika jest nie do zaakceptowania, może, w niektórych przypadkach, zaspokoić 
się z posiadanych zabezpieczeń. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych żaden z kowenantów nie był naruszony. 

 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

 

 
Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 52 

14. Zobowiązania finansowe 

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

 
(niebadane) (badane) (niebadane) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

Zobowiązania z tytułu zawartych walutowych kontraktów 
forward 

- 0,1  - 0,8  - - 

Zobowiązanie do wypłaty dywidendy - 23,8  - 2,0  - 13,7  

Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów/akcji - odroczona 
płatność za pakiet kontrolny 

13,6  16,6  10,2  23,9  14,9  21,8  

Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących w 
spółkach zależnych (opcje put) 

151,2  9,5  101,7  11,3  90,3  6,0  

Pozostałe zobowiązania finansowe 0,8  0,2  1,0  0,2  0,8  0,3  

              
Razem 165,6  50,2  112,9  38,2  106,0  41,8  

Zobowiązania z tytułu dywidend na dzień 30 czerwca 2012 roku to zobowiązania do wypłaty dywidendy na rzecz udziałowców 
niekontrolujących spółek zależnych lub pośredniozależnych od Jednostki Dominującej. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych, Grupa posiadała szacunkowe zobowiązanie z tytułu odroczonej 
płatności za pakiety kontrolne akcji/udziałów spółek nabytych w latach 2010-2012 przez spółki: Asseco Poland, Asseco Central Europe, 
Matrix IT, Magic Software oraz Asseco South Eastern Europe.  
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Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych Grupa ujęła szacunkowe zobowiązanie z tytułu opcji sprzedaży, jakie 
przyznała udziałowcom niekontrolującym następujących spółek: 

 
Wartość zobowiązania z tytułu przyznanych opcji dla udziałowców niekontrolujących 

Nazwa spółki  30 czerwca 2012 roku 31 grudnia 2011 30 czerwca 2011 roku 

  (niebadane) (badane) (niebadane) 

 
 mln PLN mln PLN mln PLN 

Statlogics Zrt.  - 11,3  6,0  
Sintagma UAB Sp. z o.o.  9,5  22,1  11,8  
Asseco South Eastern Europe S.A.1)  40,3  39,7  47,3  
Multicard d o.o.  1,6  1,3  1,1  
Spółki z Grupy Matrix IT 2)  103,0  38,6  30,1  
SKG S.A.  6,3  n/d n/d 
Razem  160,7  113,0  96,3  

1) Opcja na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 

2) Na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązanie dotyczyło nabycia spółek: Babcom Centers, Matchpoint, K.B.I.S., Exzac.; na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 

30 czerwca 2011 roku zobowiązanie dotyczyło nabycia spółek: Babcom Centers, Matchpoint oraz K.B.I.S. 

Wartość powyższych zobowiązań została oszacowana z wykorzystaniem formuły liczenia ceny wykonania zdefiniowanej w umowach 
opcyjnych, tj. iloczynu zysku netto spółki za wskazany w umowie okres i określonego w umowie współczynnika.  
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15. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych tytułów 

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

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

 
(niebadane) (badane) (niebadane) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług       
wobec jednostek powiązanych - 1,1  - 2,4  - 3,7  
wobec jednostek pozostałych - 289,7  - 364,7  0,4  269,8  

 
- 290,8  - 367,1  0,4  273,5  

       
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych 

- 20,3  - 62,5  - 28,4  

 
      

Zobowiązania budżetowe       

Podatek od wartości dodanej (VAT) - 51,0  - 88,6  - 40,9  

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - 8,2  - 10,8  - 7,6  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 20,1  - 16,9  - 18,0  

Podatek u źródła - 0,1  - 1,3  - 10,9  

Pozostałe - 24,5  - 1,4  - 21,0  

 
- 103,9 - 119,0  - 98,4  

Pozostałe zobowiązania       

Zobowiązanie z tytułu wyceny kontraktów IT - 18,5  - 79,9  - 20,5  
Zobowiązania z tytułu dostaw niezafakturowanych - 19,9  - 27,5  - 14,3  

