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Publiczna Oferta 
400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

(kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy) 

 

Oferta akcji kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy. Akcjonariusze Spółki wg stanu na 18 listopada 2005 r. otrzymają na każdą 
posiadaną akcję jedno prawo poboru. Prawa poboru uprawniają do objęcia w terminie od 29 listopada 2005 r. do 1 grudnia 2005 r. 400.000 akcji 
serii C w stosunku 1:8,625 (do objęcia 1 akcji serii C uprawnia posiadanie 8,625 praw poboru). Akcjonariusze Spółki wg stanu na 18 listopada 
2005 r. będą uprawnieni do składania, w terminie wykonania prawa poboru, zapisów dodatkowych na akcje nie objęte w wykonaniu prawa 
poboru. Akcje nie objęte w powyższym trybie Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji.  
W dniach od 25 listopada 2005 r. do 28 listopada 2005 r. planowane jest notowanie na GPW praw poboru. 
Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem notowań praw poboru, 
nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Planowanym terminem publikacji ceny jest 24 listopada 2005 r. 
Do czasu zarejestrowania akcji serii C w depozycie papierów wartościowych inwestorzy będą mogli dokonywać obrotu na GPW prawami  
do akcji serii C. 
 
OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI 
NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY 
WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK 
PAŃSTWIE POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI [DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU] 
LUB [AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH]. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE 
MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH 
PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA 
OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK 
DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH 
PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. 
 
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku 

kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent 
prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Rozdziale ,,Czynniki ryzyka”. 
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Niniejszy Prospekt sporządzony został zgodnie ze stanem na dzień 7 października 2005 r. 



OŚWIADCZENIE STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
Asseco Poland SA, z siedzibą w Rzeszowie, Polska, będąc odpowiedzialny za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie, niniejszym 
oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, że w niniejszym Prospekcie przedstawione zostały informacje 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

Asseco Poland SA 
jako Emitent 

Rzeszów, dnia 24 października 2005 r. 
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Członek Zarządu   

ZASTRZEŻENIE 
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji naszej Spółki na terenie Polski oraz ich dopuszczeniem do obrotu na 
rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. 
Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 9 listopada 2005 r. 
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści Prospektu takie jak „my”, „nasza Spółka”, „Asseco Poland SA”, „Asseco 
Poland” lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki ASSECO Poland SA, natomiast „Grupa”, 
„nasza Grupa”, „nasza Grupa Kapitałowa”, „my i spółki z naszej Grupy” lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu odnoszą się do Grupy 
Kapitałowej Asseco, w skład której wchodzi spółka ASSECO Poland SA oraz jej podmioty zależne objęte konsolidacją – ASSECO Slovakia a.s. 
(spółka akcyjna z siedzibą w Bratysławie), ABAS S.A., COMP Soft Sp. z o.o. 
Z wyjątkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. członków Zarządu Spółki, żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do 
publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z ofertą. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości 
wymagana jest zgoda Zarządu.  
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są 
zgodne ze stanem na dzień jego sporządzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany 
dotyczące sytuacji Grupy, dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień 
sporządzenia Prospektu. 
Niniejszym oświadczamy, że wskazana przez nas nasza pozycja konkurencyjna, pozycja konkurencyjna naszej Grupy oraz poszczególnych 
jednostek Grupy oszacowana została przez nas wedle najlepszej naszej wiedzy. Przy szacunkach braliśmy pod uwagę publicznie dostępne 
informacje oraz wewnętrzne analizy. W przypadkach, gdzie było to możliwe, opieraliśmy się o dane podmiotów zajmujących się badaniem rynku 
IT. Jednakże, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności oraz operowanie w wybranych segmentach rynku nie byliśmy w stanie, szacując 
naszą pozycję konkurencyjną w tych segmentach, we wszystkich przypadkach oprzeć się na analizach firm badających rynek IT. Zwracamy 
więc uwagę, że analiza naszej pozycji konkurencyjnej może, w zależności od zastosowanego podejścia przy szacowaniu rynku, użytych 
instrumentów pomiarowych oraz przyjętych definicji obszaru działalności, być różna. 

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI 
INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, SĄ STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI 
PRZYSZŁOŚCI. STWIERDZENIA TE MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZYĆ NASZEJ STRATEGII, ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, PROGNOZ 
RYNKOWYCH, PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH LUB PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW. STWIERDZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ 
IDENTYFIKOWANE POPRZEZ UŻYCIE WYRAŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI, TAKICH JAK NP. „UWAŻAĆ”, „SĄDZIĆ”, „SPODZIEWAĆ 
SIĘ”, „MOŻE”, „BĘDZIE”, „POWINNO”, „PRZEWIDUJE SIĘ”, „ZAKŁADA”, ICH ZAPRZECZEŃ, ICH ODMIAN LUB ZBLIŻONYCH TERMINÓW. 
ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA DOTYCZĄCE SPRAW NIE BĘDĄCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEŻY TRAKTOWAĆ 
WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE SIĘ Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA TE 
ZOSTANĄ SPEŁNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W PROSPEKCIE. 
Podejmowanie wszelkich decyzji inwestycyjnych związanych z akcjami oferowanymi na podstawie niniejszego Prospektu powinno odbywać się 
wyłącznie na podstawie własnych wniosków i analiz inwestora, które dotyczą zarówno Spółki i całej Grupy, jak i warunków oferty, przy szczególnym 
uwzględnieniu czynników ryzyka. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie niniejszego Prospektu. 
Zarówno my, jak i oferujący oświadczamy, że nie zamierzamy podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów 
wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed, w trakcie trwania oraz po przeprowadzeniu oferty. 
Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. 
Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu Emisyjnego bądź jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń 
prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz udziału w ofercie publicznej akcji spółki Asseco Poland SA.  

DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 
Prospekt w formie drukowanej wraz z załącznikami będzie udostępniony do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem 
subskrypcji Akcji, a także w okresie jego ważności, wraz z danymi aktualizującymi jego treść, na stronie internetowej Spółki www.asseco.pl,  
oraz także: 
• w siedzibie Spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, 
• w siedzibie Oferującego w Warszawie, ul. Emilii Plater 53,  
• w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, 
• w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, 
• w punktach obsługi klienta firm inwestycyjnych uczestniczących w konsorcjum dystrybucyjnym akcji serii C (szczegółowa lista wraz  

z adresami zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.asseco.pl). 
Ponadto w trakcie trwania subskrypcji w naszej siedzibie udostępnimy do wglądu jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 
lata obrotowe 2002-2004 oraz za pierwsze półrocze 2005 roku śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także kopie raportów  
z ich badania. 
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PODSUMOWANIE 
Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wstęp do Prospektu i powinno być czytane łącznie z bardziej szczegółowymi 
informacjami zamieszczonymi w pozostałych częściach Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni uważnie zapoznać się 
z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części 
„Czynniki ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące akcji powinny być podejmowane po rozważeniu treści 
całego Prospektu. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do informacji zawartych  
w Prospekcie powód może być obowiązany, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, do poniesienia kosztów 
tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub 
jakiekolwiek jego tłumaczenie) lub wnosiły o jego zatwierdzenie, ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie w zakresie, 
w jakim niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niespójne w zestawieniu z pozostałymi 
częściami Prospektu. 

Wstęp 

Asseco Poland SA (dawniej COMP Rzeszów S.A.) jest firmą, której pozycja rynkowa i struktura organizacyjna są 
efektem ponad 14-letniej działalności na rynku rozwiązań informatycznych dla polskich banków, instytucji finansowych  
i przedsiębiorstw.  

Od początku działalności zajmujemy się tworzeniem systemów informatycznych dla polskich banków i przedsiębiorstw. 
Obecnie, po połączeniu z Epsilio S.A. zajmujemy pierwszą pozycję wśród polskich producentów oprogramowania dla 
sektora bankowego (na podstawie statystyki TELEINFO 500 za rok 2004), co jest konsekwencją wielu lat pracy, wysokiej 
jakości świadczonych przez nas usług oraz doświadczenia nabytego we współpracy z polskimi bankami. Nasze 
rozwiązania software’owe, wielokrotnie wysoko oceniane przez konsultantów zachodnich, zaliczane są dzisiaj do ścisłej 
polskiej czołówki.  

We współpracy z Asseco Slovakia a.s. (dawniej ASSET Soft a.s.), jednym z największych producentów oprogramowania 
na Słowacji, rozpoczęliśmy budowę Centrum Oprogramowania dla Europy Środkowo-Wschodniej. Na dalszych etapach 
tworzenia Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Asseco Slovakia a.s. będzie odpowiedzialna za 
akwizycje na rynkach słowackim, czeskim i węgierskim, podczas gdy my będziemy w dalszym ciągu koncentrować się 
na rozwoju aktywności w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Wspólny zespół ekspertów będzie odpowiedzialny za rozwój grupy 
na terenie krajów zachodnich. 

Jako jedna z nielicznych polskich firm informatycznych budujemy i rozwijamy własne scentralizowane, kompleksowe 
systemy informatyczne dla sektora bankowego. Oferowane przez nas produkty w pełni odpowiadają wymogom Unii 
Europejskiej w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych. Testy sprawdzające możliwości naszych 
sztandarowych systemów def3000 i def2000 przeprowadzane na platformach HP, IBM i SUN potwierdzają wysoką 
jakość i wysoką sprawność naszych produktów, które z powodzeniem spełniają wymogi operacyjne największych 
instytucji bankowych i instytucji finansowych w Polsce.  

W ramach działalności integratora rozwiązań dostarczamy i implementujemy najwyższej klasy sprzęt i systemy 
informatyczne, a także zajmujemy się budową profesjonalnych i zaawansowanych technologicznie sieci rozległych 
(stacjonarnych i bezprzewodowych). Jesteśmy aktywni w zakresie usług szkoleniowych, projektowych, a także 
konsultingu. 

Od kilku lat z powodzeniem odnotowujemy wzrost przychodów, co udowadnia, iż nasze produkty w pełni trafiają  
w potrzeby naszej coraz szerszej i bardziej zdywersyfikowanej grupy klientów. Rozumiemy, iż kluczem do osiągnięcia 
takiej pozycji była i ciągle pozostaje konsekwentnie realizowana strategia oparta o ciągłe udoskonalanie naszych 
systemów, a także dążenie do najwyższych standardów w zakresie świadczonych przez nas usług. 

Fakt, iż w ostatnich latach przychody z wysokomarżowego segmentu sprzedaży oprogramowania własnego ciągle rosną 
i obecnie przekroczyły ponad 40% przychodów ogółem, powoduje, iż jesteśmy jedną z najbardziej rentownych firm  
z branży. Naszą pozycję dodatkowo wzmacnia świadczenie wyspecjalizowanych usług integracyjnych. Analiza wyników 
finansowych wypracowanych przez 20 największych spółek z sektora IT, notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie (przeprowadzona na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych i wyników liczonych 
narastająco za cztery ostatnie kwartały, tj. III kw. 2004 r. – II kw. 2005 r.), wykazała, iż osiągane przez nas wskaźniki 
rentowności zdecydowanie przewyższają rezultaty osiągane przez inne spółki z sektora IT. 

Dwukrotnie znaleźliśmy się w gronie 50 najdynamiczniej rozwijających się spółek technologicznych z sektora IT  
w Europie Środkowo-Wschodniej wg Deloitte&Touche, ranking „Technology Fast 50”.  

Jesteśmy akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej PHARE „Rozwój i modernizacja 
przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  
w następujących dziedzinach: Wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych oraz Audyt technologiczny. 

Według rankingu przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) Asseco Slovakia a.s. jest jedyną 
rodzimą słowacką spółką, która znalazła się wśród pięciu najważniejszych firm IT na Słowacji. Asseco Slovakia zostało 
również uznane za najdynamiczniej rozwijającą się spółkę IT na Słowacji w 2004 roku. Wyróżnienie to zostało przyznane 
jej przez prestiżowy słowacki magazyn ekonomiczny TREND, który każdego roku ocenia wzrost i rozwój słowackiego 
rynku IT.  
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Przewagi konkurencyjne 

Naszą niewątpliwą przewagą nad innymi spółkami działającymi na polskim rynku IT są własne wysokiej jakości systemy 
ukierunkowane na obsługę instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Sprzedaż własnych systemów umożliwia 
uzyskiwanie wysokiego poziomu marż, co pozwoliło nam na uzyskanie wysokiego wzrostu zysków pomimo zmiennej 
koniunktury. W 2004 r. uzyskaliśmy 12. pozycję pod względem poziomu przychodów ze sprzedaży własnego 
oprogramowania i licencji wśród 150 krajowych producentów oprogramowania (wg TELEINFO500) i 2. pozycję pod 
względem sprzedaży oprogramowania finansowo-bankowego wśród 18 producentów oprogramowania finansowo- 
-bankowego w Polsce, a uwzględniając przychody Epsilio nasze łączne przychody były większe niż lidera rankingu SAS 
Institute. 

Jesteśmy jednym z liderów wśród polskich producentów systemów dla bankowości. Dysponujemy bogatym 
doświadczeniem budowanym poprzez długoletnią współpracę z polskimi instytucjami bankowymi i bankami 
zagranicznymi. Dzięki temu, doskonale znając lokalne uwarunkowania, jesteśmy w stanie uzyskać przewagi 
konkurencyjne w zakresie oferowanych warunków realizacji zleceń, zarówno jeśli chodzi o terminy, w jakich wykonujemy 
powierzone nam prace, elastyczność co do zakresu zleceń, jak i warunki finansowe, co umacnia naszą pozycję  
w stosunku do dostawców i podwykonawców globalnych. 

Ważną naszą przewagą jest doskonała rozpoznawalność naszych produktów i usług w atrakcyjnych, niszowych 
segmentach polskiego rynku IT, tj.: w sektorze bankowości hipotecznej, bankowości spółdzielczej oraz wśród banków 
samochodowych. 

Jesteśmy niewątpliwie niekwestionowanym liderem na rynku systemów informatycznych dla banków hipotecznych. 
Wszystkie działające w Polsce banki, tj.: 

• BRE Bank Hipoteczny S.A., 

• Śląski Bank Hipoteczny S.A., 

• BPH Bank Hipoteczny S.A., 

• Nykredit Realkredit A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, 

funkcjonują w oparciu o stworzony i wdrożony przez nas system – CHEOPS. 

Mamy znaczącą pozycję na rynku oprogramowania dla banków samochodowych. Z naszych systemów korzysta pięć  
z siedmiu działających na polskim rynku banków samochodowych, co daje nam około 60% udziału w tym segmencie 
rynku bankowego.  

Poprzez połączenie z Epsilio S.A. zwiększyliśmy swój udział w sektorze banków spółdzielczych do około 60%,  
a produkty naszej Grupy funkcjonują w około połowie banków spółdzielczych działających w Polsce. Jest to bardzo 
ważne zwłaszcza teraz, kiedy banki zrzeszające przygotowują się do ogłoszenia przetargów na systemy 
scentralizowane. Ocenia się, że inwestycje banków regionalnych i spółdzielczych w informatykę na przestrzeni kilku 
najbliższych lat mogą wynosić nawet 300 mln PLN. Dotychczas jedynie my i Epsilio S.A. byliśmy producentami polskich 
scentralizowanych systemów bankowych. Swoje rozwiązania wdrożyliśmy w trzech bankach regionalnych (Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A.). 

Asseco Slovakia jest liderem na słowackim rynku IT. Według rankingu przeprowadzonego przez International Data 
Corporation (IDC) znalazł się na czwartej pozycji wśród pięciu najważniejszych firm IT, realizujących ponad jedną trzecią 
całości przychodów IT na Słowacji (tj. około 9 mld SKK). W ramach tej grupy Asseco Slovakia jest jedyną spółką 
rodzimą, pozostałe cztery to duże międzynarodowe korporacje, tj. Hewlett-Packard, IBM GS, Siemens Program and 
System Engineering oraz Siemens Business Services.  

W 2004 roku Asseco Slovakia był najbardziej dynamicznie rozwijającą się spółką IT na Słowacji, osiągnął też największy 
bezwzględny wzrost wartości dodanej wśród wszystkich firm IT na Słowacji. 

Dzięki kompetencjom słowackiej spółki nasz portfel produktów został rozszerzony o kilka rozwiązań, co pozwoli na jeszcze 
większą dywersyfikację naszej działalności i możliwość zaistnienia na polskim rynku z nowymi produktami. Poprzez Asseco 
Slovakia zaczynamy wzmacniać swoją pozycję na rynku rozwiązań dla firm ubezpieczeniowych. Szczególnie cenne jest 
poszerzenie oferty o rozwiązania w zakresie kart płatniczych z uwagi na ich unikalność oraz stosunkowo małą konkurencję 
na naszym rynku. Kompleksowy, innowacyjny produkt, jakim jest system kartowy – StarCard, jest przeznaczony do obsługi 
płatności oraz rozliczeń kart kredytowych. System dostosowany jest do najnowszej technologii kartowej EMV, która jest 
przyszłością bankowości kartowej w zakresie wprowadzenia rozliczeń za pomocą tzw. elektronicznej portmonetki. Produkt 
StarCard był wykorzystywany w pierwszej na Słowacji międzynarodowej transakcji z systemem Maestro na platformie EMV 
(M/Chip lite – Bull CP8) przeprowadzonej przez Slovenska Sporitelna (jedna z najważniejszych instytucji finansowych na 
Słowacji, należąca do Grupy Erste). 

Nasi pracownicy są jednym z kluczowych czynników wpływających na nasz dalszy rozwój. Fakt, iż udało się nam 
stworzyć zespół profesjonalistów o długoletnim stażu, jest naszą niewątpliwą przewagą nad innymi spółkami z branży. 
Zwłaszcza te spółki, które mają swoje siedziby w dużych aglomeracjach, gdzie występuje znacznie większy popyt na 
specjalistów z branży IT, mają poziom fluktuacji wśród swoich pracowników nienotowany u nas.  
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Strategia  

Naszym nadrzędnym celem jest dalsza budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej, którą 
zapoczątkowaliśmy poprzez włączenie do naszej Grupy Asseco Slovakia a.s. i związane z tym rozszerzenie działalności 
na rynki słowacki i rumuński. Jednocześnie przewidujemy dalsze akwizycje, za które na rynkach czeskim, słowackim 
oraz węgierskim odpowiedzialna będzie Asseco Slovakia a.s., a my sami na rynkach polskim, rosyjskim oraz ukraińskim. 
Razem będziemy odpowiedzialni za tworzenie zespołu zdolnego skutecznie oferować i wdrażać produkty naszej Grupy 
Kapitałowej na rynkach Europy Zachodniej. 

W celu wspierania naszych celów związanych z budową silnej, regionalnej grupy informatycznej utworzyliśmy organ 
doradczy w postaci Rady Dyrektorów, w skład której weszli m.in. przedstawiciele kadry zarządczej spółek z Grupy. Ich 
zadaniem jest wspieranie strategii dalszych akwizycji oraz wyszukiwanie obszarów, w których jako Grupa moglibyśmy 
korzystać z występujących synergii. 

Dążymy do tego, aby tworzona przez nas Grupa stała się silnym producentem i integratorem rozwiązań informatycznych 
dla sektora bankowego i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej. Planujemy, iż 
będzie to możliwe między innymi poprzez realizację dalszych akwizycji, które nie tylko będą rozszerzać nasze 
kompetencje w zakresie nowych, własnych systemów, ale również będą wzmacniać nas za sprawą nowych kompetencji. 
Zakładamy, iż kolejne inwestycje stworzą możliwość dywersyfikacji oferowanego przez nas zakresu produktów i usług. 
Liczymy na pozyskanie nowych grup klientów. M.in. chcielibyśmy zwiększyć nasz udział w sektorze administracji, który 
ze względu na przewidziane dotacje z funduszy unijnych dysponować będzie środkami na rozwój informatyzacji. Biorąc 
pod uwagę rosnącą konkurencję oraz ryzyko uzależnienia od sektora bankowego i instytucji finansowych, oprócz 
ekspansji na inne obszary rynku instytucji finansowych planujemy dalszą ekspansję na rynek przedsiębiorstw. 

