
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 
RB 72/2008  
Rzeszów, 12 sierpnia 2008 r. 
 

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008 – korekta 
 
Zarząd Asseco Poland S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą korekty do 
skonsolidowanego raportu kwartalnego Asseco Poland SA opublikowanego w dniu 11 sierpnia 2008 
roku.  
W przekazanym raporcie w wyniku omyłki pisarskiej błędnie przypisano nazwy poszczególnych 
przepływów do odpowiadającym im kwot, w punkcie „SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH” w części „Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej”. 
 
Opublikowana tabela: 
 
 6 miesięcy do 6 miesięcy do 

 30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 

 (niebadane) (niebadane) 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej   
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 197 670  (594) 
Wpływy z emisji akcji 40 247  7 450  
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom mniejszościowym 187 353  - 
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów (145 600) 73 855  
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek/kredytów (105 798) (10 254) 
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (6 775) 21 066  
Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych (21 415) (21 200) 
Dywidendy wypłacone (40 541) (27 588) 
Inne (246) 275  
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 104 895  102 052  

 



 

 

 
Skorygowana tabela powinna wyglądać następująco: 
 

 6 miesięcy do 6 miesięcy do 

 30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 

 (niebadane) (niebadane) 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej   

Wpływy z tytułu emisji akcji 197 670  7 450 

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 40 247  21 066 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 187 353  73 855 

Wykup dłużnych papierów wartościowych (145 600) (21 200) 

Spłata pożyczek/kredytów (105 798) (10 254) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (6 775) (594) 

Dywidendy wypłacone (61 956) (27 588) 

Inne (246) 275  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 104 895  102 052  

 
Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) 

 