Zobowiązania z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy 0,1  0,9  - 0,7  0,2  0,1  

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń - 115,1  - 102,8  - 90,9  

Zaliczki otrzymane na dostawy - 28,2  - 24,4  - 18,5  
Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych 

- 5,9  0,6  14,8  0,5  0,7  

Inne zobowiązania 0,4  6,6  0,1  8,9  0,2  6,1  

 
0,5  195,1  0,7  259,0  0,9  151,1  
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane. Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 17 not 
objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

16. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 

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

 
(niebadane) (badane) (niebadane) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

Rozliczenia międzyokresowe kosztów       

Rezerwa na niewykorzystane urlopy - 72,0  - 54,1  - 60,5  

Rezerwa na premie dla pracowników i Zarządu - 76,0  - 101,3  - 54,3  

Rezerwa na koszty  - 94,5  - 84,8  - 74,5  

- 242,5  - 240,2  - 189,3  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów       

Przedpłacone usługi serwisowe i opłaty licencyjne 23,2  224,7  34,4  152,9  29,1  142,3  

Pozostałe przedpłacone usługi - 46,7  - 38,9  4,6  44,8  

Dotacje do budowy aktywów 45,9  5,3  37,9  8,3  19,3  17,3  

Uśrednienie rat leasingu operacyjnego - -  -  0,3  

Pozostałe 0,5  0,1  0,1  0,2  0,2  0,4  
 69,6  276,8  72,4  200,3  53,2  205,1  

Na saldo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów składają się: rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwy na wynagrodzenia 
danego okresu, a przeznaczone do wypłaty w okresach następnych, wynikające z zasad systemów premiowych obowiązujących w Grupie, 
rezerwa na badanie sprawozdania finansowego oraz rezerwy na koszty bieżącej działalności spółek z Grupy, które zostały poniesione 
w okresie sprawozdawczym, natomiast na które do dnia bilansowego 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 dotacje do budowy aktywów. Dotacje do budowy aktywów to dotacje otrzymane przez Grupę 
w związku z realizacją projektów rozwojowych lub projektów związanych z tworzeniem centrów kompetencyjnych IT. 
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17. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 
Sprzedaż do jednostek 
powiązanych w okresie 

Zakupy od jednostek 
powiązanych w okresie 

Należności handlowe i 
pozostałe na dzień 

Zobowiązania handlowe 
i pozostałe na dzień 

 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2012 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2011 

30 czerwca 
2012 

31 grudnia 
2011 

30 czerwca 
2012 

31 grudnia 
2011 

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

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

Jednostki stowarzyszone         

Prvni Certifikacani Autorita, a.s. (I.CA) - - - 0,1  - - - - 

Postdata S.A. 4,2  3,2  - - 2,0  4,7  - - 

Codeconnexion Ltd. - - - 0,9  - - - 0,1  

Grupa Sapiens International Corporation  n/d n/d n/d n/d n/d 0,2  n/d 1,6  

 4,2  3,2  - 1,0  2,0  4,9  - 1,7  

Podmioty niepodlegające konsolidacji         
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Sopocie - - - 0,2  2,5  2,5  - - 

 - - - 0,2  2,5  2,5  - - 
Transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo 
przez Kadrę Zarządzającą Grupy         

Polnord S.A. 3,0  - - - - - - - 
Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 0,1  - 4,7  - - - - - 
Asseco Resovia S.A. - - 4,4  - - - - - 
Centrum ZANA S.A. - - 1,0  1,0  - - - 0,1 
Matrix42 Inc. 0,4  0,1  5,6  5,3  4,2  2,0  - - 
Matrix42 Ukraine - - 1,4  1,1  - - 0,3  - 
UAB Linkas - - 0,6  0,5  - - 0,3  0,3  
MB Distribution - - 0,8  - - - 0,1  0,1  
Temnet - - 0,9  - - - 0,1 - 
Informaticke djelatnosti - - 0,6  - - - - - 
MHM - - 2,8  - - - 0,1 - 
SNET - - - - - 7,6  - - 
Scop Computers - - - - - - - 1,3  
pozostałe podmioty  0,1  0,1  1,3  0,3  - - - 0,7  