Chcemy umocnić naszą pozycję w zakresie usług outsourcingowych. Liczymy, iż ze względu na wzrastającą 
konkurencję w sektorze bankowym, która wiąże się z dużą presją w zakresie optymalizacji kosztów, banki i instytucje 
finansowe, jak i przedsiębiorstwa coraz częściej decydować się będą na ten typ usługi. 

Liczymy, iż jako Grupa będziemy umacniać swoją pozycję, oferując jeszcze bardziej konkurencyjne wersje naszych 
produktów: 

• w sektorze bankowym: def3000, def2000, i-Force1, StarCARD, StarBANK,  

• w sektorze ubezpieczeń: StarINS, 

• dla przedsiębiorstw i firm usługowych: MAAT, StarBUILD, 

• w sektorze energetycznym liczymy na wzrost znaczenia naszych systemów: TOMS, LIDS (GIS). 

Ponadto chcemy również prowadzić dalsze prace dotyczące rozwoju produktów z zakresu Centrum Przetwarzania 
Danych, Centrum Usług Internetowych. Zakładamy dalszy rozwój sprzedaży oprogramowania obcego. 

Konsekwencją przyjętej przez nas strategii są następujące cele na rok 2006: 

• Zwiększenie sprzedaży oprogramowania własnego o od 50 do 70%, czyli osiągnięcie sprzedaży w tym 
segmencie na poziomie ok.180 mln zł, 

• 20-proc. wzrost organiczny w Polsce i na Słowacji w zakresie sprzedaży oprogramowania własnego w sektorze 
finansowym dodatkowo wsparty potencjalnymi przejęciami w innych krajach: na Ukrainie, Węgrzech, w Czechach, 
Rumunii i Rosji, łącznie działania te powinny zapewnić nam wzrost sprzedaży o około 27% w tym sektorze, 

• Poprzez akwizycje w Polsce oraz potencjalne przejęcia w innych krajach: na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech,  
w Czechach, Rumunii oraz Rosji sądzimy, że będziemy w stanie osiągnąć około 7-krotny wzrost przychodów  
w sektorze oprogramowania własnego dla przedsiębiorstw, 

• 20-proc. wzrost organiczny w Polsce i akwizycje na Słowacji w sektorze oprogramowania własnego dla sektora 
publicznego powinny nam łącznie zapewnić wzrost sprzedaży o około 42% w tym sektorze. 

Do końca 2006 roku planujemy przeniesienie kompetencji kartowych Asseco Slovakia na rynek polski. 
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Czynniki ryzyka 

Każdy inwestor powinien starannie przeanalizować informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie  
w akcje łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego, a w szczególności z ryzykiem 
związanym z zagadnieniami przedstawionymi poniżej. Czynniki ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność naszej 
Spółki, jej kondycję oraz wyniki finansowe. Kurs akcji może spaść z powodu wystąpienia poniżej opisanych ryzyk oraz  
w wyniku wystąpienia innych czynników. W efekcie inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków 
finansowych. Wedle naszej aktualnej wiedzy poniższe ryzyka mogą istotnie wpłynąć na kondycję naszej Spółki, jak  
i naszej Grupy Kapitałowej. 

Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzimy działalność 

• Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną Polski. 

• Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną Słowacji. 

• Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

• Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji. 

• Ryzyko związane z innowacjami technologicznymi i wprowadzaniem nowych rozwiązań w ramach grup 
produktowych. 

• Ryzyko związane z konsolidacją sektora bankowego w Polsce. 

• Ryzyko kursowe. 

• Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania. 

• Ryzyko związane z przepisami Prawa Bankowego w zakresie outsourcingu. 

• Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców. 

• Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży. 

• Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników. 

• Ryzyko związane ze wzrostem kosztów wynagrodzeń. 

• Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów. 

• Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami. 

• Ryzyko koncentracji. 

• Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu. 

Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje  

• Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej. 

• Ryzyko niedojścia emisji akcji serii C do skutku. 

• Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu. 

• Ryzyko związane z nabywaniem praw poboru Akcji. 

• Ryzyko związane z notowaniem PDA. 

• Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym. 
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Podsumowanie danych finansowych oraz operacyjnych 

Poniższej prezentujemy podstawowe dane finansowe dla naszej Spółki i Grupy Kapitałowej, które sporządzone są na 
podstawie skonsolidowanych i jednostkowych zbadanych sprawozdań finansowych za lata 2002-2004 zgodnie  
z Polskimi Standardami Rachunkowości, oraz dla pierwszego półrocza 2005 oraz porównywalnego okresu na podstawie 
śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące naszych i Grupy wyników finansowych 
prezentowane są w kolejnych częściach Prospektu, w tym przede wszystkim w częściach takich jak: „Wybrane dane 
finansowe i operacyjne” oraz „Opis działalności”.  

Jednocześnie zalecamy czytanie niniejszej części łącznie z naszymi jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami 
finansowymi za lata 2002-2004 oraz skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2005. 

 
Asseco Poland SA 30 czerwca  31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  42.382 45.243 99.137  97.338 81.239
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.706 4.650 15.036  11.627 9.364
Zysk (strata) brutto 12.076 5.015 15.920  13.320 10.084
Zysk (strata) netto 10.385 4.027 13.157  9.721 7.250
Aktywa razem 106.146 48.850 95.747  41.666 38.273
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23.579 19.994 18.734  13.328 15.655
Zobowiązania długookresowe 0 0 0  0 0
Zobowiązania krótkookresowe 19.975 18.358 17.329  12.500 15.064
Kapitał własny (aktywa netto) 82.567 28.856 77.013  28.338 22.618
Kapitał zakładowy 518 300 518  300 300
Liczba akcji (w szt.)* 3.450.000 3.000.000 3.450.000  3.000.000 3.000.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,01 1,34 3,81  3,24 2,42
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - -  - -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - - 1,34  1,67 1,33

W celu zapewnienia porównywalności dla wszystkich prezentowanych okresów przyjęto wartość nominalną i liczbę akcji po splicie, który dokonał się po 
decyzji NWZ z dnia 18 lutego 2004 r. 
 

Grupa Kapitałowa Asseco 30 czerwca  31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  77.715 46.883 110.312  101.449 86.905
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14.796 5.011 19.515  11.444 9.455
Zysk (strata) brutto 14.659 5.359 19.489  13.344 10.129
Zysk (strata) netto 9.104 4.183 14.385  9.683 7.144
Aktywa razem 135.749 49.752 125.813  42.446 40.342
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45.143 20.081 35.170  13.710 16.508
Zobowiązania długookresowe 462 0 432  0 0
Zobowiązania krótkookresowe 34.353 18.359 30.629  12.814 15.785
Kapitał własny (aktywa netto) 79.759 29.038 78.086  28.224 22.784
Kapitał zakładowy 518 300 518  300 300
Liczba akcji (w szt.)* 3.450.000 3.000.000 3.450.000  3.000.000 3.000.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,64 1,39 4,17  3,23 2,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - -  - -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - - 1,84  1,67 1,33

W celu zapewnienia porównywalności dla wszystkich prezentowanych okresów przyjęto wartość nominalną i liczbę akcji po splicie, który dokonał się po 
decyzji NWZ z dnia 18 lutego 2004 r. 
 
Wskaźniki Asseco Poland SA 30 czerwca  31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (w %) 

Rentowność na działalności operacyjnej 18,2 10,3 15,2  11.9 11,5 

Rentowność sprzedaży brutto 28,5 11,1 16,1  13,7 12,4 
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Wskaźniki Asseco Poland SA 30 czerwca  31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (w %) 

Rentowność sprzedaży netto 24,5 8,9 13,3  10,0 8,9 

Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 26,0 28,2 17,08  34,30 32,05 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 20,6 17,8 13,74  23,33 18,94

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 24,2 63,6 22,5  44,1 66,6

Stopa wypłaty dywidendy - - 35,1  51,4 55,2

Wskaźniki ROE i ROA, na 30 czerwca 2004 i 30 czerwca 2005, obliczamy, zakładając w drugiej połowie danego roku wypracowanie przez Spółkę zysku 
netto na podobnym poziomie jak w pierwszym półroczu 2005, oraz wielkość kapitałów własnych/aktywów jako średnią wartość ich stanu z początku  
i końca okresu. 
 
Wskaźniki Grupy Kapitałowej 30 czerwca  31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (w %) 

Rentowność na działalności operacyjnej 19,0 10,7 17,7  11,3 10,9

Rentowność sprzedaży brutto 18,9 11,4 17,7  13,2 11,7 

Rentowność sprzedaży netto 11,7 8,9 13,0  9,5 8,2 

Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 23,1 28,2 18,4  34,3 31,4 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 13,9 18,1 11,4  22,8 17,7 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 43,7 63,2 39,8  45,4 69,3

Stopa wypłaty dywidendy - - 32,1  51,6 56,0

Wskaźniki ROE i ROA, na 30 czerwca 2004 i 30 czerwca 2005, obliczamy, zakładając w drugiej połowie danego roku wypracowanie przez Grupę zysku 
netto na podobnym poziomie jak w pierwszym półroczu 2005, oraz wielkość kapitałów własnych/aktywów jako średnią wartość ich stanu z początku  
i końca okresu. 
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Oferta publiczna oraz akcje oferowane 

Emitent Asseco Poland SA (dawniej COMP Rzeszów S.A.), spółka prawa 
handlowego z siedzibą w Polsce, w Rzeszowie, zarejestrowana 
w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000104838. Patrz 
część „Emitent”. 

Oferta, Publiczna Oferta Publiczna oferta 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Asseco Poland SA kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. 

Prawo poboru Prawo poboru jest przysługującym akcjonariuszowi prawem do objęcia 
nowych akcji, które może być przedmiotem obrotu giełdowego. Prawa 
poboru naszej Spółki uprawniają do objęcia 400.000 akcji serii C 
w stosunku 1:8,625 (do objęcia 1 akcji serii C uprawnia posiadanie 8,625 
praw poboru). Prawa poboru zostaną przyznane osobom będącym 
akcjonariuszami naszej Spółki w dniu 18 listopada 2005 r. Osoby 
zamierzające nabyć akcje, aby otrzymać przysługujące z nich prawa 
poboru muszą, z uwagi na rozliczenie transakcji w KDPW, dokonać 
zakupu najpóźniej 15 listopada 2005 r. Planujemy, aby obrót prawami 
poboru na GPW odbywał się w okresie dwóch dni roboczych od 
25 listopada 2005 r. do 28 listopada 2005 r. W związku z powyższym 
okresem zwracamy uwagę na czynnik ryzyka związany z notowaniem 
praw poboru opisany w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Wykonanie prawa poboru Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru odbywać się będzie 
od 29 listopada 2005 r. do 1 grudnia 2005 r. Szczegóły dotyczące 
zapisów znajdują się w części „Subskrypcja”. 

Zapis dodatkowy Zapis dodatkowy jest zapisem na akcje serii C nieobjęte w wykonaniu 
prawa poboru. Składany jest on w terminie wykonania prawa poboru 
przez osoby będące naszymi akcjonariuszami wg stanu na 18 listopada 
2005 r. 

Cena Cena emisyjna akcji serii C zostanie podana do publicznej wiadomości 
przed rozpoczęciem notowań praw poboru, nie później niż przed 
rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Planowanym terminem publikacji 
ceny jest 24 listopada 2005 r. 

Opcja Stabilizacyjna Nie planujemy przeprowadzania działań stabilizacyjnych. 

Lock-up Nasz największy akcjonariusz Adam Góral zobowiązał się, iż w terminie 
24 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Asseco Poland SA na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. od 24 września 2004 
roku, nie dokona sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie akcji, 
jakie pozostaną jego własnością po zakończeniu sprzedaży w ofercie 
publicznej akcji serii A. 

Polityka Dywidendy Podtrzymujemy zadeklarowaną w prospekcie emisyjnym z dnia 
12 sierpnia 2004 roku intencję, aby 20-40% wypracowanego zysku 
netto było wypłacane akcjonariuszom w postaci dywidendy. Poziom 
wypłacanej dywidendy będzie uzależniony od poziomu generowanych 
przez nas środków oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych. 

Podatek od Dywidendy Od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów 
z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 
19% uzyskanego przychodu. Szczegóły dotyczące opodatkowania 
znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie”. 

Cele Emisji  Zamierzamy przejąć trzy polskie spółki (w tym dwie z nich stanowią 
kompleks gospodarczy), specjalizujące się w sprzedaży własnego 
oprogramowania dla przedsiębiorstw. Wydatki na przejęcia ww. spółek 
szacujemy na 42,4 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się 
w rozdziale „Cele emisji”.  

Planowany Rynek Notowań Akcje będące przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych. Do czasu 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego inwestorzy będą 
mogli dokonywać obrotu na GPW prawami do akcji serii C. Po 
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego prawa do akcji 
zostaną automatycznie zamienione na akcje serii C. W chwili obecnej 
dokonywany jest na GPW obrót naszymi istniejącymi akcjami (akcjami 
serii A oraz akcjami serii B). 
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Prawa Głosu  Do uprawnień o charakterze korporacyjnym należą m.in.: prawo do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu („WZ”), prawo żądania zwołania WZ, 
prawo do zaskarżenia uchwały WZ, prawo do wytoczenia przeciwko 
Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej 
z ustawą. Szczegóły w rozdziale „Dane o emisji” w sekcji „Korporacyjne 
uprawnienia”. 

Płatność za Akcje i Rozliczenie Oferty Zapis na akcje powinien zostać opłacony najpóźniej w momencie jego 
składania, z wyłączeniem zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu 
prawa poboru i Zapisami Dodatkowymi, które powinny zostać opłacone 
najpóźniej w ostatnim dniu zapisów. Wpłaty dokonywane są wyłącznie 
w polskich złotych. 

Rozliczenie Oferty nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych.  

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Zarząd złoży do Krajowego 
Depozytu wniosek o zarejestrowanie praw do akcji. Dołożymy 
najwyższej staranności, by prawa do akcji zostały zarejestrowane 
w Krajowym Depozycie w terminie trzech dni roboczych od dnia 
przydziału akcji. 
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CZYNNIKI RYZYKA 
Każdy inwestor powinien starannie przeanalizować informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie w akcje 
naszej Spółki łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego oraz między innymi z ryzykiem 
związanym z zagadnieniami przedstawionymi poniżej. Czynniki ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, 
jej kondycję oraz wyniki finansowe. Kurs akcji może spaść z powodu wystąpienia poniżej opisanych ryzyk oraz w wyniku 
wystąpienia innych czynników. W efekcie inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków 
finansowych. Wedle naszej aktualnej wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na kondycję naszej Spółki. 

Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzimy działalność 

Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną Polski 

Rozwój sektora usług informatycznych jest skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Na wyniki finansowe 
osiągane przez naszą Spółkę największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, 
zwłaszcza w bankach i instytucjach finansowych, poziom inflacji, poziom kursów walut obcych względem złotego. Istnieje 
ryzyko, że wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, zmiana kursu złotego czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny 
wpływ na działalność oraz sytuację finansową naszej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki 
finansowe. 

Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną Słowacji 

Podobnie jak w przypadku Polski, rozwój sektora usług informatycznych na Słowacji jest związany z ogólną sytuacją 
gospodarczą kraju. Wyniki finansowe naszej Grupy Kapitałowej są wrażliwe na tempo wzrostu PKB, poziom inwestycji  
w przedsiębiorstwach, zwłaszcza instytucjach sektora publicznego i instytucji finansowych, poziom inflacji, poziom 
kursów walut obcych względem korony. Z tego też względu istnieje ryzyko, że wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, 
zmiana kursu korony czy wzrost inflacji mogą negatywnie wpłynąć na działalność oraz sytuację finansową naszej Grupy 
Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną regionu Europy Środkowo-Wschodniej 

Biorąc pod uwagę planowaną dalszą ekspansję działalności na rynki Europy Środkowej i Wschodniej, negatywne zmiany 
sytuacji ekonomicznej krajów tego regionu mogą negatywnie wpłynąć na rezultaty finansowe i dalsze możliwości rozwoju 
naszej Grupy Kapitałowej. 

Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji  

Istotny wpływ na działalność naszej Grupy Kapitałowej ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich jak  
i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych. Konsolidacja dużych firm informatycznych na polskim rynku oraz 
korzystanie przez coraz większą liczbę instytucji z własnych specjalistów może wpływać na konkurencyjność naszej 
Grupy względem innych podmiotów. Konieczne jest więc rywalizowanie poziomem marży i ciągłe udoskonalanie 
produktów, kompetencji, zarówno technicznych, jak i z zakresu zarządzania i handlu, co wiąże się z koniecznością 
permanentnego ponoszenia nakładów na badania i rozwój. Wpływ silnej konkurencji na rynku może skutkować  
w przyszłości obniżeniem realizowanej przez naszą Grupę rentowności, co w konsekwencji będzie rzutować na jej 
działalność i osiągane wyniki finansowe.  

Ryzyko związane z innowacjami technologicznymi i wprowadzaniem nowych rozwiązań w ramach grup 
produktowych 

Szybkie tempo rozwoju produktów informatycznych, w tym oprogramowania, powoduje konieczność szybkiej reakcji 
naszej Grupy na dokonujące się zmiany technologiczne i ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań i nieustanne 
udoskonalanie istniejących. W przeciwnym wypadku nasza oferta zarówno produktowa, jak i usługowa może okazać się 
mniej atrakcyjna dla odbiorcy niż oferta naszych konkurentów. 

Pojawienie się na rynku konkurencyjnych, nowszych technologicznie rozwiązań może skutkować wyparciem 
oferowanych przez nas produktów i usług, a w konsekwencji brakiem wpływów zakładanych na etapie planowania 
produktu. 

Specyfika produktów IT powoduje zagrożenie braku gwarancji co do aktualności i innowacyjności tych produktów  
w chwili wprowadzania ich na rynek. Wynika to z możliwości równoległego opracowania przez konkurencję 
nowocześniejszego, bardziej atrakcyjnego rozwiązania. Taka sytuacja stwarza zagrożenie braku zwrotu nakładów 
poniesionych na rozwój produktu, co może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe i działalność naszej Grupy 
Kapitałowej. 

Ryzyko związane z konsolidacją sektora bankowego w Polsce 

Sektor bankowy w Polsce podlega dynamicznym zmianom. Stopniowo zwiększa się udział podmiotów zagranicznych  
w strukturze własnościowej polskich banków. Istnieje ryzyko, że banki przejmowane przez podmioty zagraniczne będą 
wykorzystywały globalne rozwiązania informatyczne stosowane przez ich akcjonariuszy. Preferencje w dostawie 
systemów informatycznych mogą zyskać podmioty świadczące usługi na rzecz banków zagranicznych w miejscu ich 
siedziby. Dodatkowo konsolidacja podsektora banków spółdzielczych może doprowadzić do wyeliminowania części 
obecnych i potencjalnych odbiorców naszej Grupy z rynku usług bankowych. 

Wystąpienie wyżej wymienionych zjawisk może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową naszej Grupy 
Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 
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Ryzyko kursowe 

Realizacja długoterminowych umów oraz rozliczanie kontraktów w walucie obcej z dostawcami i odbiorcami powoduje 
ryzyko zmienności przychodów i kosztów w wyniku zmian kursów walut, co może wpłynąć negatywnie na wyniki naszej 
Grupy Kapitałowej. Grupa stara się neutralizować wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki finansowe. Nie ma 
jednak pewności, że działania takie okażą się w pełni skuteczne, a co za tym idzie, wahania kursów walut obcych 
względem złotego, korony słowackiej oraz złotego i korony słowackiej względem siebie mogą mieć negatywny wpływ na 
działalność naszej Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Zgodnie z przyjętymi przez nas od początku 2005 roku Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
aktywa i pasywa podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej przeliczane są na walutę sprawozdawczą według 
kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty ujęte w sprawozdaniach finansowych podmiotów 
zagranicznych przeliczane są według średniego ważonego kursu, jaki obowiązuje w poszczególnych miesiącach 
sprawozdawczych. Różnice kursowe wynikające z odmiennych zasad przeliczeń odnoszone są na kapitał własny pod 
pozycją: kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych. 

Wahania kursów walutowych mogą zaburzyć porównywalność wyników naszej Grupy Kapitałowej. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania 

Zagrożeniem dla naszej działalności oraz działalności podmiotów wchodzących z skład naszej Grupy Kapitałowej są 
zmieniające się przepisy prawa w którejkolwiek z jurysdykcji dotyczącej Grupy Kapitałowej oraz różne jego interpretacje. 
Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków finansowych dla naszej 
działalności, jak również działalności każdego z naszych podmiotów zależnych. Dodatkowo uchylenie z dniem  
24 października 2005 roku obowiązującego dotychczas w Polsce Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi i wejście w życie kompleksu trzech ustaw z 29 lipca 2005 roku: Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym, może mieć wpływ na naszą 
działalność. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji planowanych zmian. Ponadto 
w związku z wejściem w życie wskazanych wyżej trzech ustaw istnieje ryzyko powstania nieścisłości i sprzeczności  
z obowiązującymi regulacjami wydanymi pod rządami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, na 
przykład przez Giełdę Papierów Wartościowych. Usunięcie tych sprzeczności lub nieścisłości może okazać się 
czasochłonne, co spowodować może problemy interpretacyjne, jak również trudności w stosowaniu przepisów 
dotyczących rynku kapitałowego przez podmioty na nim działające, w tym przez nas.  

Ryzyko związane z przepisami Prawa Bankowego w zakresie outsourcingu 

W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie nowelizacja Prawa Bankowego, zgodnie z którą powierzenie przez bank 
wykonywania czynności faktycznych związanych z działalnością bankową zostało poddane szczególnemu reżimowi 
prawnemu. W szczególności nowe przepisy Prawa Bankowego uniemożliwiają wyłączenie lub ograniczenie 
odpowiedzialności wobec banku za szkody wyrządzone klientom z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez przedsiębiorcę, któremu zostaje powierzone wykonywanie danych czynności faktycznych. Dodatkowo, 
wykonywanie takich umów zostało poddane szczególnemu nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Bankowego, która  
w przypadkach określonych w Prawie Bankowym może nakazać bankowi w drodze decyzji podjęcie działań 
zmierzających do zmiany lub rozwiązania danej umowy. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej 
Prawo Bankowe, banki zostały zobowiązane do dostosowania swojej działalności do nowych przepisów w terminie do 
dnia 1 stycznia 2005 r.  

Zgodnie z pismem GINB z dnia 21 grudnia 2004 r. nowe przepisy Prawa Bankowego stosują się także do umów, których 
przedmiotem jest powierzenie czynności faktycznych z zakresu technologii informatycznych, które są bezpośrednio 
związane z działalnością bankową. W świetle powyższego stanowiska istnieje ryzyko, że znacząca część umów 
zawieranych w przyszłości oraz zawartych w przeszłości z bankami przez podmioty z Grupy Kapitałowej będzie 
uznawana za podlegającą powyższym przepisom Prawa Bankowego. 

Przed wejściem w życie nowelizacji Prawa Bankowego kontrakty informatyczne zawierane przez podmioty z naszej 
Grupy Kapitałowej z bankami zawierały z reguły postanowienia ograniczające odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. Na skutek wejścia w życie nowelizacji podmioty z branży IT przy zawieraniu 
nowych umów z bankami, podlegających nowym regulacjom będą zmuszone do przyjęcia nieograniczonej 
odpowiedzialności wobec banku za szkody wyrządzone klientom. W przypadku, gdy ryzyko związane z danym 
kontraktem będzie zbyt duże w stosunku do wynikających z niego korzyści, możliwe jest także, że nasza Grupa 
podejmie decyzję o niezawarciu kontraktów, które przed wejściem w życie nowelizacji zostałyby podpisane. Istnieje 
także ryzyko, że będzie zmuszona do dostosowania do nowych przepisów swoich istotnych umów zawartych przed 
wejściem w życie nowelizacji albo do podjęcia decyzji o rozwiązaniu takich umów. Nie ma także pewności, czy na skutek 
decyzji Komisji Nadzoru Bankowego istotne umowy zawarte przez nas lub inne podmioty z naszej Grupy Kapitałowej  
z bankami nie będą musiały zostać w przyszłości zmienione lub rozwiązane. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych 
okoliczności może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową naszej Grupy, osiągane przez nią wyniki 
finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców 

Bezpośrednie relacje ze światowymi liderami rozwiązań informatycznych zapewniają nam dostęp do najnowocześniejszych 
technologii na możliwie korzystnych warunkach, co z kolei znacząco wpływa na poziom konkurencyjności naszej oferty 
zarówno pod względem ceny, jak i jakości. Najściślej współpracujemy z firmami produkującymi oprogramowanie i sprzęt 
komputerowy jak Oracle, Sun Microsystems, HP czy IBM. W znaczącym zakresie rozwijamy nasze kluczowe rozwiązania  
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w oparciu o rozwiązania i produkty dostarczane przez Oracle, z tego też względu występują ograniczone możliwości 
substytucji produktów i rozwiązań Oracle. Gdyby nastąpiło zerwanie relacji z Oracle, co w opinii naszego Zarządu jest mało 
prawdopodobne, mogłoby to negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe naszej Grupy. 

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Tak jak większość podmiotów działających w sektorze IT również nasza Grupa wykazuje znaczącą sezonowość 
sprzedaży, która charakteryzuje się generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale roku 
kalendarzowego. Istnieje jednak możliwość, iż ze względu na realizację znaczących kontraktów w pozostałych trzech 
kwartałach zjawisko sezonowości nie wystąpi. Biorąc pod uwagę powyższe, właściwa ocena naszej sytuacji finansowej 
jest możliwa jedynie w przypadku pełnej analizy danych finansowych dokonywanej za cały rok obrachunkowy. 

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników 

Fundamentem stanowiącym o sukcesie naszej Grupy, podobnie jak większości spółek zajmujących się budową 
systemów informatycznych, jest grupa wysoko wykwalifikowanych pracowników i kadry zarządzającej. Utrata tych 
pracowników, spowodowana rosnącym popytem na specjalistów z branży IT, może wiązać się z ryzykiem obniżenia 
jakości oferowanych usług oraz z opóźnieniami w ramach realizowanych kontraktów. Jednocześnie pozyskanie  
w krótkim czasie nowych pracowników może z tych samych względów być utrudnione.  

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów wynagrodzeń 

Obecnie mamy konkurencyjny poziom kosztów wynagrodzeń, które dla spółek z sektora IT stanowią znaczący udział 
kosztów działalności operacyjnej. Niższy poziom kosztów wiąże się z zauważalną w Polsce tendencją regionalizacji 
poziomów wynagrodzeń, która jest następstwem zróżnicowanej sytuacji społeczno-ekonomicznej danego regionu.  

Nie można wykluczyć, iż w dłuższym horyzoncie czasu będzie dochodzić do wyrównania się stawek wynagrodzeń  
w branży IT, co może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe i działalność naszej Grupy Kapitałowej.  

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

Obecnie nasz portfel kontraktów pozwala szacować przychody w drugiej połowie 2005 r. na około 28,4 mln PLN  
w ramach realizowanych umów na oprogramowanie i 14, 2 mln PLN w ramach realizowanych umów integracyjnych,  
a całkowity backlog dla Asseco Slovakia wynosi około 312 mln SKK (ok. 33,9 mln PLN). Istnieje ryzyko, iż w kolejnych 
latach zarówno nasza Spółka, jak i inne podmioty z naszej Grupy nie będą w stanie pozyskać poziomu kontraktacji 
gwarantującego zakładany poziom przychodów, co może negatywnie odbić się na działalności i sytuacji finansowej całej 
Grupy oraz ograniczyć możliwość dalszego rozwoju. 

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami 

Właściwe działanie systemu informatycznego jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Tworząc i dostarczając naszym klientom takie rozwiązania informatyczne, ponosimy ryzyko 
popełniania błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa klienta, co w efekcie może 
skutkować poniesieniem przez odbiorcę znacznych szkód. Wystąpienie takich okoliczności rodzi ryzyko podniesienia 
przeciwko nam roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych lub o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w 
umowach zawieranych z klientami, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową naszej 
Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko koncentracji 

Spółka z naszej Grupy, Asseco Slovakia koncentruje swoją działalność na sektorze publicznym, przez co przychody  
z działalności w tym sektorze stanowią znaczący udział w przychodach całej Grupy. Przychody z sektora publicznego 
uzyskiwane przez Asseco Slovakia w dużym zakresie uzależnione są od możliwości finansowych organów publicznych 
na Słowacji. Istnieje ryzyko, iż w kolejnych latach słowackie podmioty sektora publicznego będą dysponować mniejszymi 
budżetami, niż jest to obecnie zakładane w momencie planowania projektów, co może wiązać się z ograniczeniem 
planowanych wydatków na inwestycje w IT. Ograniczenie tych wydatków może negatywnie wpłynąć na sytuację 
finansową naszej Grupy i osiągane przez nią wyniki finansowe.  

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Po zarejestrowaniu akcji serii C, obecny największy akcjonariusz Adam Góral będzie właścicielem ok. 38% naszych 
akcji. Adam Góral poprzez posiadane akcje oraz z racji pełnienia funkcji prezesa zarządu ma wpływ na nasz rozwój oraz 
strategię. Jednakże, w świetle podpisanej przez Adama Górala oraz Softbank S.A. umowy opcji z dnia 10 października 
2005 roku, prawdopodobne jest, że obecny znaczący akcjonariusz Softbank S.A. zwiększy swoje zaangażowanie  
w naszą Spółkę do ok. 21,92% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZ. Nie można również zagwarantować, że 
inny akcjonariusz nie nabędzie pakietu akcji pozwalającego mu, poprzez posiadane akcje w naszym kapitale 
zakładowym oraz powołanych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, wywierać znaczący wpływ na działalność naszej 
grupy i strategię rozwoju. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku pojawienia się takiego akcjonariusza nasza strategia 
rozwoju może ulec zmianie.  

Powyższe może mieć negatywny wpływ na osiągane przez nas wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 
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Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje  

Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej 

Do czasu rozpoczęcia notowań praw poboru możemy postanowić o odwołaniu Publicznej Oferty bez podawania 
przyczyn swojej decyzji. Po rozpoczęciu Publicznej Oferty do czasu przydziału Akcji odstąpienie od jej realizacji może 
nastąpić jedynie z ważnego powodu. Zarząd może podjąć wówczas uchwałę o odstąpieniu od Publicznej Oferty  
i nieprzydzieleniu Akcji, jeżeli przeprowadzenie Publicznej Oferty byłoby zagrożeniem dla interesu Spółki lub byłoby 
niemożliwe. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej 
zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata lub naszej, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki 
finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą naszą działalność, w tym na prognozy i przedstawione przez niego 
zapewnienia, (ii) a także nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na naszą działalność operacyjną 
lub wystąpią inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, iż przeprowadzenie Publicznej Oferty i przydzielenie Akcji 
byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla naszego interesu.  

W przypadku odwołania lub odstąpienia od Oferty Publicznej i nieprzydzielenia Akcji stosowna decyzja zostanie 
przekazana do publicznej wiadomości w trybie artykułu 56 Ustawy o ofercie publicznej.  

W przypadku ogłoszenia przez nas o odstąpieniu od Publicznej Oferty i nieprzydzieleniu Akcji zwrot wpłat zostanie 
dokonany w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane  
w formularzach zapisu na Akcje. Wpłaty zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

Ryzyko niedojścia emisji akcji serii C do skutku 

Emisja Akcji nie dojdzie do skutku w przypadku, jeśli:  

• zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona przynajmniej  
1 Akcja, 

• Zarząd naszej Spółki nie złoży do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia niniejszego Prospektu, lub  

• uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji.  

Rejestracja podwyższenia naszego kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji uzależniona jest także od złożenia 
przez Zarząd oświadczenia określającego wielkość podwyższenia naszego kapitału zakładowego na podstawie ilości 
Akcji objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z artykułem 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 
KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych 
w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez 
Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji i tym samym 
niedojście emisji Akcji do skutku.  

Brak podwyższenia kapitału zakładowego może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę 
potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych 
odsetek i odszkodowań. 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu  

Zwracamy uwagę subskrybentom, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu 
ponosi subskrybent. 

Ponadto niedokonanie wpłaty w określonym terminie lub dokonanie niepełnej wpłaty skutkuje nieważnością zapisu,  
z wyjątkiem zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych składanych  
w dodatkowym terminie. 

W przypadku, gdy zapis na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych zostanie opłacony  
w kwocie mniejszej niż wynikająca z iloczynu akcji objętych danym zapisem i ceny emisyjnej możemy według własnego 
uznania: 

• nie przydzielić akcji subskrybentowi; 

• przydzielić subskrybentowi dowolną liczbę akcji, lecz nie większą niż iloraz wpłaty przez ich cenę emisyjną, bez 
uwzględniania części ułamkowych. 

Ryzyko związane z nabywaniem praw poboru Akcji 

W terminach od 25 do 28 listopada 2005 r. planowane jest notowanie na GPW praw poboru Akcji. Obrót prawami poboru 
odbywał się będzie w systemie notowań ciągłych. Przedmiotem obrotu będzie prawo poboru jednej Akcji. Jednostką 
transakcyjną będzie jedno prawo poboru. W związku z powyższym inwestorzy będą mogli we wskazanym terminie 
zawierać transakcje giełdowe, których przedmiotem będą prawa poboru Akcji. Zwraca się uwagę inwestorom, dla których 
celem nabycia praw poboru będzie ich odsprzedaż i realizacja zysków, iż po zakończeniu notowań praw poboru nie będą 
mogli zbyć na GPW nabytych praw poboru, a jedynie objąć Akcje w ich wykonaniu. Objęcie Akcji wiąże się  
z koniecznością opłacenia ich pełnej Ceny Emisyjnej, a niewykonane prawa poboru wygasają. 
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Ryzyko związane z notowaniem PDA  

Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niedopuszczenia PDA do obrotu na rynku regulowanym, jak również  
z charakterem obrotu PDA na rynku giełdowym. Dopuszczenie PDA wymaga szczegółowych ustaleń pomiędzy naszą 
Spółką, KDPW i GPW. Niedopuszczenie PDA do obrotu giełdowego może oznaczać dla inwestorów brak możliwości 
zbywania przydzielonych papierów wartościowych do dnia debiutu Akcji na GPW.  

Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot 
środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku Inwestora oraz Ceny Emisyjnej. Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na 
rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od Ceny Emisyjnej.  

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym 

Uprawnienia KPWiG 

W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w artykule 157 i 158 Ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi, KPWiG może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną 
do wysokości jednego miliona złotych albo może wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym albo 
nałożyć obie te kary łącznie. 

Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi 
papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na 
żądanie KPWiG Giełda Papierów Wartościowych zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy 
niż miesiąc. Na żądanie Komisji Giełda Papierów Wartościowych wyklucza z obrotu wskazane przez KPWiG papiery 
wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego 
lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka 
wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Akcji.  

Uprawnienia Giełdy Papierów Wartościowych  

Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi 
na okres do trzech miesięcy na wniosek emitenta, a także jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo 
uczestników obrotu lub jeżeli emitent naruszy przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto  
w sytuacjach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery 
wartościowe z giełdowego obrotu.  

Ponadto, zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe  
z obrotu giełdowego: 

• jeżeli utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, 

• ich zbywalność stała się ograniczona. 

Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych 
przewiduje poniższe sytuacje, gdy Zarząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu 
giełdowego: 

• jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do 
obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego,  

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych, 

• na wniosek emitenta,  

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

• jeżeli Zarząd GPW uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,  

• jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze 
wartościowym, 

• wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Nie ma pewności, że taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji.  
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CELE EMISJI 
Szacujemy, że wpływy z emisji wyniosą około 48 mln zł. Do oszacowania wpływów przyjęliśmy maksymalną wielkość 
emisji wynoszącą 400.000 akcji oraz cenę emisyjną na poziomie średniej z kursów zamknięcia naszych akcji 
notowanych na Giełdzie w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę sporządzenia Prospektu. 

Ponadto szacujemy, że łączne koszty emisji wyniosą ok. 2 mln zł. W przeliczeniu na jedną nową akcję szacowane koszty 
emisji wyniosą 4,78 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe, oczekujemy, że wpływy netto z emisji wyniosą około 46 mln zł. 

Planujemy wpływy z emisji Akcji wykorzystać na finansowanie naszych planów akwizycyjnych w Polsce. Na obecnym 
etapie prac związanych z przejęciami szacujemy wydatki na przejęcia w Polsce w wysokości 42,4 mln zł. Intencją naszą  
i obecnych udziałowców spółek, które planujemy przejąć, jest zrealizowanie przewidywanych transakcji do końca 2005 
roku. 

Ze względu na etapy procesów negocjacji i uzgodnień co do naszych potencjalnych przedmiotów akwizycji nie możemy 
ujawnić szczegółów dotyczących transakcji ani też podać pełnych informacji o przejmowanych spółkach.  

Zamierzamy przejąć trzy polskie spółki (w tym dwie z nich stanowią kompleks gospodarczy) o charakterze spółek 
rodzinnych, specjalizujące się w sprzedaży własnego oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jedna z nich oferuje swoje 
produkty dla kilkunastu tysięcy mikrofirm, a dwie kolejne (stanowiące kompleks gospodarczy) dysponują około ośmiuset 
referencjami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym zamiarem jest przejęcie 70% w pierwszej z nich i po 
96% w dwóch pozostałych. Według prognoz obecnych zarządów zagregowane przychody ze sprzedaży w 2005 roku 
spółek wyniosą 28 mln zł, a zysk netto 4,5 mln zł.  

Liczymy, iż środki pozyskane z emisji pozwolą nam na sfinansowanie całości powyższych akwizycji. W przypadku 
pozyskania niewystarczającej kwoty z emisji widzimy możliwość pozyskania brakujących środków poprzez zaciągnięcie 
kredytu bankowego. Obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji warunków takiego kredytu. W przypadku, gdyby udało nam 
się uzyskać wpływy netto na poziomie wyższym niż wydatki na akwizycje w Polsce, nadwyżka zostanie przeznaczona na 
kapitał obrotowy lub przejęcia poza Polską.  

W przypadku gdyby, środki z emisji nie były od razu wykorzystanie na sfinansowanie celów emisji, do czasu 
wykorzystania ich na akwizycje zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy lub finansowanie pomostowe, tj. potencjalną 
pożyczkę dla Asseco Slovakia od Asseco Poland, której przeznaczeniem byłoby współfinansowanie akwizycji Asseco 
Slovakia. 

Zastrzegamy jednak możliwość zmiany celów emisji w przypadku, gdyby realizacja wskazanych celów emisji okazała się 
niemożliwa. 

Środki pozyskane przez nas z emisji akcji serii B przeprowadzonej we wrześniu 2004 roku zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu akcji spółki Asseco Slovakia a.s. (dawniej ASSET Soft a.s.). 
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ROZWODNIENIE 
Nie jesteśmy w posiadaniu oficjalnych deklaracji naszych akcjonariuszy co do partycypowania w podwyższonym 
kapitale, w związku z tym wielkość i wartość procentową spowodowanego ofertą rozwodnienia obliczyliśmy przy 
założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej Oferty. Jednocześnie umowa zawarta 
pomiędzy naszym głównym akcjonariuszem Panem Adamem Góralem i Softbank S.A., dotycząca sprzedaży na rzecz 
Softbank S.A. wszystkich praw poboru przysługujących Panu Adamowi Góralowi, może wskazywać na zamiar 
zwiększenia przez Softbank S.A. zaangażowania w naszą Spółkę. W niniejszym rozdziale prezentujemy również 
potencjalną zmianę stanu akcjonariatu, w sytuacji gdy Softbank skorzysta z posiadanych i nabytych od Pana Adama 
Górala praw poboru. 