 3,6  0,2  24,1  8,2  4,2  9,6  0,9  2,4  

         

Transkacje z Kadrą Zarządzającą Grupy 4,6  - 1,5  0,8  - - 0,2  - 
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W poniższej tabeli zaprezentowano pożyczki udzielone podmiotom powiązanym: 

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 
 

30 czerwca 2012 
roku 

31 grudnia 2011 
roku 

30 czerwca 2011 
roku 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

    
Matrix Inc. 23,5  24,0  20,3  

Gambit Sp. z o.o. 11,4  11,0  12,7  

Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w 
Sopocie 

1,0  0,5  0,4  

Pożyczka udzialona współwłaścicielowi spółki 
współzależnej E-MON d.o.o. Podgorica 

0,2  0,4  - 

Pożyczki dla kadry zarządzającej - - 0,6  

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

36,1  35,9  34,3  

 

18. Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

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

 
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
roku 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2011 
roku 

Zmiany stanu kapitału pracującego  (niebadane)  (niebadane) 

  mln PLN  mln PLN 

Zmiana stanu zapasów  (16,3)  8,7  
Zmiana stanu należności  170,2   92,9  
Zmiana stanu zobowiązań  (223,3)  (273,6) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (21,1)  (9,1) 
Zmiana stanu rezerw  (7,3)  (17,8) 

  (97,8)   (198,9) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku na saldo przepływów 
z działalności inwestycyjnej największy wpływ miały następujące wpływy i wydatki: 

� wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
w wysokości 7,1 mln PLN, w tym przede wszystkim wpływy ze sprzedaży samolotu 
w wysokości ok 5,1 mln PLN; 

� Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (133,1 mln PLN) – 
największy wpływ na saldo tej pozycji miały wydatki związane z kontynuacją budowy 
nowego budynku biurowego Jednostki Dominującej w warszawskim Wilanowie, które 
wyniosły 60,5 mln PLN oraz wydatki dotyczące prowadzonych projektów rozwojowych 
w wysokości 30,7 mln PLN. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupów 
środków transportu i sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych na 
potrzeby własne jednostek Grupy. Różnica między wartością nakładów na aktywa 
trwałe a wartością wydatków na te aktywa wynika ze zmiany stanu zobowiązań 
z tytułu nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych. 

� Dotacje otrzymane do zakupu majątku trwałego spółki (14,7 mln PLN) obejmują 
przede wszystkim dotacje jakie Jednostka Dominująca otrzymała w ramach projektu 
Centrum IT Wilanów. 
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� Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz środki pieniężne 
w nabytych jednostkach zależnych na moment objęcia kontroli: 

Nazwa nabywanej jednostki zależnej 
lub stowarzyszonej 

 Wydatki z tytułu 
nabycia jednostek 

zależnych 
i stowarzyszonych 

 Środki pieniężne 
i ich ekwiwalenty 
na dzień objęcia 

kontroli 
 (niebadane)  (niebadane) 

  mln PLN  mln PLN 

     

Akwizycje w grupie Formula Systems  (66,9)  79,2  

Akwizycje w grupie Asseco Central Europe   (2,7)  0,4  

C.K. ZETO S.A.  (42,4)  8,7  

SKG S.A.  (7,0)  4,2  
  (119,0)  92,5  

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

� Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach powiązanych zawierają spłatę 
raty ceny sprzedaży spółki Uniquare. Spółka Uniquare to była spółka zależna spółki 
Asseco Central Europe, która została sprzedana w drugim kwartale 2010 roku.  