Według najlepszej naszej wiedzy na dzień 30 czerwca 2005 r. nasz akcjonariat przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz 
Ilość akcji  

Ilość 
głosów  
na WZA 

 
% udział 

w strukturze 
akcjonariatu

Adam Góral  1.455.000  1.455.000 42,17
Softbank S.A.  605.000  605.000 17,54
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.  180.442  180.442 5,23
Pozostali  1.209.558  1.209.558 35,06

Ogólna liczba akcji  3.450.000  3.450.000 100,00
 
W ramach serii C zamierzamy wyemitować 400.000 akcji zwykłych. W przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie 
zdecydują się na objęcie nowej oferty, akcje ulegną rozwodnieniu w sposób przedstawiony poniżej: 

Akcjonariusz 
Ilość akcji  

Ilość 
głosów  
na WZA 

 
% udział 

w strukturze 
akcjonariatu

Adam Góral  1.455.000  1.455.000 37,79
Softbank S.A.  605.000  605.000 15,71
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.  180.442  180.442 4,69
Pozostali  1.609.558  1.609.558 41,81

Ogólna liczba akcji po emisji akcji serii C  3.850.000  3.850.000 100,00
 
Podpisana 10 października 2005 r. umowa pomiędzy Panem Adamem Góralem i Softbank S.A. dotycząca m.in. 
sprzedaży przez Pana Adama Górala wszystkich przysługujących mu praw poboru do nowej emisji akcji serii C może 
wskazywać na zamiar zwiększenia zaangażowania Softbanku w naszą Spółkę. Skorzystanie z posiadanych i nabytych 
od Pana Adama Górala praw poboru pozwoliłoby Softbank S.A. na nabycie 238.841 akcji Asseco Poland SA. W takiej 
sytuacji po podwyższeniu kapitału zakładowego Asseco Poland SA, Softbank S.A. byłby w posiadaniu łącznie 843.841 
akcji naszej spółki, stanowiących 21,92% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZA. 

Emisja spowoduje również, iż ulegnie zmianie wartość księgowa przypadająca na 1 akcję. W przypadku Spółki wartość 
księgowa na jedną akcję, w odniesieniu do stanu na 30 czerwca 2005, zmieni się z 22,93 zł do [●] zł, zaś w całej Grupie 
Kapitałowej zmieni się o [●]% do poziomu [●] zł. Zjawisko to prezentują poniższe tabele, przedstawiające wartość 
księgową zgodnie z MSSF. 
 

Asseco Poland SA    30 czerwca  Po emisji 
    2005  2005 

Wartość księgowa (w tys. zł)    82.567 ●
Liczba akcji w szt.    3.450.000 3.850.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)    23,93 ●

Rozwodniona liczba akcji    
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)    23,93 ●
 
Grupa Kapitałowa    30 czerwca  Po emisji 

    2005  2005 
Wartość księgowa (w tys. zł)    79.759 ●
Liczba akcji w szt.    3.450.000 3.850.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)    23,12 ●

Rozwodniona liczba akcji    
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)    23,12 ●



 
Prospekt Emisyjny

 

 16

KAPITAŁY WŁASNE I ZADŁUŻENIE 
Oświadczenie o kapitale obrotowym  

Zarząd oświadcza, iż w chwili sporządzenia Prospektu zarówno nasza Spółka, jak i Grupa dysponują 
odpowiednim i wystarczającym poziomem kapitału obrotowego, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących 
potrzeb w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od dnia sporządzenia Prospektu. 

Zasoby kapitałowe  

Na dzień sporządzenia Prospektu dysponujemy odpowiednimi zasobami kapitałowymi pozwalającymi na finansowanie 
naszej bieżącej działalności operacyjnej. Jednakże w związku z realizacją strategii rozwoju związanej z przejęciami 
innych podmiotów może zaistnieć potrzeba wykorzystania finansowania dłużnego.  

Kapitalizacja i zadłużenie  

Dane finansowe, ustalone w oparciu o nasze sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2005 roku, 
prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

    30 czerwca 
    2005 

  (tys. PLN) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem    19.975

- gwarantowane    0

- zabezpieczone    12.078

 kredyt krótkoterminowy    73

 zobowiązanie z tyt. nabytych akcji    12.005

- niegwarantowane/niezabezpieczone    7.897

Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia 
długoterminowego) 

   0

Kapitał własny    82.567

Kapitał zakładowy    518

Kapitał zapasowy    71.873

Zysk (strata) z lat ubiegłych    -209

Zysk (strata) netto    10.385

Ogółem    102.542
    
A. Środki pieniężne    10.899
D. Płynność (A) + (B) +(C)    10.899
E. Bieżące należności finansowe    8.387
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach    73
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe    19.902
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H)    19.975
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) - (E) - (D)    689
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe    0
L. Wyemitowane obligacje    0
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe    0
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M)    0
O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N)    689
 
Dane finansowe, ustalone w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone na dzień  
30 czerwca 2005 roku, prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia całej Grupy zostały przedstawione  
w poniższej tabeli: 

    30 czerwca 
    2005 
  (tys. PLN) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem    34.353

- gwarantowane    0

- zabezpieczone    13.093
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    30 czerwca 
    2005 
  (tys. PLN) 

 kredyt krótkoterminowy    73

 zobowiązania wekslowe    775

 leasing    240

 zobowiązanie z tyt. nabytych akcji    12.005

- niegwarantowane/niezabezpieczone    21.260

Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia 
długoterminowego) 

   462

- gwarantowane    0

- zabezpieczone    462

 leasing    462

- niegwarantowane/niezabezpieczone    0

Kapitał własny    79.759

Kapitał zakładowy   518

Kapitał zapasowy   72.364

Kapitał z aktualizacji wyceny   3

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych   -163

Zysk (strata) z lat ubiegłych   -2.067

Zysk (strata) netto   9.104

Rezerwa obowiązkowa    0

Inne rezerwy   0

Ogółem    114.574
    
A. Środki pieniężne    28.849
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie)    3.587
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu    0
D. Płynność (A) + (B) +(C)    32.436
E. Bieżące należności finansowe    22.671
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach    73
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego    462
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe    34.280
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H)    34.815
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) – (E) - (D)    -20.292
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe    0
L. Wyemitowane obligacje    0
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe    0
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M)    0
O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N)    -20.292
 
Zadłużenie warunkowe występuje jedynie na poziomie Asseco Poland SA i stanowią je gwarancje bankowe udzielone 
przez banki w wysokości 1.085 tys. zł oraz blokady lokat terminowych (w wysokości 4.454 tys. zł) tytułem należytego 
wykonania umów. Zarówno w naszej Spółce, jak i w Grupie na dzień sporządzenia Prospektu nie występuje zadłużenie, 
które mogłoby być traktowane jako pośrednie (żadna ze spółek nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom).  

W okresie od 30 czerwca 2005 r. do momentu sporządzenia Prospektu nie wystąpiły jakiekolwiek istotne zmiany 
związane z zadłużeniem i wysokością kapitałów własnych zarówno w naszej Spółce, jak i w całej Grupie Kapitałowej.  

Zarząd oświadcza, że kapitał własny posiadany przez Spółkę i Grupę Kapitałową na dzień sporządzenia Prospektu jest 
wystarczający dla celów i skali prowadzonej działalności gospodarczej, a Spółka i Grupa Kapitałowa posiadają zdolność 
do terminowego regulowania spłaty rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego zadłużenia kredytowego w terminach 
wynikających z zawartych umów.  
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POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 
Nasza polityka co do wypłaty dywidendy w latach 2002-2004 

Na mocy Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy1 zysk netto wypracowany przez nas w roku 
obrotowym 2002, w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, w kwocie 7.250.248,48 zł 
(słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych czterdzieści osiem groszy) 
został przeznaczony na (i) kapitał zapasowy – kwota 3.250.248,48 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
dwieście czterdzieści osiem złotych czterdzieści osiem groszy) oraz (ii) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy  
– kwota 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), tj. około 13,30 zł (słownie: trzynaście złotych trzydzieści groszy) 
na jedną akcję przed podziałem oraz około 1,33 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję, po 
przeliczeniu w związku z dokonanym podziałem akcji serii A. 

Na mocy Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy2 zysk netto wypracowany przez nas w roku 
obrotowym 2003, w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, w kwocie 10.143.871,24 zł 
(słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery 
grosze) został przeznaczony na (i) kapitał zapasowy – kwota 5.143.871,24 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści trzy 
tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), oraz (ii) na wypłatę dywidendy na rzecz 
akcjonariuszy – kwota 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), tj. około 16,50 zł (słownie: szesnaście złotych 
pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję przed podziałem oraz około 1,65 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy) 
na jedną akcję, po przeliczeniu w związku z dokonanym podziałem akcji serii A. 

Na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy3 zysk netto wypracowany przez nas w roku 
obrotowym 2004, w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w kwocie 13.156.707,69 zł 
(słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) 
został przeznaczony na (i) kapitał zapasowy – kwota 8.533.707,69 zł (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści trzy 
tysiące siedemset siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), (ii) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy  
– kwota 4.623.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), tj. po 1,34 zł (słownie: jeden 
złotych trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję.  

Opis naszej polityki odnośnie wypłaty dywidendy  

Zarząd podtrzymuje zadeklarowaną w Prospekcie Emisyjnym z dnia 12 sierpnia 2004 roku intencję aby 20-40% 
wypracowanego przez nas zysku netto było wypłacane akcjonariuszom w postaci dywidendy. Poziom wypłacanej 
dywidendy jest uzależniony od poziomu generowanych przez nas środków oraz przewidywanych wydatków 
inwestycyjnych.  

Nie istnieją żadne ograniczenia, jak również uprzywilejowanie w zakresie wypłaty dywidendy. 

 

                                                           

1 Akt notarialny z dnia 14 lutego 2003 roku sporządzony przez Janusza Posłusznego – notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 366 /2003) 
2 Akt notarialny z dnia 18 lutego 2004 roku sporządzony przez Roberta Mitelsztata – notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 417 /2004) 
3 Akt notarialny z dnia 18 marca 2005 roku sporządzony przez Janusza Posłusznego – notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 339/2005) 
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KURSY WYMIANY 
Złoty polski jest walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji naszej Grupy Kapitałowej, naszej Spółki i polskich spółek 
zależnych. W przypadku Asseco Slovakia sprawozdania finansowe są sporządzane w koronach słowackich i na potrzeby 
konsolidacji przeliczone na złoty polski zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 21. 

Kurs EUR w stosunku do złotego polskiego 

Poniższa tabela prezentuje najniższy, najwyższy, średni oraz kurs na koniec okresu dla EUR w stosunku do złotego 
polskiego. Średni kurs liczony jest na podstawie dziennych kursów podawanych przez Narodowy Bank Polski. 

Na 31 grudnia  Najniższy  Najwyższy  Średni  Na koniec 
okresu 

  (PLN : 1 EUR) 

2002  3,50 4,21 3,86 4,02
2003  3,98 4,72 4,45 4,72
2004  4,05 4,91 4,52 4,08

2005 (do 30 września 2005)  3,88 4,28 4,06 3,92

Źródło: Narodowy Bank Polski 

Kurs dolara amerykańskiego w stosunku do złotego polskiego 

Poniższa tabela prezentuje najniższy, najwyższy, średni oraz kurs na koniec okresu dla USD w stosunku do złotego 
polskiego. Średni kurs liczony jest na podstawie dziennych kursów podawanych przez Narodowy Bank Polski. 

Na 31 grudnia  Najniższy  Najwyższy  Średni  Na koniec 
okresu 

  (PLN : 1 USD) 

2002  3,84 4,26 4,08 3,84
2003  3,67 4,09 3,89 3,74
2004  2,97 4,06 3,65 2,99

2005 (do 30 września 2005)  2,91 3,45 3,22 3,26

Źródło: Narodowy Bank Polski 

Kurs złotego polskiego w stosunku do korony słowackiej 

Poniższa tabela prezentuje najniższy, najwyższy, średni oraz kurs na koniec okresu dla złotego polskiego w stosunku do 
korony słowackiej. Średni kurs liczony jest na podstawie dziennych kursów podawanych przez Narodowy Bank Słowacji. 

Na 31 grudnia  Najniższy  Najwyższy  Średni  Na koniec 
okresu 

  (SKK : 1 PLN) 

2002  10,19 12,24 11,11 10,43
2003  8,73 10,36 9,45 8,76
2004  8,22 9,59 8,85 9,52

2005 (do 30 września 2005)  9,22 9,95 9,51 9,92

Źródło: Narodowy Bank Słowacji 

Kurs EUR w stosunku do korony słowackiej 

Poniższa tabela prezentuje najniższy, najwyższy, średni oraz kurs na koniec okresu dla EUR w stosunku do korony 
słowackiej. Średni kurs liczony jest na podstawie dziennych kursów podawanych przez Narodowy Bank Słowacji. 

Na 31 grudnia  Najniższy  Najwyższy  Średni  Na koniec 
okresu 

  (SKK : 1 EUR) 

2002  41,14 44,89 42,70 41,72
2003  40,81 42,64 41,49 41,16
2004  38,62 41,17 40,05 38,80

2005 (do 30 września 2005)  37,56 39,78 38,62 38,87

Źródło: Narodowy Bank Słowacji 
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Kurs dolara amerykańskiego w stosunku do korony słowackiej 

Poniższa tabela prezentuje najniższy, najwyższy, średni oraz kurs na koniec okresu dla USD w stosunku do korony 
słowackiej. Średni kurs liczony jest na podstawie dziennych kursów podawanych przez Narodowy Bank Słowacji. 

Na 31 grudnia  Najniższy  Najwyższy  Średni  Na koniec 
okresu 

  (SKK : 1 USD) 

2002  40,04 49,37 45,33  40,04
2003  32,92 39,77 36,77  32,92
2004  28,47 34,17 32,26  28,50

2005 (do 30 września 2005)  28,06 32,60 30,58  32,22

Źródło: Narodowy Bank Słowacji 
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WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 
Niniejsze wybrane dane finansowe i operacyjne zostały sporządzone na podstawie jednostkowych i skonsolidowanych 
rocznych sprawozdań finansowych naszej Spółki oraz Grupy Kapitałowej za lata 2002-2004 oraz śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2005 roku. Zwracamy uwagę, że przedstawione 
poniżej dane finansowe za lata 2002, 2003, 2004 pochodzą ze sprawozdań rocznych sporządzonych wg PSR, natomiast 
dane dotyczące pierwszego półrocza 2004 i 2005 oparte o sprawozdania finansowe, sporządzone na 30.06.2004  
i 30.06.2005 według MSSF.  

Sporządzone na dzień 30.06.2005 roku zgodnie z MSSF skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe zostały 
skorygowane w celu doprowadzenia danych finansowych do porównywalności. Szczegółowe zestawienie korekt zostało 
zaprezentowane w Sprawozdaniach Finansowych za pierwsze półrocze 2005 roku. 

Roczne sprawozdania finansowe za lata 2003 i 2004, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane, podlegały badaniu 
przez BDO Polska Sp. z o.o. Sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane za rok 2002 zostało zbadane 
przez „Zefir-Hlx” Sp. z o.o. Zmiana podmiotu badającego sprawozdanie finansowe nie jest istotna dla oceny zarówno 
Spółki, jak i Grupy.  

Śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku zaprezentowane  
w niniejszym Prospekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały objęte przeglądem wykonanym przez BDO 
Polska Sp. z o.o. 

W okresie od 30 czerwca 2005 do momentu sporządzenia Prospektu nie wystąpiły jakiekolwiek istotne zmiany w sytuacji 
finansowej zarówno Spółki, jak i w całej Grupie Kapitałowej. 

Wybrane dane finansowe i operacyjne Asseco Poland SA 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 42.382 45.243 99.137 97.338 81.239
     od jednostek powiązanych 149 63 150 177 2.354
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28.965 35.102 71.677 72.370 59.468
     Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13.820 12.918 29.190 25.476 22.990
     Koszt sprzedanych towarów i materiałów  15.145 22.184 42.487 46.894 36.478
Koszt sprzedaży 1.799 1.665 4.029 3.369 3.084
Koszty ogólnego zarządu 4.074 3.891 8.502 9.864 9.025
Zysk (strata) ze sprzedaży 7.544 4.585 14.929 11.735 9.662
Pozostałe przychody operacyjne 294 216 307 174 64
Pozostałe koszty operacyjne 132 151 200 282 362
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.706 4.650 15.036 11.627 9.364
EBITDA 8.887 5.782 17.369 13.706 11.384
Przychody finansowe 4.895 386 948 2.308 733
     od jednostek powiązanych 4.669 16 25 962
Koszty finansowe 525 21 64 615 13
     od jednostek powiązanych 
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12.076 5.015 15.920 13.320 10.084
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 
Zysk (strata) brutto 12.076 5.015 15.920 13.320 10.084
Podatek dochodowy 1.691 988 2.763 3.599 2.834
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
Zysk (strata) netto 10.385 4.027 13.157 9.721 7.250
 
 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Aktywa trwałe 80.459 6.305 54.781  6.586 8.115
Wartości niematerialne i prawne 507 253 554  156 289
Wartość firmy jednostek podporządkowanych  
Rzeczowe aktywa trwałe 5.567 4.711 4.952  4.930 4.188
Należności długookresowe 622 478  
     od jednostek powiązanych  
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 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Inwestycje długookresowe 73.343 1.034 48.598  1.353 3.603
     w jednostkach powiązanych 73.291 582 48.546  1.301 3.603
Długookresowe rozliczenia międzyokresowe 420 307 199  147 35
Aktywa obrotowe 25.687 42.545 40.966  35.080 30.158
Zapasy 1.222 1.024 652  1.212 1.332
Należności krótkookresowe 8.387 24.705 31.812  14.473 14.130
     od jednostek powiązanych 5 29  7 963
Inwestycje krótkookresowe 11.105 15.855 7.787  19.001 14.488
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 10.899 15.510 7.577  17.001 14.488
Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe 4.973 961 715  394 208
  

Aktywa razem 106.146 48.850 95.747  41.666 38.273
 
 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 
 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Kapitały własne 82.567 28.856 77.013  28.338 22.618
Kapitał zakładowy 518 300 517  300 300
Kapitał zapasowy 71.873 23.461 63.762  18.317 15.068
Zysk (strata) z lat ubiegłych -209 1.068 -423  
Zysk (strata) netto 10.385 4.027 13.157  9.721 7.250
Kapitał mniejszościowy  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23.579 19.994 18.734  13.328 15.655
Rezerwy 1.621 778 1.116  828 591
Zobowiązania długookresowe  
     wobec jednostek powiązanych  
Zobowiązania krótkookresowe 19.975 18.358 17.329  12.500 15.064
     wobec jednostek powiązanych 338 267 228  322 405
Rozliczenia międzyokresowe  1.983 858 289  
  

Pasywa razem 106.146 48.850 95.747  41.666 38.273
 
 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8.428 2.229 -572  7.499 10.875
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2.849 1.280 -47.629  -485 -2.601
     Wydatki inwestycyjne 2.442 1.060 51.050  5.165 3.754
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -7.955 -5.000 38.777  -4.500 -1.200
Przepływy pieniężne netto 3.322 -1.491 -9.424  2.514 7.074
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 3.322 -1.491 -9.424  2.514 7.074

Środki pieniężne na początek okresu 7.577 17.001 17.001  14.488 7.414
Środki pieniężne na koniec okresu 10.899 15.510 7.577  17.001 14.488
 
 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Koszty ogółem: 35.103 40.672 84.197  85.111 71.446
Amortyzacja 1.181 1.132 2.333  2.079 2.020
Zużycie materiałów i energii 815 734 1.569  1.222 870
Podatki i opłaty 93 98 267  454 325
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 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Usługi obce, w tym: 6.354 5.928 14.074  11.217 10.213
     usługi podwykonawców 4.070 3.798 9.708  6.585 6.017
Wynagrodzenia 8.478 8.024 17.969  18.466 17.445
Świadczenia na rzecz pracowników 1.688 1.518 2.886  2.330 1.867
Podróże służbowe 680 708 1.556  1.486 1.225
Inne koszty 669 346 1.056  963 1.003
Koszt zakupu towarów 15.145 22.184 42.487  46.894 36.478
 
Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej Asseco 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 77.715 46.883 110.312 101.449 86.905
     od jednostek powiązanych 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 49.243 35.715 75.195 75.527 62.644
     Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32.670 13.021 31.363 27.351 24.944
     Koszt sprzedanych towarów i materiałów  16.573 22.694 43.832 48.176 37.700
Koszt sprzedaży 4.355 1.772 5.365 3.406 3.489
Koszty ogólnego zarządu 9.443 4.476 10.369 10.905 10.952
Zysk (strata) ze sprzedaży 14.674 4.920 19.383 11.611 9.820
Pozostałe przychody operacyjne 485 246 390 207 174
Pozostałe koszty operacyjne 363 155 258 374 539
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14.796 5.011 19.515 11.444 9.455
EBITDA 16.715 6.290 22.160 13.920 12.075
Przychody finansowe 666 372 1.003 1.541 824
     od jednostek powiązanych 21 0 0 943 0
Koszty finansowe 803 24 408 38 29
     od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 14.659 5.359 20.110 13.380 10.250
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto 14.659 5.359 19.489 13.344 10.129
Podatek dochodowy 3.179 1.051 3.386 3.675 2.916
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 9.104 4.183 14.385 9.683 7.144
 
 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Aktywa trwałe 68.831 6.249 43.548  6.348 7.166
Wartości niematerialne i prawne 3.631 450 924  416 1.595
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 54.825 34.534  58 317
Rzeczowe aktywa trwałe 8.432 4.941 6.653  5.181 4.530
Należności długookresowe 678 866  
     od jednostek powiązanych  
Inwestycje długookresowe 52 452 52  452 530
     w jednostkach powiązanych  400 528
Długookresowe rozliczenia międzyokresowe 1.213 406 519  241 194
Aktywa obrotowe 66.918 43.503 82.265  36.098 33.176
Zapasy 3.634 1.302 2.760  1.317 1.931
Należności krótkookresowe 22.671 25.560 41.568  15.258 15.344
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 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

     od jednostek powiązanych 3  1
Inwestycje krótkookresowe 32.642 15.644 35.812  19.105 15.645
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 28.849 15.629 35.602  17.105 15.645
Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe 7.971 997 2.125  418 256
  

Aktywa razem 135.749 49.752 125.813  42.446 40.342
 
 30 czerwca  31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Kapitały własne 79.759 29.038 78.086  28.224 22.784
Kapitał zakładowy 518 300 518  300 300
Kapitał zapasowy 72.364 23.567 64.164  18.793 15.311
Zysk (strata) z lat ubiegłych -2.067 988 -741  -552 -257
Zysk (strata) netto 9.104 4.183 14.385  9.683 7.144
Kapitał mniejszościowy 10.847 633 12.557  512 1.050
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45.143 20.081 35.170  13.710 16.508
Rezerwy 8.311 864 3.737  896 662
Zobowiązania długookresowe 462 432  
     wobec jednostek powiązanych  
Zobowiązania krótkookresowe 34.353 18.359 30.629  12.814 15.785
     wobec jednostek powiązanych 1.089  108
Rozliczenia międzyokresowe  2.017 858 372  61
  

Pasywa razem 135.749 49.752 125.813  42.446 40.342
 
 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5.808 2.309 3.465  7.583 10.512
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 1.220 -23.473  -613 -2.656
     Wydatki inwestycyjne 8.286 1.125 40.729  5.352 3.953
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -12.565 -5.005 38.505  -5.510 -697
Przepływy pieniężne netto -6.753 -1.476 18.497  1.460 7.159
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -6.753 -1.476 18.497  1.460 7.159
Środki pieniężne na początek okresu 35.602 17.105 17.105  15.645 8.486
Środki pieniężne na koniec okresu 28.849 15.629 35.602  17.105 15.645
 
 W I półroczu  W roku 
 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Koszty ogółem: 63.539 41.964 92.450  89.347 76.885
Amortyzacja 1.919 1.279 2.645  2.476 2.620
Zużycie materiałów i energii 1.501 820 1.874  1.411 1.012
Podatki i opłaty 176 102 285  469 354
Usługi obce 15.535 5.442 15.852  11.293 9.954
Wynagrodzenia 20.713 8.679 21.199  19.977 20.105
Świadczenia na rzecz pracowników 4.858 1.673 3.666  2.665 2.396
Podróże służbowe 1.243 848 1.880  1.803 1.616
Inne koszty 1.021 427 1.217  1.077 1.128
Koszt zakupu towarów 16.573 22.694 43.832  48.176 37.700
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ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI  
ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU 

Poniżej przedstawiliśmy naszą ocenę i komentarz do wyników finansowych osiągniętych przez Asseco Poland SA oraz 
Grupę Kapitałową za lata obrotowe 2002, 2003 i 2004 oraz za pierwsze półrocze 2005 roku.  

Niniejszy przegląd powinien być analizowany w połączeniu z jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami 
finansowymi naszej firmy oraz Grupy Kapitałowej i notami objaśniającymi zamieszczonymi w końcowej części 
niniejszego Prospektu. Zwracamy uwagę, że przedstawione poniżej dane finansowe za lata 2002, 2003, 2004 pochodzą 
ze sprawozdań rocznych sporządzonych wg PSR, natomiast dane dotyczące pierwszego półrocza 2004 i 2005 oparte  
o sprawozdania finansowe, sporządzone na 30.06.2004 i 30.06.2005 według MSSF.  

Sporządzone na dzień 30.06.2005 roku zgodnie z MSSF skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe zostały 
skorygowane w celu doprowadzenia danych finansowych do porównywalności. Szczegółowe zestawienie korekt zostało 
zaprezentowane w Sprawozdaniach Finansowych za pierwsze półrocze 2005 roku. 

Roczne sprawozdania finansowe za lata 2003 i 2004, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane, podlegały badaniu 
przez BDO Polska Sp. z o.o. Sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane za rok 2002 zostało zbadane 
przez „Zefir-Hlx” Sp. z o.o. Zmiana podmiotu badającego sprawozdanie finansowe nie jest istotna dla oceny zarówno 
Spółki, jak i Grupy.  

Śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku zaprezentowane  
w niniejszym Prospekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały objęte przeglądem wykonanym przez BDO 
Polska Sp. z o.o. 

W okresie od 30 czerwca 2005 do momentu sporządzenia Prospektu nie wystąpiły jakiekolwiek istotne zmiany w sytuacji 
finansowej zarówno Spółki, jak i w całej Grupie Kapitałowej. 

Podsumowanie 

Nasza Spółka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm informatycznych. Zaliczamy się od wielu lat do 
ścisłej czołówki największych polskich producentów własnego oprogramowania i zaawansowanych systemów 
informatycznych dla klientów z sektorów: bankowego, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw. 

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na polskim rynku produkującą własne, scentralizowane systemy informatyczne dla 
instytucji bankowych. Naszą dotychczasową działalność charakteryzuje stałe, szybkie tempo rozwoju, mierzone 
stabilnym wzrostem przychodów oraz realizowanych zysków, osiąganych pomimo zmieniających się warunków 
koniunktury gospodarczej.  

Ważnymi impulsami dla rozwoju naszej firmy – mającymi wpływ na nasze wyniki historyczne i oddziałującymi na wyniki 
finansowe osiągane w przyszłości – były w 2004 roku:  

(i) wprowadzenie akcji Asseco Poland SA do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie połączone z przeprowadzeniem emisji akcji serii B, w wyniku której zwiększeniu uległy o ponad 
42 mln złotych kapitały własne Spółki, zwiększyło nasze możliwości inwestycyjne związane z akwizycjami 
podmiotów prowadzących działalność w sektorze IT; 

(ii) intensyfikacja działań zmierzających do rozbudowy Grupy Kapitałowej poprzez: (i) przejęcie 55% akcji Asseco 
Slovakia a.s. (jednej z najsilniejszych na rynku słowackim spółek IT specjalizującej się w produkcji i sprzedaży 
oprogramowania dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego oraz (ii) zakup 100% akcji spółki Epsilio S.A., 
dzięki czemu możliwe było skokowe umocnienie pozycji lidera wśród dostawców rozwiązań informatycznych dla 
polskiego sektora banków spółdzielczych. 

W rezultacie zarówno w 2004 roku, jak i w pierwszym półroczu 2005 roku utrzymaliśmy dotychczasową wysoką 
dynamikę wzrostu przychodów i zysków osiąganych zarówno przez naszą Spółkę, jak i przez Grupę Kapitałową.  

W roku 2004 osiągnęliśmy na poziomie jednostki dominującej zysk netto na poziomie 13.157 tys. zł i był on znacznie 
wyższy, bo aż o 35,3%, niż w roku 2003, natomiast nasz zysk operacyjny wzrósł z 11.627 tys. zł w 2003 do poziomu 
15.036 tys. zł w 2004 (wzrost o 29,3%).  

W pierwszym półroczu 2005 roku dynamika wzrostu naszych wyników finansowych uległa przyspieszeniu:  
(i) zrealizowaliśmy zysk operacyjny w wysokości 7.706 tys. zł (wyższy o 66% w stosunku do tego samego okresu roku 
ubiegłego) oraz (ii) wypracowaliśmy kwotę zysku netto 10.385 tys. zł, wyższą o 158% od osiągniętej w pierwszym 
półroczu 2004 roku. 
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Zysk operacyjny i zysk netto Asseco Poland SA w latach 2002-2005 (w tys. zł) 
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Doskonałą dynamikę naszych wyników finansowych w jeszcze większym stopniu niż na poziomie Asseco Poland SA 
potwierdzają rezultaty Grupy Kapitałowej wypracowane w 2004 roku oraz w pierwszym półroczu 2005 roku.  

W roku 2004 osiągnęliśmy jako Grupa Kapitałowa bardzo wysoki wzrost zysku netto do poziomu 14.385 tys. zł (o ok. 
48,6% wyższego w stosunku do roku poprzedniego). Jednocześnie Grupa wypracowała wynik operacyjny w wysokości 
19.515 tys. zł, o ok. 70,5% wyższy niż w 2003. W pierwszych sześciu miesiącach 2005 roku zysk operacyjny i zysk netto 
Grupy wyniosły odpowiednio 14.796 tys. zł i 9.104 tys. zł i były wyższe w stosunku do tego samego okresu w 2004 roku 
o ok. 195% i ok. 118%. 

Wyniki skonsolidowane za pierwsze sześć miesięcy 2005 roku potwierdzają słuszność realizowanej przez nas od 2004 
roku strategii rozwojowej, w tym przede wszystkim działań polegających na: (i) rozbudowie Grupy Kapitałowej 
umożliwiającej poszerzanie i umacnianie naszej wiodącej pozycji dostawcy własnego oprogramowania dla sektorów 
finansowego i przedsiębiorstw oraz na (ii) dążeniu do rozwinięcia działalności na rynkach innych krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, zapewniających dywersyfikację geograficzną sprzedaży.  

Zysk operacyjny i zysk netto Grupy Kapitałowej w latach 2002-2005 (w tys. zł) 
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Pierwsze półrocze 2005 roku potwierdziło naszą zdecydowanie wyższą dynamikę rozwoju oraz rentowność niż innych 
spółek z polskiego sektora IT notowanych na GPW w Warszawie.  

Porównanie wyników naszej Grupy Kapitałowej osiągniętych w okresie ostatnich czterech kwartałów (okres od  
III kwartału 2004 roku do II kwartału 2005 roku) z innymi spółkami IT notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych 
wskazuje, że: 

(i) w grupie 20 największych firm IT notowanych na GPW wypracowaliśmy piątą co do kwoty wysokość zysku 
operacyjnego oraz trzecią kwotowo wielkość zysku netto; 

(ii) skonsolidowany zysk operacyjny naszej Grupy stanowił 7,4% sumy zysku operacyjnego wypracowanego przez 
20 największych firm informatycznych notowanych na GPW w Warszawie; natomiast zysk netto stanowił 9,9% 
zysku netto wypracowanego łącznie przez ww. spółki; 

(iii) stopa zysku netto naszej Grupy Kapitałowej, wynosząca w analizowanym okresie 14,1%, była ponad- 
-czterokrotnie wyższa niż średnia osiągnięta w tym samym czasie w całym sektorze (3,2%).  
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W dalszej części komentarza do wyników finansowych naszej Spółki i Grupy Kapitałowej, uzyskanych w latach 2002- 
-2004 oraz w pierwszym półroczu 2005 roku, chcielibyśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na: 

(i) podstawowe czynniki mające zasadniczy wpływ na rezultaty działalności Asseco Poland SA oraz Grupy 
Kapitałowej; 

(ii) wysoką rentowność osiąganą przez naszą Spółkę i Grupę Kapitałową; 

(iii) znaczący wzrost sumy bilansowej, kapitałów własnych i wartości aktywów finansowych odnotowany przede 
wszystkim w 2004 roku; 

(iv) wysoki poziom kapitałów własnych oraz bezpieczną strukturę finansowania prowadzonej działalności, 
umożliwiające planowaną kontynuację intensywnej rozbudowy Grupy Kapitałowej w drodze kolejnych akwizycji 
przede wszystkim podmiotów posiadających silną pozycję na rynku produkcji i wdrażania oprogramowania 
klasy ERP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 

(v) wysoką płynność finansową, zapewniającą zdolność do regulowania zobowiązań; 

(vi) podstawowe źródła wpływów i kierunki wydatkowania dysponowanych środków w podziale na działalność 
operacyjną, inwestycyjną i finansową; 

(vii) główne czynniki mogące mieć – naszym zdaniem – wpływ na rezultaty finansowe naszej Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej osiągane w przyszłości. 

Główne czynniki wpływające na historyczne wyniki finansowe Asseco Poland SA oraz Grupy Kapitałowej 

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na poprawę naszej rentowności i wzrost wyniku operacyjnego oraz zysku 
netto, wypracowanego zarówno przez Spółkę, jak i Grupę Kapitałową, odnotowanymi w latach 2002-2004 oraz w okresie 
pierwszych sześciu miesięcy 2005 roku były: 

(i) wzrost udziału w naszych przychodach sprzedaży własnych produktów i usług, charakteryzujących się 
zdecydowanie wyższą marżą niż sprzedaż towarów i materiałów (sprzętu IT dostarczanego klientom w ramach 
realizowanych kontraktów); 

(ii) zmiana produktowej struktury sprzedaży, przejawiająca się wzrostem udziału w sprzedaży naszej Spółki i Grupy 
Kapitałowej oprogramowania własnego i usług; 

(iii) stopniowa zmiana struktury odbiorców, wskazująca na wzrost znaczenia klientów z sektora finansowego oraz 
sektora przedsiębiorstw; 

(iv) skuteczna kontrola kosztów operacyjnych, wyrażająca się w stabilizacji kosztów ogólnych oraz w skutecznym 
zarządzaniu kosztami wynagrodzeń, które w naszej Spółce podobnie jak w całej branży IT są podstawową 
pozycją ponoszonych kosztów operacyjnych.  

Wzrost udziału własnych produktów i usług w strukturze przychodów  

Nasze przychody ogółem wykazywały stały wzrost rokrocznie do wysokości 99.137 tys. zł w 2004 roku (wyższej o 22%  
w stosunku do 2002 roku i o prawie 2% w relacji do 2003 roku).  

Pierwsze półrocze 2005 roku przyniosło niewielkie obniżenie sprzedaży w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 
2004 roku (o ok. 6,3%), co było wynikiem zmiany produktowej struktury sprzedaży. W pierwszych sześciu miesiącach 2005 
roku przychody ze sprzedaży bardziej rentownych własnych produktów i usług wzrosły o ok. 21%, w porównaniu z 
analogicznym okresem w 2004, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były niższe niż przed rokiem. 

Równolegle odnotowaliśmy bardzo korzystną tendencję, przejawiającą się w stałym wzroście przychodów z własnych 
wyrobów i usług, które w 2004 roku wyniosły 49.931 tys. zł i odnotowały przyrost do 2002 i 2003 roku odpowiednio o ok. 
38,3% i ok. 17,1%.  

W pierwszych sześciu miesiącach 2005 roku udział własnych produktów i usług w przychodach ogółem wyniósł 58,0%, 
podczas gdy w poprzednich latach wynosił kolejno: 50,4% (2004), 43,8% (2003) i 44,4% (2002). Poniżej prezentujemy 
przychody ze sprzedaży naszej Spółki w latach 2002-2004 oraz w pierwszym półroczu 2005 i w okresie porównywalnym.  

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,  
w tym: 42.382 45.243  99.137 97.338 81.239
Przychody netto ze sprzedaży produktów 24.591 20.344  49.931 42.636 36.095
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17.791 24.899  49.206 54.702 45.144
 
Podobnie dla Grupy Kapitałowej w całym okresie od 2002 roku do końca pierwszego półrocza 2005 odnotowywaliśmy 
stały trend wzrostowy przychodów. Przychody ogółem w 2004 roku w wysokości 110.312 tys. zł były wyższe niż w 2003 
roku o ok. 8,7%, a w stosunku do 2002 roku wzrosły o ok. 26,9%. W pierwszej połowie 2005 roku przyrost sprzedaży  
w relacji do tego samego okresu w roku ubiegłym wynosił ponad 66%. 

Stałemu wzrostowi sprzedaży ogółem notowanemu przez Grupę Kapitałową towarzyszyła – podobnie jak w przypadku 
samego Asseco Poland SA – korzystna tendencja wzrostu udziału w sprzedaży Grupy własnych produktów i usług,  
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które w pierwszym półroczu 2005 roku stanowiły 74,6% sprzedaży ogółem. Wskaźnik ten był wyższy niż w całym 2004 
roku (ok. 53,8%), jak i w okresie porównywalnym w 2004 roku (ok. 45,5%).  

Na koniec pierwszego półrocza 2005 roku udział własnych wyrobów i usług w przychodach był ponad półtora raza 
wyższy niż w 2002 roku (ok. 43,5%). Jest to potwierdzenie wyjątkowej na rynku rosnącej specjalizacji naszej Spółki  
i Grupy Kapitałowej, wyrażającej się w koncentracji na tworzeniu, sprzedaży i wdrażaniu własnego oprogramowania.  

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,  
w tym: 77.715 46.883 110.312 101.449 86.905
Przychody netto ze sprzedaży produktów 58.012 21.318  59.327 45.098 37.819
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19.703 25.565  50.985 56.351 49.086
 
Wzrost marży osiąganej na sprzedaży własnych produktów i usług  

Omówiona wcześniej, bardzo ważna dla osiąganej przez naszą Spółkę rentowności, pozytywna tendencja stopniowego 
wzrostu znaczenia w strukturze przychodów sprzedaży własnych wyrobów i usług nabiera szczególnego znaczenia, 
biorąc pod uwagę poziom marży osiąganej na sprzedaży produktów własnych.  

Liczona procentowo (w stosunku do przychodów) marża na produktach własnych i usługach jest obecnie ponad- 
-trzykrotnie wyższa niż na sprzedaży sprzętu. Co więcej, w ostatnich latach różnica stopy marży na wyrobach własnych  
i na sprzedaży sprzętu pogłębia się na korzyść produktów własnych. Jeszcze w 2002 roku procentowa stawka marży na 
wyrobach własnych była jedynie niespełna dwukrotnie wyższa od stopy marży na sprzedaży sprzętu.  

W całym analizowanym okresie nasza marża realizowana na sprzedaży produktów własnych i usługach wzrastała, 
natomiast w przypadku marży na sprzedawanych przez nas towarach i materiałach (sprzęt i oprogramowanie obce) 
wystąpił nieznaczny spadek, szczególnie w porównaniu z 2002 rokiem. Zauważamy jednak, że począwszy od 2003 roku, 
stopa marży na sprzedaży towarów ustabilizowała się na poziomie około 14,0%, a w pierwszym półroczu 2005 roku 
wykazała istotne zwiększenie zarówno w stosunku do okresu porównywalnego w 2004 roku (z ok. 10,9% do ok. 14,9%), 
jak i w porównaniu z okresem 12 miesięcy 2004 roku.  