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

� Wpływy z tytułu emisji akcji w jednostkach zależnych – w tej pozycji pokazano 
wpływy z emisji akcji w spółkach: Magic Software oraz Sapiens International; 

� Wykup dłużnych papierów wartościowych dotyczy wykupu kolejnej transzy obligacji 
wyemitowanych przez spółkę Matrix IT (obligacje zostały opisane w pkt 13 not 
objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego); 

� Dywidendy wypłacone – pozycja zawiera dywidendy wypłacone przez Jednostkę 
Dominującą oraz dywidendy wypłacone przez spółki zależne na rzecz ich udziałowców 
niekontrolujących, w tym przede wszystkim na rzecz udziałowców niekontrolujących 
spółki Matrix IT. 

19. Zobowiązania pozabilansowe na rzecz jednostek powiązanych 

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

� poręczenie udzielone dla Deutsche Bank AG na kwotę 10,7 mln PLN (2,5 mln EUR) 
obejmujące umowę 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 
umowę kredytu 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 Matrix42 AG z tytułu zaciągniętych przez tę 
spółkę kredytów bankowych i pożyczek wygląda następująco: 
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� poręczenie udzielone dla Deutsche Bank AG na kwotę 12,8 mln PLN (3,0 mln EUR) 
obejmujące umowę kredytu 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 odpowiednio 4,4 mln 
PLN. Na dzień 30 czerwca 2011 roku poręcznie nie występowało. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku stan gwarancji i poręczeń udzielonych przez Asseco 
Poland na rzecz spółki powiązanej w sposób osobowy 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 stan udzielonych gwarancji oraz poręczeń przez Asseco 
Central Europe a.s. przedstawiał się następująco: 

� gwarancja udzielona na rzecz spółki zależnej Slovanet a.s. w wysokości 2,8 mln EUR, 
dotycząca kredytów bankowych wynikających z ramowej umowy kredytowej banku 
Tatra Banka. Szacowana wartość gwarancji na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiła 
11,9 mln PLN, na 31 grudnia 2011 roku wynosiła 17,3 mln PLN, a na dzień 
30 czerwca 2011 roku wynosiła 16,2 mln PLN. 

� gwarancja udzielona na rzecz spółki zależnej Slovanet a.s., w wysokości 0,3 mln EUR, 
dotycząca kredytu zaciągniętego przez tą spółkę w banku Tatra Banka. Jest to kredyt 
krótkoterminowy o terminie spłaty do końca 2012 roku. Szacowana wartość 
gwarancji na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiła 1,3 mln PLN, na dzień 31 grudnia 
2011 roku wynosiła 2,5 mln PLN, a na dzień 30 czerwca 2011 roku 3,3 mln PLN. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występowały poręczenia udzielone na rzecz 
pozostałych podmiotów powiązanych. 

20. Zobowiązania pozabilansowe i należności warunkowe na rzecz i/lub wobec 
pozostałych podmiotów 

W ramach działalności handlowej Grupa Asseco 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 158,7 mln PLN, a na dzień 31 grudnia 2011 roku 
146,2 mln PLN (na dzień 30 czerwca 2011 roku: 139,4 mln PLN). 

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

 

30 czerwca 
2012 roku 

31 grudnia 
2011 roku 

30 czerwca 
2011 roku 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

Zobowiązania z tytułu najmu powierzchni    

W okresie do 1 roku 90,8 90,5 77,3 

W okresie od 1 roku do 5 lat 217,2 195,8 204,3 

Powyżej 5 lat 15,7 10,4 14,0 

 323,7 296,7 295,6 
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30 czerwca 
2012 roku 