Rentowność wg produktów W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (w %) 

Marża na produktach i usługach 43,8 36,5  41,5 40,2 36,3
Marża na towarach i materiałach 14,9 10,9  13,7 14,3 19,2
 
W odniesieniu do całej Grupy Kapitałowej odnotowujemy podobnie korzystny, wysoki poziom marży na wyrobach 
własnych i usługach oraz porównywalną marżę realizowaną na sprzedaży towarów. Co więcej, zarówno na koniec 2004 
roku jak i w pierwszym półroczu 2005 roku marża na sprzedaży wyrobów własnych i usług oraz marża na sprzedaży 
towarów na poziomie Grupy była nieznacznie wyższe niż w naszej Spółce.  

Potwierdza to skuteczność podejmowanych w ostatnim okresie działań akwizycyjnych, w wyniku których do Grupy 
włączone zostały podmioty o zbliżonej do Asseco Poland SA wysokiej rentowności.  

Rentowność wg produktów W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (w %) 

Marża na produktach i usługach 43,7 38,9  47,1 39,4 34,0
Marża na towarach i materiałach 15,9 11,2  14,0 14,5 23,2
 
Zmiana w branżowej strukturze sprzedaży 

Wraz ze wzrostem marżowości oferowanych przez nas produktów i usług także nasza struktura sprzedaży według 
podstawowych grup wyrobów oraz według grup głównych klientów ulegała w ostatnich latach korzystnym zmianom.  

W strukturze sprzedaży w latach 2002-2004 coraz większą rolę odgrywała sprzedaż oprogramowania własnego, która  
w roku 2004 kształtowała się na poziomie 35.387 tys. zł (co stanowiło ok. 77% przychodów ze sprzedaży oprogramowania 
ogółem i ok. 35,7% sprzedaży ogółem naszej spółki) i była wyższa w porównaniu ze sprzedażą w 2003 i 2002 roku 
odpowiednio o ok. 11,9% i ok. 35,5%. Dynamika sprzedaży oprogramowania własnego zdecydowanie przewyższa wzrost 
przychodów uzyskiwanych z pozostałych produktów, korzystnie wpływając na realizowane marże i osiągane wyniki 
finansowe.  

W pierwszym półroczu 2005 roku zanotowaliśmy dalszy wzrost znaczenia sprzedaży własnego oprogramowania, 
którego udział w przychodach ogółem wyniósł ok. 42%. Zwracamy przy tym uwagę, że sprzedaż oprogramowania 
łącznie (własnego i obcego) w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2005 roku stanowiła już ok. 54% ogólnej sprzedaży 
naszej Spółki, w porównaniu z ok. 44% w pierwszym półroczu 2004 roku.  
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Stopniowo w naszej strukturze sprzedaży zwiększa się znaczenie usług outsourcingowych, które z udziału poniżej 1%  
w 2002 roku wzrosły do niemal 3% w 2004 roku, a w pierwszych sześciu miesiącach 2005 roku do 4%. 

Wraz ze wzrostem znaczenia sprzedaży oprogramowania zmniejsza się znaczenie przychodów z integracji, w której 
istotny udział ma mniej rentowna sprzedaż obcego sprzętu i towarów. 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Integracja 17.525 23.713  49.830 55.335 41 975
Oprogramowanie 22.878 19.991  46.018 39.794 38 233
     Oprogramowanie własne 17.833 14.885  35.387 31.630 26 112
     Oprogramowanie obce 5.045 5.106  10.631 8.163 12.122
Outsourcing 1.641 1.271  2.695 1.742 673
Pozostałe 338 268  594 467 357

Razem 42.382 45.243 99.137  97.338  81.239
 
Jako źródło naszych przychodów w 2004 roku coraz większą rolę odgrywał sektor przedsiębiorstw, jako że udział sprzedaży 
tego sektora w przychodach ogółem naszej Spółki wynosił 25,1%, w porównaniu z 7,9% w 2003 roku i 12% w 2002 roku.  

Zarysowująca się tendencja zwiększenia roli przedsiębiorstw jako naszych klientów jest zgodna z wdrażaną strategią 
naszej Spółki, której celem jest – przy zachowaniu dotychczasowej strategicznej roli i znaczenia banków i instytucji 
finansowej – dążenie do wejścia na rynek przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, oceniany przez nas jako 
bardzo perspektywiczny i obiecujący.  

Banki i instytucje finansowe nadal stanowią dla nas źródło prawie 70% łącznych przychodów. Sprzedaż wysoko 
rentownego oprogramowania dla sektora finansowego w roku 2004 wciąż rosła i wynosiła 33.962 tys. zł (była więc 
wyższa o 12% w porównaniu z rokiem 2003 i o 33,8% w stosunku do 2002 roku). W pierwszym półroczu 2005 sektor 
finansowy był nadal naszym głównym źródłem przychodów, a jego udział w przychodach ogółem był o 1,5 p.p. wyższy 
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  
 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Banki i instytucje finansowe 29.536 30.837 68.708  83.627 65.748
Przedsiębiorstwa 11.245 12.904 24.851  7.724 9.760
Administracja 360 913 2.839  2.567 3.753
Pozostali odbiorcy 1.241 589 2.740  3.419 1.977

Razem 42.382 45.243 99.137  97.338 81.239
 
Podobnie jak Asseco Poland SA, Grupa Kapitałowa koncentruje się na sprzedaży oprogramowania własnego.  
W pierwszym półroczu 2005 sprzedaż tego typu oprogramowania w Grupie była ponadtrzykrotnie wyższa niż  
w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody Grupy ze sprzedaży oprogramowania własnego tylko w pierwszych 
sześciu miesiącach 2005 kształtowały się na poziomie o 14% wyższym niż w całym roku 2004. Znaczne zwiększenie 
przychodów Grupy osiągnięte zostało w dużej mierze dzięki konsolidacji Asseco Slovakia a.s. specjalizującej się  
w wytwarzaniu oprogramowania. Spadek przychodów ze sprzedaży usług integracyjnych, nie tylko w jednostce 
dominującej, lecz także w innych spółkach należących do Grupy, jest potwierdzeniem stopniowej zmiany struktury 
sprzedaży w kierunku wzrostu znaczenia bardziej rentownych własnych produktów i usług. 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Integracja 18.837 24.382 51.247  56.836 43.428
Oprogramowanie 56.806 20.955 55.620  42.352 42.367
     Oprogramowanie własne 49.965 15.500 43.935 32.600 28.714
     Oprogramowanie obce 6.841 5.456 11.685  9.752 13.653
Outsourcing 1.641 1.271 2.695  1.755 673
Pozostałe 431 275 749  506 437

Razem 77.715 46.883 110.312 101.449 86.905
 
W pierwszym półroczu 2005, zarówno w Polsce, jak i na Słowacji, sektor finansowy stanowił główne źródło przychodów 
Grupy. W tym okresie na poziomie Grupy przychody ze sprzedaży pochodzące z tego sektora były o ok. 80% wyższe niż 
w analogicznym okresie w roku 2004. Wraz z przejęciem Asseco Slovakia a.s. w Grupie znacznie wzrosła sprzedaż  
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w sektorze administracji publicznej, do 2.186 tys. zł w pierwszym półroczu 2005, podczas gdy w pierwszym półroczu 
2004 sprzedaż w tym sektorze wynosiła 914 tys. zł (wzrost o ok. 139%). 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Banki i instytucje finansowe 56.184 31.269 75.533  85.195 66.830
Przedsiębiorstwa 17.235 13.883 27.452  10.011 13.878
Administracja 2.186 914 4.122  2.579 3.761
Pozostali odbiorcy 2.110 818 3.205  3.664 2.436

Razem 77.715 46.883 110.312  101.449 86.905
 
Kontrola poziomu ponoszonych kosztów 
Na stały wysoki wzrost osiąganego przez naszą Spółkę zysku operacyjnego oraz zysku netto duży wpływ ma skuteczna 
kontrola kosztów operacyjnych, prowadząca w efekcie do wspomnianego powyżej wzrostu realizowanych marż.  

Nasze łączne koszty operacyjne w 2004 roku zmniejszyły się w relacji do 2003 roku o 1,7% i wyniosły 84.208 tys. zł. 
Warto zauważyć, iż znacznej redukcji – w warunkach wzrostu sprzedaży, zaangażowania w przygotowanie pierwszej 
oferty publicznej oraz prowadzonych działań akwizycyjnych – uległy koszty ogólnego zarządu, które w roku 2004 spadły 
o 14% w stosunku do 2003. 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 71.677 tys. zł i utrzymaliśmy je na poziomie niższym  
(o 1%) niż w roku ubiegłym.  

W roku 2004 w stosunku do roku poprzedniego o 15% wzrosły koszty wytworzenia sprzedanych produktów, które są 
bezpośrednio związane ze wzrostem sprzedaży oprogramowania (o 15,6%). Wraz z niższą sprzedażą sprzętu 
komputerowego w 2004 roku odnotowaliśmy spadek poziomu kosztów sprzedanych towarów – o 9% (w stosunku do 2003).  

W pierwszym półroczu 2005 roku koszty operacyjne naszej Spółki uległy znaczącemu zmniejszeniu, przede wszystkim  
w wyniku spadku sprzedaży sprzętu. W przypadku własnych wyrobów i usług koszty wytworzenia wzrosły w pierwszym 
półroczu 2005 roku o ok. 7,0%, a więc w tempie istotnie niższym niż odnotowany w tym samym okresie wzrost 
sprzedaży produktów i usług wynoszący ok. 20,9%, co przyczyniło się do omawianej poprawy marży realizowanej na 
sprzedaży własnych wyrobów. 

W I półroczu  W roku 
 

2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28.965 35.102  71.677 72.370 59.468
     Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13.820 12.918  29.190 25.476 22.990
     Koszt sprzedanych towarów i materiałów  15.145 22.184  42.487 46.894 36.478
Koszt sprzedaży 1.799 1.665  4.029 3.369 3.084
Koszty ogólnego zarządu 4.074 3.891  8.502 9.864 9.025

Razem 34.838 40.658  84.208 85.603 71.577
 
Podstawowymi pozycjami kosztów operacyjnych, wynikających ze specyfiki naszej działalności są: (i) koszty zakupu 
towarów (koszty zakupu sprzętu), (ii) wynagrodzenia, (iii) usługi, w tym przede wszystkim usługi podwykonawców, 
stanowiące łącznie w warunkach pierwszego półrocza 2005 roku ponad 90% kosztów operacyjnych ogółem. 

Procentowy udział wynagrodzeń w sumie kosztów operacyjnych (pomniejszonych o koszt zakupu towarów) naszej spółki 
zmniejszał się: w 2002 roku wynagrodzenia stanowiły 49,7% kosztów operacyjnych (bez kosztu towarów), w dwóch 
kolejnych latach stanowiły odpowiednio 47,7% i 43,1%. W pierwszym półroczu 2005 roku udział wynagrodzeń  
w kosztach operacyjnych, pomniejszonych o koszt towarów wynosił 43% i był niższy niż w całym 2004 roku. 
Uwzględniając specyfikę branży IT, w której zasadniczym czynnikiem sukcesu jest doświadczona kadra i związana z tym 
konieczność ponoszenia wysokich kosztów wynagrodzeń, utrzymanie w okresie ostatnich kilku lat stabilnego, a nawet 
stopniowo zmniejszającego się udziału płac w sumie ponoszonych kosztów operacyjnych jest jednym z kluczowych 
elementów poprawiających wyniki finansowe naszej spółki. 

Koszty usług obcych w okresie styczeń-czerwiec 2005 roku wynoszące 6.354 tys. zł stanowiły 32,3% kosztów 
operacyjnych (bez kosztów towarów), a ich relatywne znaczenie w naszych kosztach operacyjnych nieznacznie spadło  
w stosunku do 2004 roku (33,7%) oraz pierwszego półrocza 2004 roku (32,1%). Stabilność kosztów usług obcych 
potwierdza skuteczną kontrolę kosztów wynagrodzeń (świadczy bowiem, że nie następuje zjawisko przenoszenia 
kosztów wynagrodzeń do kosztów podwykonawstwa).  

Suma kosztów operacyjnych naszej Grupy w 2004 roku utrzymała się na poziomie z 2003 roku przy jednoczesnym 
wzroście przychodów. 

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2005 roku koszty operacyjne Grupy zwiększyły się w relacji do tego samego 
okresu roku poprzedniego o ponad 50%, co było wynikiem konsolidacji za pełne półrocze wyników słowackiej spółki 
Asseco Slovakia a.s., przejętej w ostatnich miesiącach 2004 roku.  
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Równolegle z 50-proc. dynamiką kosztów operacyjnych, w pierwszym półroczu 2005 odnotowaliśmy zdecydowanie 
wyższy, wynoszący 65,8% wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy.  

Podobnie jak w przypadku kosztów operacyjnych ogółem, także koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu Grupy,  
w wyniku konsolidacji wyników Asseco Slovakia a.s., odnotowały wyraźny wzrost w pierwszym półroczu 2005 roku 
(odpowiednio o ok. 145,8% i ok. 111,0%) w stosunku do analogicznego okresu w 2004. 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 49.243 35.715 75.195 75.527 62.644
     Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32.670 13.021 31.363 27.351 24.944
     Koszt sprzedanych towarów i materiałów  16.573 22.694 43.832 48.176 37.700
Koszt sprzedaży 4.355 1.772 5.365 3.406 3.489
Koszty ogólnego zarządu 9.443 4.476 10.369 10.905 10.952

Razem 63.041 41.963 90.929 89.838 77.085
 

W pierwszych dwóch kwartałach 2005 roku na poziomie Grupy koszty związane z wynagrodzeniami stanowiły 44,6% 
kosztów operacyjnych pomniejszonych o koszt zakupu towarów. Jednocześnie w porównaniu z pierwszym półroczem 
2004 roku w Grupie o prawie jedną trzecią spadły koszty związane z zakupem towarów, co wiązało się z niższą 
sprzedażą mniej rentownej integracji.  

Wysoka rentowność Spółki i Grupy Kapitałowej 
W latach 2002-2004 rentowność naszej Spółki systematycznie i stabilnie rosła. Rentowność na działalności operacyjnej  
i rentowność netto sprzedaży wynosiły odpowiednio w roku 2004 – 15,2% i 13,3% oraz w roku 2003 – 11,9% i 10,0%.  

W pierwszym półroczu 2005 roku uzyskaliśmy dalszy znaczący wzrost wszystkich wskaźników rentowności do 18,2%  
w przypadku rentowności operacyjnej oraz 24,5% w zakresie rentowności netto sprzedaży.  

Analiza wyników finansowych wypracowanych przez 20 największych spółek z sektora IT, notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie (przeprowadzona na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych i wyników 
liczonych narastająco za cztery ostatnie kwartały, tj. III kw. 2004 r. – II kw. 2005 r.), wykazała, iż osiągane przez nas 
wskaźniki rentowności zdecydowanie przewyższają rezultaty osiągane przez inne spółki z sektora IT. 

 
Przychody 

ze 
sprzedaży

 Zysk 
operacyjny  Zysk netto  

Rentowność 
na 

działalności 
operacyjnej 

 
Rentowność 

sprzedaży 
netto 

 (tys. PLN) 

Asseco Poland SA 139.511 25.900 19.633 18,6% 14,1%
Comp S.A.  76.039 10.464 9.772 13,8% 12,9%
Softbank S.A. 499.190 67.684 52.815 13,6% 10,6%
Macrosoft S.A. 30.107 3.714 2.438 12,3% 8,1%
Spin S.A. 104.052 12.213 7.218 11,7% 6,9%

Wszystkie dane pochodzą z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek i dotyczą wyników liczonych narastająco za cztery kwartały (III 
kw. 2004 – II kw. 2005). 

W związku ze znacznym przyrostem naszych kapitałów własnych, spowodowanym przede wszystkim emisją nowych 
akcji serii B w 2004 roku, która przyniosła wpływy w wysokości ponad 42 mln złotych – stopa zwrotu z kapitałów 
własnych w roku 2004, pozostając na wysokim poziomie ok. 17,1%, przejściowo obniżyła się w porównaniu z latami 
2002 i 2003. W pierwszym półroczu 2005 roku odnotowaliśmy wzrost stopy ROE do poziomu ok. 26,0%, czyli znacznie 
wyższego niż na koniec roku 2004. 

W roku 2004 nasza stopa zwrotu z aktywów była niższa niż w poprzednich latach, co wiązało się przede wszystkim  
z przeprowadzonymi akwizycjami podmiotów z branży IT. Wartość nabytych udziałów została w pełni uwzględniona  
w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na koniec 2004 roku, bez jednoczesnego wpływu działań akwizycyjnych na 
nasz jednostkowy wynik finansowy. 

W pierwszym półroczu 2005 roku wartość wskaźnika ROA wyraźnie wzrosła do 20,6% i była wyższa niż  
w porównywalnym okresie 2004 roku, kiedy to wyniosła ok. 17,8%. Poniżej prezentujemy naszą rentowność  
w kolejnych okresach. 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  42.382  45.243 99.137  97.338 81.239
% stopa wzrostu -6,3%  - 1,9%  19,8% -
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  28.965 35.102 71.677  72.370 59.468
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 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

% stopa wzrostu -14,3%  - -1,0%  21,7% -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.706  4.650 15.036  11.627 9.364
Rentowność na działalności operacyjnej 18,2%  10,3% 15,2%  11.9% 11,5%
Zysk (strata) brutto 12.076  5.015 15.920  13.320 10.084
Rentowność sprzedaży brutto 28,5%  11,1% 16,1%   13,7%  12,4%
Zysk (strata) netto 10.385  4.027 13.157  9.721 7.250
Rentowność sprzedaży netto 24,5%  8,9% 13,3%   10,0%  8,9%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych 26,0% 28,2% 17,08%   34,30%  32,05%
Stopa zwrotu z aktywów 20,6% 17,8% 13,74%   23,33%  18,94%

Ocena rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: 
- rentowność na działalności operacyjnej – zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży 
- rentowność sprzedaży brutto – zysk brutto/przychody ze sprzedaży 
- rentowność sprzedaży netto – zysk netto/przychody ze sprzedaży 
- stopa zwrotu z kapitałów własnych – zysk netto/wartość kapitałów własnych 
- stopa zwrotu z aktywów – zysk netto/wartość aktywów 
Wskaźniki ROE i ROA, na 30 czerwca 2004 i 30 czerwca 2005, obliczamy, zakładając w drugiej połowie danego roku wypracowanie przez Spółkę zysku 
netto na podobnym poziomie, jak w pierwszym półroczu 2005, oraz wielkość kapitałów własnych/aktywów jako średnią wartość ich stanu z początku  
i końca okresu. 

Podobnie jak w przypadku jednostki dominującej także nasza Grupa Kapitałowa w latach 2002-2004 wykazywała 
systematyczny, stały wzrost wskaźników rentowności operacyjnej i rentowności netto, które w 2004 roku osiągnęły ok. 
17,7% i ok. 13,0%.  

W pierwszym półroczu 2005 roku rentowność działalności operacyjnej liczona dla Grupy wzrosła do 19,0% i była niemal 
dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2004 roku.  

Zdecydowanie wyższa w pierwszych sześciu miesiącach 2005 roku niż w tym samym okresie 2004 roku była także 
rentowność netto sprzedaży (ok. 11,7% vs ok. 8,9%).  

Stopa zwrotu z kapitałów własnych w roku 2004 Grupy Kapitałowej w wysokości ok. 18,4% była niższa niż, 2002 i 2003 
roku. Było to rezultatem z jednej strony skokowego zwiększenia kapitałów własnych Grupy w wyniku publicznej emisji 
akcji, a z drugiej strony ujęciem w wynikach Grupy rezultatów ekonomicznych spółek, które zostały zakupione dzięki 
pozyskanym z emisji środkom jedynie za ostatnie miesiące 2004 roku.  

W pierwszych sześciu miesiącach 2005 roku stopa ROE całej Grupy wzrosła do poziomu 23,1%.  