31 grudnia 
2011 roku 

30 czerwca 
2011 roku 

 (niebadane) (badane) (niebadane) 

 mln PLN mln PLN mln PLN 

Zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego     

W okresie do 1 roku 52,7 53,4 46,6 

W okresie od 1 roku do 5 lat 50,4 51,8 46,9 

Powyżej 5 lat 0,1 0,4 0,3 

 103,2 105,6 93,8 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku spółka z Grupy Asseco South Eastern Europe, ASEE 
Serbia posiadała należności warunkowe w formie weksla od podwykonawców, stanowiące 
głównie zabezpieczenie z tytułu dobrego wykonania kontraktu realizowanego na rzecz 
Delegacji Unii Europejskiej w Serbii, w wysokości 4,2 mln PLN. Z tego tytułu ASEE Serbia 
posiada również zobowiązania warunkowe wobec odbiorcy w kwocie 7,1 mln PLN. 

21. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne 
etaty pobierające wynagrodzenie w okresie: 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2012 

roku 
 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2011 

roku 

(niebadane)  (niebadane) 

Zarząd Jednostki Dominującej 11   11  

Zarządy Jednostek z Grupy 126   135  

Działy produkcyjne 13 267   11 630  

Działy handlowe 1 067   1 035  

Działy administracyjne 1 200   1 249  

Razem 15 671   14 060  

 

Liczba osób zatrudnionych w spółkach Grupy na 
dzień: 

30 czerwca 
2012 roku 

31 grudnia 
2011 roku 

30 czerwca 
2011 roku 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

    

Asseco Poland S.A. 3 151  3 196  3 239  

Grupa Asseco Central Europe 1 576  1 541  1 532  

Grupa Asseco South Eastern Europe 1 256  1 201  1 213  

Grupa Formula Systems 7 917  6 323  6 254  

Grupa Asseco DACH 346  355  350  

Grupa Asseco South Western Europe 439  457  470  

Asseco Business Solutions S.A. 616  645  684  

Combidata Poland Sp. z o.o. 186  191  190  

Asseco Lithuania UAB Sp. z o.o. 139  139  135  

Asseco Denmark A/S 30  34  38  

Peak Consulting ApS 18  19  15  

Gladstone Consulting Ltd. - - - 

ADH-Soft Sp. z o.o. 46  44  44  

ZUI Novum Sp. z o.o. 54  54  53  

ZUI OTAGO Sp. z o.o. 103  88  73  

C.K. Zeto Łódź S.A. 162  n/d n/d 

SKG S.A. 42  n/d n/d 

Razem 16 081  14 287  14 290  
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22. Sezonowość i cykliczność 

Rozkład przychodów Grupy w poszczególnych kwartałach roku podlega niewielkiej 
sezonowości. Przychody w czwartym kwartale są zwykle nieco 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. 

23. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 

Asseco Poland  

� 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 
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.  

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., 
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co jest możliwe w przypadku korzystania z podstawowego prawa jakim jest prawo głosu 
z akcji. W związku z powyższym Wezwanie nie doszło do skutku. 

Asseco Business Solutions 

� Zmiany we władzach spółki 

W dniu 2 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions powołała Pana 
Jarosława Adamskiego na Członka Zarządu bieżącej kadencji. Powołania Członka Zarządu 
dokonano na czas określony, do dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 lipca 2012 r. W dniu 
rejestracji Członek Zarządu Pan Jarosław Adamski zostaje odwołany z pełnienia funkcji 
Członka Zarządu, a tym samym jego mandat wygasa. 

W dniu 2 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. podjęła 
uchwałę o wyborze Pana Romualda Rutkowskiego Członka Rady Nadzorczej Asseco 
Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco 
Business Solutions S.A. oraz podjęła uchwałę o wyborze Pana Adama Górala Członka 
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

Grupa Asseco Central Europe 

� Nabycie pozostałych udziałów niekontrolujących w spółce GlobeNet 

W sierpniu 2012 roku zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające z umowy nabycia 
pakietu mniejszościowego (30% udział w kapitale i w głosach) w spółce GlobeNet za cenę 
1,2 mln EUR. 

 

24. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy 
zakończony w dniu 30 czerwca 2012 roku, to jest do dnia 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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