W roku 2004 odnotowaliśmy przejściowe zmniejszenie stopy zwrotu z aktywów Grupy, co było związane z niepełnym 
ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2004 rok wyników finansowych przejętych podmiotów. 
W pierwszym półroczu 2005 roku stopa ROA Grupy wzrosła do 13,9%. 

 W I półroczu  W roku 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  77.715  46.883 110.312   101.449  86.905
% stopa wzrostu 65,8%  - 8,7%   16,7%  -
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  49.243  35.715 75.195   75.527  62.644
% stopa wzrostu 37,9%  - -0,4%   20,6%  -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14.796  5.011 19.515   11.444  9.455
Rentowność na działalności operacyjnej 19,0%  10,7% 17,7%   11,3%  10,9%
Zysk (strata) brutto 14.659  5.359 19.489   13.344  10.129
Rentowność brutto 18,9%  11,4% 17,7%   13,2%  11,7%
Zysk (strata) netto 9.104  4.183 14.385   9 683  7.144
Rentowność sprzedaży 11,7% 8,9% 13,0%   9,5%  8,2%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych 23,1% 28,2% 18,4%   34,3%  31,4%
Stopa zwrotu z aktywów 13,9% 18,1% 11,4%   22,8%  17,7%

Ocena rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: 
- rentowność na działalności operacyjnej – zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży 
- rentowność sprzedaży brutto – zysk brutto/przychody ze sprzedaży 
- rentowność sprzedaży netto – zysk netto/przychody ze sprzedaży 
- stopa zwrotu z kapitałów własnych – zysk netto/wartość kapitałów własnych 
- stopa zwrotu z aktywów – zysk netto/wartość aktywów 
Wskaźniki ROE i ROA, na 30 czerwca 2004 i 30 czerwca 2005, obliczamy, zakładając w drugiej połowie danego roku wypracowanie przez Grupę zysku 
netto na podobnym poziomie, jak w pierwszym półroczu 2005, oraz wielkość kapitałów własnych/aktywów jako średnią wartość ich stanu z początku  
i końca okresu. 
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Wzrost sumy bilansowej, kapitałów własnych i aktywów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej  

Na dzień 31.12.2004 roku wartość naszej sumy bilansowej wzrosła o 54.081 tys. zł (ok. 130%) w stosunku do stanu na 
31.12.2003 roku. Znaczny wzrost sumy bilansowej był wynikiem przeprowadzonej z dużym sukcesem w III kwartale 
ubiegłego roku publicznej emisji akcji serii B, w wyniku której uzyskaliśmy wpływy w wysokości przekraczającej 42 mln 
złotych. 

Na wzrost aktywów trwałych naszej Spółki w 2004 roku główny wpływ miało sfinalizowanie transakcji nabycia 55% akcji 
słowackiej spółki Asseco Slovakia. Wartość nabytych udziałów Asseco Slovakia a.s. została uwzględniona w naszym 
bilansie jednostkowym na 31.12.2004 w wysokości 47.964 tys. zł.  

Wzrost w 2004 roku dysponowanych aktywów obrotowych o 5.887 tys. zł wynikał przede wszystkim z przekazania na rzecz 
Softbank S.A. zaliczki stanowiącej ok. 51% wartości akcji Epsilio S.A. (zgodnie z podpisaną między Asseco Poland SA  
i Softbank S.A. umową inwestycyjną).  

Zaliczka ta w wysokości 12.495 tys. zł została przejściowo zaksięgowana w naszym bilansie na 31.12.2004 jako 
pozostałe należności krótkoterminowe. 

Według stanu na 30.06.2005 roku odnotowaliśmy dalszy, 10-proc. wzrost sumy bilansowej w stosunku do stanu na 
koniec 2004 roku oraz znaczące zwiększenie aktywów trwałych, będące wynikiem zaksięgowania w aktywach 
finansowych udziałów nabytych w Epsilio S.A.  

 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Aktywa trwałe 80.459  6.305 54.781 6.586 8.115
Rzeczowe aktywa trwałe 5.567  4.711 4.952 4.930 4.188
Aktywa obrotowe 25.687  42.545 40.966 35.080 30.158
Zapasy 1.222  1.024 652 1.212 1.332
Należności krótkookresowe 8.387  24.705 31.812 14.473 14.130
Inwestycje krótkookresowe 11.105  15.855 7.787 19.001 14.488
Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe 4.973  961 715 394 208

Aktywa razem 106.146  48.850 95.747 41.666 38.273
 
Poza wspomnianą emisją akcji serii B, na wzrost kapitałów własnych naszej spółki w 2004 roku wpłynął zysk netto za 
ubiegły rok, który po uwzględnieniu dywidendy wypłaconej z zysku 2003 roku został odniesiony w kapitały własne spółki. 
Dalszy wzrost kapitałów odnotowany w pierwszym półroczu 2005 roku wynikał z wypracowanego w tym okresie zysku 
netto, skorygowanego kwotą wypłaconej w marcu 2005 dywidendy z zysku netto za 2004 rok w wysokości 4.623 tys. zł. 

 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Kapitały własne 82.567  28.856 77.013  28.338 22.618
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23.579  19.994 18.734  13.328 15.655
Rezerwy 1.621  778 1.116  828 591
Zobowiązania długookresowe 0  0 0  0 0
Zobowiązania krótkookresowe  19.975  18.358 17.329  12.500 15.064
Rozliczenia międzyokresowe  1.983  858 289  

Pasywa razem 106.146  48.850 95.747  41.666 38.273
 
Na dzień 31.12.2004 roku wartość sumy bilansowej Grupy Kapitałowej wzrosła o 83.367 tys. zł (ok. 196%) w stosunku 
do stanu na 31.12.2003 roku.  

Na ponad 6-krotny wzrost aktywów trwałych Grupy (rok 2004 w odniesieniu do 2003) główny wpływ miało sfinalizowanie 
nabycia przez naszą spółkę 55% akcji spółki Asseco Slovakia a.s.  

Dynamiczny wzrost wartości aktywów obrotowych Grupy w 2004 roku o 46.167 tys. zł (ok. 128%) wynikał przede 
wszystkim z (i) przekazania na rzecz Softbank S.A. zaliczki stanowiącej 51% wartości akcji Epsilio S.A., która  
w wysokości 12.495 tys. zł została do czasu sfinalizowania transakcji zaksięgowana w bilansie Grupy jako pozostałe 
należności krótkoterminowe oraz (ii) konsolidacji w Grupie należności handlowych przejętego Asseco Slovakia.  

Dodatkowo w 2004 roku znacząco wzrosła wartość środków pieniężnych dysponowanych przez Grupę (z 17.105 tys. zł 
w 2003 roku do 35.602 tys. zł na koniec 2004 roku), głównie z tytułu konsolidacji aktywów spółki Asseco Slovakia, która 
na dzień nabycia dysponowała wysokim stanem środków pieniężnych (13.763 tys. zł), pochodzących z działalności 
operacyjnej oraz z dokonanego przez Asseco Poland SA podwyższenia kapitału Asseco Slovakia.  

Na dzień 30.06.2005 roku nastąpił dalszy znaczący wzrost aktywów trwałych Grupy, będący wynikiem pełnego 
odniesienia na majątek finansowy wartości udziałów nabytych w spółce Epsilio S.A.; równolegle operacji tej towarzyszyło 
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zmniejszenie stanu należności w stosunku do stanu na 31.12.2004, kiedy to inwestycja w Epsilio S.A. (tzn. zapłacona 
zaliczka) była księgowana jako należności krótkoterminowe.  

Stan środków pieniężnych będących w dyspozycji Grupy Kapitałowej na koniec pierwszego półrocza 2005 roku uległ 
nieznacznemu zmniejszeniu, jednak w dalszym ciągu wynosił niemalże 29 mln zł i determinował wysoki poziom 
płynności natychmiastowej. 

 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Aktywa trwałe 68.831 6.249 43.548 6.348 7.166
Rzeczowe aktywa trwałe 8.432 4.941 6.653 5.181 4.530
Aktywa obrotowe 66.918 43.503 82.265 36.098 33.176
Zapasy 3.634 1.302 2.760 1.317 1.931
Należności krótkookresowe 22.671 25.560 41.568 15.258 15.344
Inwestycje krótkookresowe 32.642 15.644 35.812 19.105 15.645
Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe 7.971 997 2.125 418 256

Aktywa razem 135.749 49.752 125.813 42.446 40.342
 
W 2004 roku – podobnie jak w przypadku jednostki dominującej – nastąpiły istotne zmiany w kapitałach własnych naszej 
Grupy, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 49.862 tys. zł (o ok. 177,6%), głównie w wyniku przeprowadzenia 
przez Asseco Poland emisji nowych akcji serii B (42.300 tys. zł) oraz w mniejszym stopniu w efekcie zysku netto 
wypracowanego w 2004 roku. W pierwszym półroczu 2005 wzrost kapitałów własnych na poziomie Grupy ograniczony 
został przez dokonaną w tym czasie wypłatę dywidendy akcjonariuszom Asseco Poland SA i Asseco Slovakia a.s.  

 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (tys. PLN) 

Kapitały własne 79.759 29.038 78.086 28.224 22.784
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45.143 20.081 35.170 13.710 16.508
Rezerwy 8.311 864 3.737 896 662
Zobowiązania długookresowe 462 0 432 0 0
Zobowiązania krótkookresowe  34.353 18.359 30.629 12.814 15.785
Rozliczenia międzyokresowe  2.017 858 372 0 61

Pasywa razem 135.749 49.752 125.813 42.446 40.342
 
Bezpieczna i korzystna struktura finansowania  

Nasza obecna struktura finansowania charakteryzuje się stabilnością i bezpiecznymi proporcjami. Według stanu na 
dzień 30 czerwca 2005 opiera się w podstawowej części na finansowaniu środkami własnymi (ok. 77,8%), natomiast 
finansowanie kapitałem obcym stanowi ok. 22,2%.  

Nasze kapitały własne w 2004 roku pokrywały wartość majątku trwałego w 140%, a spadek tego wskaźnika,  
w porównaniu z 2003, spowodowany był ponad 7-krotnym przyrostem naszych aktywów trwałych (731%), przy 
jednoczesnym wzroście kapitałów własnych o 172%. Wysoki wzrost naszego majątku trwałego można wytłumaczyć 
inwestycją na Słowacji, gdzie w grudniu 2004 za 47.964 tys. zł dokonaliśmy zakupu 55% akcji słowackiej spółki Asseco 
Slovakia a.s. W pierwszym półroczu 2005 nasze długoterminowe aktywa finansowe ulegały dalszemu przyrostowi, co 
wiązało się z zaksięgowaniem wartości akcji Epsilio S.A. jako inwestycji długoterminowej i zmniejszeniem się wskaźnika 
pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym do 102,6%. 

 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (w %) 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia  22,2% 40,9 19,6  32,0  40,9 
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 102,6  457,7 140,58  430,28  278,72 
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 22,4 63,6 22,5  44,1 66,6

Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
- wskaźnik zadłużenia – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem/aktywa ogółem, 
- wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym – kapitały własne/majątek trwały, 
- wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – całkowite zadłużenie/kapitał własny. 

Podobnie jak w przypadku jednostki dominującej, także struktura finansowania naszej Grupy opiera się w podstawowej 
mierze na finansowaniu środkami własnymi (72,0% na koniec 2004 roku i 66,7% na 30 czerwca 2005), natomiast 
kapitały obce stanowiły odpowiednio 28% (31 grudnia 2004) i 33,3% (30 czerwca 2005). 
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 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
 (w %) 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia  33,3 40,4 28,0  32,3 40,9
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 115,9  464,7 179,3   444,61  318,0 
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 43,7 63,2 39,8  45,4 69,3

Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
- wskaźnik zadłużenia – zobowiązań ogółem/aktywa ogółem, 
- wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym – kapitał własny/majątek trwały, 
- wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – zobowiązania ogółem/kapitał własny. 

Wysoka płynność finansowa 

Osiągane przez nas wskaźniki płynności potwierdzają zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. W 2004 na 
obniżenie naszych wskaźników płynności miała wpływ transakcja związana z nabyciem Asseco Slovakia a.s. Do 
sfinansowania tej inwestycji posłużyły środki pozyskane z emisji akcji serii B oraz część gotówki zakumulowanej na 
31.12.2003. Nieznaczna różnica pomiędzy wskaźnikiem płynności bieżącej a szybkiej wynika z utrzymywania relatywnie 
niskiego poziomu zapasów na koniec roku – co jest specyficzne dla branży IT. Ten fakt wpływa znacząco na 
kształtowanie się naszego cyklu rotacji zapasów, który w 2004 trwał krócej niż 3 dni i był znacznie krótszy niż w 2003.  

W pierwszej połowie 2005 nasz stan zapasów był prawie dwukrotnie większy niż na koniec roku 2004, co ma 
odzwierciedlenie w dłuższym cyklu rotacji zapasów (10,5 dnia). Taka polityka utrzymywania poziomu zapasów jest 
rezultatem sezonowości branży IT, w której druga połowa roku (zwłaszcza czwarty kwartał) znacznie przewyższa 
poziomem sprzedaży pierwsze półrocze. W efekcie spółki z branży IT wykazują sezonowe zwiększenie stanu zapasów 
przed realizacją większych transakcji, a największy ich poziom osiągany jest w drugim i w trzecim kwartale roku.  

Znaczne wydłużenie się naszego cyklu rotacji należności z 54,3 dnia w 2003, do 118,9 dnia w roku 2004 wynika przede 
wszystkim z uwzględnienia w należnościach zapłaconej w grudniu 2004 zaliczki na zakup Epsilio S.A. W pierwszym 
półroczu 2005 wartość nabytych akcji Epsilio została przeksięgowana i zaklasyfikowana jako inwestycja długoterminowa, 
tym samym skracając cykl rotacji należności do 77,6 dnia na 30 czerwca 2005. 

W pierwszym półroczu 2005 druga rata płatności za łódzką spółkę Epsilio, stanowiąca 49% ceny, czyli 12.005 tys. zł, 
została uwzględniona w naszym bilansie jako zobowiązanie krótkoterminowe, tym samym powodując przejściowy wzrost 
wskaźnika rotacji zobowiązań z 63,8 dnia na koniec 2004 roku do 172 dni na dzień 30 czerwca 2005.  

 Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
Płynność bieżąca (x) 1,29  2,32 2,36   2,81  2,00
Płynność szybka (x) 1,22  2,26 2,33   2,71  1,91
Płynność natychmiastowa (x) 0,55  0,84 0,44   1,36  0,96
Rotacja zapasów (w dniach) 10,5 8,3 2,4  4,5 6,0
Rotacja należności (w dniach) 77,6 199,3 118,9  54,3 63,5
Rotacja zobowiązań (w dniach) 172,0 148,1 63,8  46,9 67,7

Ocena płynności Emitenta została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
- płynność bieżąca – aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, 
- płynność szybka – (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe, 
- płynność natychmiastowa – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe pomnożone przez liczbę dni w okresie, 
- pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
- rotacja zapasów w dniach – (stan zapasów na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów i produktów w okresie)  
- rotacja należności w dniach – (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów  

w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
- rotacja zobowiązań handlowych w dniach – (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów  

i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie. 

Wskaźniki płynności całej Grupy potwierdzają bardzo dobrą kondycję finansową całej Grupy i jej zdolność do 
terminowego regulowania zobowiązań.  

W wyniku konsolidacji przejmowanych spółek, a tym samym konsolidacji w ramach Grupy ich zobowiązań, znacznemu 
wydłużeniu uległ cykl rotacji zobowiązań w Grupie – w 2003 wynosił on 46,1 dnia; w 2004 – 102,8 dnia; w pierwszym 
półroczu 2005 – 163,5 dnia. Dodatkowo w pierwszym półroczu 2005 zobowiązania jednostki dominującej zostały 
powiększone o wielkość drugiej raty zapłaty za akcje Epsilio S.A. (12.005 tys. zł). 

Wydłużenie się cyklu rotacji zapasów w okresie pierwszego półrocza do 17,1 dnia wynika z faktu, iż wszystkie spółki 
należące do Grupy Asseco działają w branży IT, charakteryzującej się specyficzną sezonowością stanu zapasów  
i poziomu przychodów. 
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 30 czerwca  31 grudnia 

 2005  2004  2004  2003  2002 
Płynność bieżąca (x) 1,95  2,37 2,69  2,82 2,10
Płynność szybka (x) 1,84  2,30 2,60  2,71 1,98
Płynność natychmiastowa (x) 0,84  0,85 1,16  1,33 0,99
Rotacja zapasów (w dniach) 17,1 10,1 9,1   4,7  8,1
Rotacja należności (w dniach) 109,7 199,0 140,4   54,9  64,4
Rotacja zobowiązań (w dniach) 163,5 142,9 102,8   46,1  66,3

Ocena płynności Emitenta została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
- płynność bieżąca – aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, 
- płynność szybka – (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe, 
- płynność natychmiastowa – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe 
- pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
- rotacja zapasów w dniach – (stan zapasów na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów i produktów w okresie)  
- rotacja należności w dniach – (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów  

w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
- rotacja zobowiązań handlowych w dniach – (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu/przychody ze sprzedaży towarów, materiałów  

i produktów w okresie) pomnożony przez liczbę dni w okresie. 

Podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych Spółki i Grupy  

W 2004 roku uzyskaliśmy niewielkie ujemne saldo przepływów operacyjnych w wysokości (572) tys. zł. co było wynikiem 
wpłaty na rzecz Softbank S.A. zaliczki w wysokości 12.495 tys. zł na zakup 51% akcji spółki Epsilio S.A. Na dzień 
bilansowy wpłacona zaliczka figurowała w naszym bilansie w pozycji pozostałe należności krótkoterminowe.  
W pierwszym półroczu 2005 nasze przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były prawie czterokrotnie wyższe niż 
w analogicznym okresie 2004.  

Z przepływów związanych z działalnością inwestycyjną uzyskaliśmy w 2004 roku ujemne saldo w wysokości (47.629) 
tys. zł, co jest w zasadniczej części wynikiem wydatków związanych z nabyciem za 47.964 tys. zł 55% akcji słowackiej 
spółki Asseco Slovakia. Natomiast w pierwszych dwóch kwartałach 2005 nasze przepływy z działalności inwestycyjnej 
kształtowały się na poziomie 2.849 tys. zł, uwzględniając głównie wpływy z tytułu uzyskanej dywidendy od Asseco 
Slovakia a.s. (4.791 tys. zł), a także wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych 
(1.997 tys. zł).  

Nasze wysokie dodatnie przepływy z działalności finansowej w 2004 roku były wynikiem wpływów netto z emisji akcji 
serii B w wysokości 40.559 tys. zł, pomniejszonych o wydatki związane z wypłatą dywidendy dla akcjonariuszy za rok 
2003 w wysokości 5.000 tys. zł. Natomiast ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej w pierwszych dwóch 
kwartałach 2005 roku to przede wszystkim wynik wypłaty naszym akcjonariuszom dywidendy za rok 2004 (4.623 tys. zł)  
i spłaty krótkoterminowego kredytu (3.268 tys. zł).  

 W I półroczu  W roku 
 2005  2004  2004  2003  2002 

 (tys. PLN) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8.428  2.229 -572 7.499 10.875
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2.849  1.280 -47.629 -485 -2.601
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -7.955  -5.000 38.778 -4.500 -1.200
Przepływy pieniężne netto 3.322  -1.491 -9.423 2.514 7.074
 
W 2004 roku nasza Grupa Kapitałowa uzyskała dodatnie saldo przepływów operacyjnych w wysokości 3.465 tys. zł. Co 
prawda przepływy operacyjne jednostki dominującej były ujemne (572) tys. zł, lecz pozostałe spółki należące do Grupy 
osiągnęły na poziomie operacyjnym dodatnie saldo przepływów pieniężnych, korzystnie wpływając na generowanie 
gotówki przez całą naszą Grupę Kapitałową. Także w pierwszych sześciu miesiącach 2005 przepływy pieniężne  
z działalności operacyjnej Grupy kształtowały się na dodatnim poziomie 5.808 tys. zł. 

Z przepływów związanych z działalnością inwestycyjną w roku 2004 Grupa uzyskała ujemne saldo w wysokości (23.473) 
tys. zł, będące rezultatem transakcji związanych z nabyciem przez Asseco Poland akcji słowackiej spółki Asseco 
Slovakia i włączeniem jej do Grupy Kapitałowej. W pierwszej połowie 2005 Grupa wygenerowała niemalże neutralne 
przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej, będące rezultatem wydatków związanych z nabyciem wartości 
niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów i udzieleniem pożyczek krótkoterminowych pozostałym jednostkom, 
oraz wpływów gotówki ze zbycia części aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych 
aktywów trwałych, a także ze spłaty udzielonych pożyczek krótkoterminowych. 

Przepływy dotyczące działalności finansowej Grupy za rok 2004 były zbliżone do wykazywanych przez jednostkę 
dominującą i w zasadniczej części były kształtowane przez wpływy z emisji akcji, pomniejszone o wydatki poniesione  
z tytułu dywidendy. W pierwszym półroczu 2005 ujemna wartość przepływów z działalności finansowej (12.565) tys. zł 
była wynikiem przede wszystkim wypłaty dywidendy przez naszą Spółkę i Asseco Slovakia a.s. (8.524 tys. zł) oraz spłaty 
kredytu krótkoterminowego (3.268 tys. zł). 
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 W I półroczu  W roku 
 2005  2004  2004  2003  2002 

 (tys. PLN) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5.808 2.309 3.465 7.583 10.512
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 1.220 -23.473 -613 -2.656
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -12.565 -5.005 38.505 -5.510 -697
Przepływy pieniężne netto -6.753 -1.476 18.497 1.460 7.159
 
Czynniki mające istotny wpływ na wyniki finansowe Asseco Poland SA i Grupy Kapitałowej  

Uważamy, że nasza obecna sytuacja finansowa, sytuacja finansowa całej Grupy oraz potencjał produkcyjny i pozycja 
rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla dalszego rozwoju w roku 2005 i w latach następnych. Jednocześnie oceniamy, że 
istnieją czynniki zarówno o wewnętrznym, jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio bądź pośrednio mogą 
mieć wpływ na nasze przyszłe wyniki finansowe. Do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć m.in. rozwój sytuacji 
ekonomicznej Polski, wzrost zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, 
jak również w administracji publicznej, wzrost popytu przedsiębiorstw na oprogramowanie klasy ERP, działania 
konkurentów z branży informatycznej, kształtowanie się kursów walut. Z kolei czynniki wewnętrzne mogące wpływać na 
osiągane w przyszłości wyniki finansowe to m.in. przebieg realizacji podpisanych kontraktów, skuteczność w wygrywaniu 
przetargów oraz negocjowaniu i akwizycji kontraktów w sektorze finansowym i przedsiębiorstw. 

Dodatkowo istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na sytuację finansową całej Grupy będą zmiany w jej strukturze 
oraz otoczenie makroekonomiczne i sytuacja w sektorze IT na rynkach lokalnych, a w przyszłości także na rynkach 
krajów, w których mogą zostać dokonane kolejne akwizycje Grupy. Na chwilę obecną trwają prace przygotowujące 
kolejne akwizycje na Słowacji, w Czechach, Ukrainie i w Polsce. Równocześnie Asseco Slovakia we współpracy  
z niemiecką firmą konsultingową BGK szykuje się do prowadzenia niemieckiej wersji produktu StarBuild – StarBuild.de 
na rynek niemiecki. 

Decyzje dotyczące rozszerzenia Grupy Kapitałowej powinny zostać podjęte do końca 2005 r. 

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe Asseco Poland SA i Grupy Kapitałowej 

Oceniamy, iż w latach 2002-2004 nie miały miejsca zdarzenia o nietypowym charakterze, które mogłyby wpływać na 
nasze wyniki finansowe w tych okresach. Podobnie sądzimy, iż w 2004 r. nie wystąpiły w naszej działalności czynniki 
nietypowe, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na rezultaty finansowe całej Grupy. 
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OTOCZENIE 
Opis otoczenia rynkowego 

Rynek polski 

Polski rynek IT jest powiązany z sytuacją gospodarczą i poziomem wzrostu PKB w Polsce. Ożywienie gospodarcze  
i wysoki wzrost PKB w 2004 roku (5,4% vs 1% w 2001) pozytywnie przełożył się na poziom inwestycji w technologie IT. 
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Źródło: GUS,TELEINFO500 Raport za 2004 

Polski rynek IT jest największy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Patrząc na kraje, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w 2004 r. rynek polski stanowi niemal 49% rynku informatycznego tych krajów łącznie. Jednocześnie Polska 
jest krajem, który na inwestycje w IT przeznacza najmniejszy procent PKB spośród nowych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej (około 2%).  

W 2004 na IT wydano w Polsce ponad 15,5 mld zł i było to o 13,5% więcej niż w 2003. Pomimo dużej dynamiki wzrostu 
wydatków, w nakładach na IT per capita Polska pozostaje daleko poza europejską czołówką (407 zł per capita vs 3 151 zł 
średnia UE15).  

W 2004 najbardziej dynamiczny okazał się w Polsce segment sprzedaży usług IT (ok. 15,7% vs ok. 17,73% w 2003), 
aczkolwiek jego udział w całości rynku pozostał na podobnym poziomie i wyniósł ok. 31,9%. Rynek oprogramowania, 
który stanowił ok. 20,6% udziału w rynku IT, wykazał najmniejszy wzrost o ok. 9,1% (vs ok. 13,4% w 2003). Segment 
sprzętu utrzymał swój ponad 47-proc. udział pomimo znacznego wzrostu, tj. o ok. 14,0% (vs ok. 3,4% w 2003). Poniżej 
prezentujemy strukturę polskiego rynku IT w latach 2001-2004. 

Rynek (w mld zł)  Udział w rynku (%)  Dynamika rynku (%) Struktura 
2004 2003 2002 2001  2004 2003 2002 2001  2004 2003 2002 2001 

Sprzęt 7,362 6,457 6,243 6,139 47,40 47,17 50,03 50,36 14,01 3,43 1,70 2,15
Usługi 4,965 4,292 3,645 3,540 31,97 31,35 29,21 29,04 15,68 17,73 2,98 7,47
Oprogramowanie 3,205 2,939 2,591 2,511 20,63 21,47 20,76 20,60 9,05 13,42 3,20 12,15

Rynek 15,532 13,688 12,480 12,190 100,00 100,00 100,00 100,00 13,47 9,68 2,38 5,61

Źródło: TELEINFO500 Raport za 2004 

Polski rynek IT charakteryzuje się silnym rozdrobnieniem. Szacuje się, iż obecnie w Polsce działa kilka tysięcy firm.  
W 2004 roku zaledwie trzy polskie firmy odnotowały przychody ze sprzedaży usług informatycznych przekraczające 1 
mld zł, a powyżej 100 mln zł – przychody ze sprzedaży IT uzyskało pięćdziesiąt spółek. Można oczekiwać, iż silne 
rozdrobnienie oraz rosnąca konkurencja ze strony zagranicznych konkurentów wpłyną na dalszą konsolidację  
w sektorze. Można oczekiwać, iż na polskim rynku IT coraz widoczniej zarysowywać się będą trzy kategorie graczy:  

• duże, zdywersyfikowane grupy, 

• grupy, których podstawa działalności będzie silnie wyspecjalizowana, dysponujące własnymi produktami 
software’owymi, oraz 

• lokalne, małe firmy sektora MSP. 

W 2004 roku według statystyki TELEINFO500 czterema największymi odbiorcami technologii IT w Polsce były sektory:  

• bankowy i instytucji finansowych (ok.14,00% udziału w rynku),  

• administracji (ok.12,04% udziału w rynku),  

• telekomunikacji (ok.11,47% udziału w rynku) oraz 

• przemysłu (ok. 9,91% udziału w rynku IT). 

Wśród powyższych sektorów w ostatnim roku największą dynamikę wykazywały administracja i przemysł. 
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Źródło: TELEINFO500 Raport za 2004 

Ponad 54-proc. wzrost przychodów z dostaw dla sektora administracji może być początkiem kilkuletniej fazy 
intensywnego wzrostu, spowodowanego dużymi nakładami na IT będącymi następstwem przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej i koniecznością dostosowania polskich standardów administracji do standardów wymaganych przez UE, 
finansowanych z funduszy strukturalnych (120 mln EUR do wykorzystania w latach 2004-2006). Szczególnie polska 
administracja wymagać będzie dalszych inwestycji w IT ze względu na wejście do systemu informacyjnego Schengen. 

Podobnie, jeśli chodzi o sektor przemysłu, który w 2004 wzrósł o ponad 46%, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
wiązało się dla wielu polskich firm z koniecznością dostosowania w zakresie swojej działalności do wymogów unijnych 
(zaawansowane narzędzia raportowania i analityka, systemy zarządzania jakością produkcji) oraz rosnącej konkurencji. 
Można oczekiwać, iż inwestycje w IT zwiększą małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą liczyć obecnie na 
dofinansowanie z funduszy unijnych na te cele (jak np. budżet Programu Rozwoju Przedsiębiorstw – 3.334 tys. EUR, 
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych – 2.672 tys. EUR).  

Pomimo iż większość banków i instytucji finansowych posiada już systemy centralne, sektor ten ze względu na swój 
potencjał ciągle wykazuje wysoki poziom wzrostu (ok. 24% w 2004). Przewiduje się, iż w związku z obowiązkiem 
przestrzegania przez polskie banki przepisów Nowej Umowy Kapitałowej4, na przełomie 2006/2007 będzie zauważalny 
kolejny znaczący wzrost w sektorze bankowym.  

Według Biura Badawczo-Analitycznego DiS w najbliższych latach wydatki instytucji bankowych na nowe technologie 
będą dotyczyć oprócz nowych narzędzi związanych z kontrolą ryzyka, również outsourcingu i elektronicznej obsługi 
klientów oraz rozwiązań CRM. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez międzynarodową grupę badawczą Ipsos. 
Wyniki badania, w którym uczestniczyło 31 z 35 największych banków w Polsce, wskazują, iż banki największą nadzieję 
wiążą z rozwojem nowych kanałów komunikacji z klientem. Według Ipsos obecnie jedynie co czwarty bank stosuje 
jakiekolwiek rozwiązanie CRM. Jednocześnie z grupy 31 badanych banków 13 planuje wkrótce wdrożenie takiego 
rozwiązania. 

Badania DiS wskazują również, iż obecnie banki korzystają z outsourcingu tylko w obszarach uznanych za tzw. obszary 
bezpieczne. Wśród 40 banków biorących udział w badaniu DiS wszystkie mają doświadczenia z korzystaniem z usług 
outsourcingowych. Z rozwiązań outsourcingu korzystają obecnie banki spółdzielcze, decydujące się na wprowadzenie 
bankowości internetowej. 

                                                           
4  Nowa Umowa Kapitałowa dotyczy wytycznych pozwalających zachować kontrolę nad ryzykiem bankowym. Nowa Umowa Kapitałowa została 
przygotowana przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego. Bazylejski Komitet ds. Regulacji Bankowości utworzony został w 1974 r. w odpowiedzi na 
kryzys, jaki dotknął system bankowy na całym świecie w latach 1974-1975. Pomimo że jego zalecenia nie mają mocy prawnej, rządy poszczególnych 
krajów je uwzględniają. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem wytyczne i zalecenia dotyczące ryzyka operacyjnego i kredytowego zawarte w Nowej 
Umowie Kapitałowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2007. 
Nowa Umowa Kapitałowa dotyczy obliczenia właściwego dla banku współczynnika pokrycia kapitałem jego aktywów, ma przełożenie zatem na wielkość 
tworzonej rezerwy. Rezerwy kapitałowe oznaczają zamrożenie środków, które banki mogłyby przeznaczyć na prowadzenie innej działalności operacyjnej. 
Banki będą zmuszone dostosować swoje procesy i procedury kredytowe do wymagań Nowej Umowy Kapitałowej, w szczególności dostosować swoje 
systemy informatyczne w celu rejestracji wszystkich danych dotyczących co najmniej ekspozycji kredytowych. Nowa Umowa Kapitałowa oznacza dla 
banków konieczność inwestowania w infrastrukturę informatyczną, w szczególności: 

• platformy do obliczania ryzyka,  
• integrację informacji. 

Ponadto w zakresie informatyzacji inwestycje dotyczyć będą takich zagadnień jak: 
• budżetowanie i prognozowanie, 
• planowanie na poziomie operacyjnym i strategicznym, 
• prowadzenie hurtowni danych, 
• konsolidowanie ryzyka, 
• kontrola „prania brudnych pieniędzy".  

Według FT Research ponad 80% banków europejskich prowadzi zaawansowane prace wdrożeniowe związane z Nową Umową Kapitałową. 

 

 
Przychody z dostaw dla 

sektorów (w tys. zł) 
 Dynamika  

(w %) 
 Udział w rynku IT  

(w %) 
 2004  2003  2004/2003  2004  2003 
Banki i instytucje finansowe 2 173 817 1 756 332 23,77%  14,00% 12,83%
Administracja 1 870 765 1 213 989 54,10%  12,04% 8,87%
Telekomunikacja 1 781 102 1 574 341 13,13%  11,47% 11,50%
Przemysł 1 539 006 1 047 297 46,95%  9,91% 7,65%
Handel 889 200 610 049 45,76%  5,72% 4,46%
Usługi 738 322 495 633 48,97%  4,75% 3,62%

Razem 8 992 212 6 697 641  57,89% 48,93%
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Według prognozy DiS rynek IT dla banków i instytucji finansowych w Polsce 2005 wzrośnie osiągając poziom wydatków 
rzędu 2,31 mld PLN. 

 

 

Źródło: DiS, Puls Biznesu 2005 
Rynek słowacki 
Słowacki rynek IT jest znacznie mniejszy niż rynek polski. Łączne wydatki na usługi i produkty IT, wg EITO 2005, w 2004 
roku wyniosły 0,74 mld EUR, czyli niespełna 20% tego, co w tym samym czasie wydano w Polsce. Jednocześnie na 
Słowacji odnotowano najwyższą dynamikę wśród krajów Unii Europejskiej, która przekroczyła 16%.  

Podobnie jak pozostałe kraje „nowej dziesiątki” również Słowacja charakteryzuje się znacznie niższym poziomem wydatków 
na IT per capita niż kraje byłej „15-tki”. W 2003 średnie wydatki na IT na jednego obywatela wyniosły 137 EUR, podczas 
gdy w najsilniej inwestującej w IT Szwecji było to 1.187 EUR, a w najmniej inwestującej Grecji – 175 EUR.  

Analizy słowackiego rynku informatycznego wskazują na ciągły wzrost wydatków na IT. W 2000 roku udział poziomu 
inwestycji na IT do PKB wynosił ok. 2,2%, w roku 2003 ok. 2,4%, zaś w roku 2006 można spodziewać się, iż osiągnie 
poziom ok. 2,93%. Prognoza IDC wskazuje na wzrost rynku IT w ciągu najbliższych 5 lat na poziomie 10,4%, przy 
wydatkach bliskich 425 mln USD w 2009 roku. 

W 2004 roku sektor bankowy i instytucji finansowych stanowił około 26,2% całości rynku IT na Słowacji. Pod względem 
inwestycji bankowość była największą branżą w ramach tego sektora, z udziałem na poziomie ok. 15,8%. Drugim sektorem 
co do znaczenia był łącznie traktowany sektor wytwórczy z ok. 20,5-proc. udziałem w rynku. Sektor publiczny w 2004 roku 
znajdował się na trzeciej pozycji pod względem wydatków na IT, z udziałem w rynku na poziomie ok. 17,0%. 

Wydatki serwisowe w roku 2004 wzrosły o ponad 18% do 210,7 mln EUR. Największym beneficjentem wzrostu były 
spółki specjalizujące się w segmentach instalacji sprzętu, integracji systemowej oraz implementacji i serwisu 
oprogramowania (ponad 75% ogólnych wydatków na serwis IT). Szacunki wskazują na stały, 11-12-proc. rozwój 
wydatków serwisowych w najbliższych latach. 

W ostatnich latach większość rynku słowackiego zdominowana jest przez pięć spółek, które razem w 2004 roku 
odpowiadały za 34% rynku. Wśród liderów rynku HP jest największą spółką sektora, z przychodami z działalności  
w sektorze IT na poziomie 34,42 mln USD, kolejne pozycje w 2004 roku należały odpowiednio do IBM i Siemens 
Program and System Engineering. Asseco Slovakia jest jedyną lokalną spółką wśród tej piątki.  

Można spodziewać się, iż w nadchodzących latach różnice między krajami Unii Europejskiej będą się stopniowo 
wyrównywać jako następstwo harmonizacji wymogów i standardów, a także ze względu na dużą presję konkurencyjną 
ze strony byłych krajów członkowskich, tym samym można spodziewać, iż na rynku słowackim konieczne będzie 
znaczne zwiększenie nakładów na IT. Czynnikami, które w kolejnych latach mogą odegrać kluczową rolę w rozwoju 
rynku IT na Słowacji są gotowość rządu Słowacji do implementacji nowych projektów, jak np. obecnie wprowadzanej 
reformy systemu opieki zdrowotnej oraz systemu świadczeń emerytalnych. 

Dane makroekonomiczne 

Polska 

Podstawowe dane makroekonomiczne 

Źródło: GUS, Bloomberg 

 2004  2003  2002 
Populacja (tys. mieszkańców) 38 175 38 191 38 219
PKB (mld PLN) 883,7 814,7 781,1
PKB (%, r/r) 5,3 3,8 1,4
Deficyt budżetowy (%, PKB) (4,7) (4,5) (5,0)
Inflacja średnioroczna (%) 3,5 0,8 1,9
WIBOR 3M (%) 6,21 5,69 9,09
WIG ( na koniec okresu) 26 636 21 299 14 367
WIG (%, r/r) 25,1 48,3 2,7
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Projekt budżetu na 2006 rok przyjęty przez polski rząd 27 września 2005 zakłada przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego oraz poprawę na rynku pracy i wzrost zatrudnienia, co pozwala na zaplanowanie poziomu deficytu 
budżetowego na poziomie 32,5 mld zł. Wydatki wyniosą 221.803 mln zł wobec 209.704 mln zł w 2005, a dochody 
budżetowe 189.228 mln zł (wzrost z 178.870 mln zł przyjętych na 2005 rok).  

Według założeń Ministerstwa Finansów w 2006 roku można oczekiwać wzrostów: (i) PKB na poziomie 4,3%  
z oczekiwanego w 2005 poziomu 3,3%, (ii) popytu krajowego o 4,3% wobec 1,7% w 2005, (iii) inwestycji o 8,7%  
w porównaniu ze spodziewanym na 2005 rok poziomem 5,7%. Przewidywana stopa poziomu inflacji wyniesie 1,5%. 

Program ekonomiczny Prawa i Sprawiedliwość – partii, która wygrała wybory parlamentarne z 26,99% głosami poparcia  
– zapowiada wprowadzenie w średnioterminowej perspektywie polityki, której celem będzie wspieranie przedsiębiorczości  
i wzrostu zatrudnienia m.in. poprzez ulgi w CIT dla firm zwiększających zatrudnienie. Polityka ta ma doprowadzić do 
wzrostu konsumpcji i dochodów z podatków, które umożliwią w kolejnym etapie obniżenie podatku PIT 
(najprawdopodobniej od początku 2007 roku).  

Na rok 2006 PiS planuje deficyt budżetowy na poziomie 30 mld zł (przy poziomie wydatków do 221,7 mld zł). 

Słowacja 

Podstawowe dane makroekonomiczne 

 2004  2003  2002 
Populacja (tys. mieszkańców) 5 380 5 379
PKB (mld SKK) 1.325 1,201 1,098
PKB (%, r/r) 5,5 4,2 4,4
Deficyt budżetowy (%, PKB) (3,3) (3,7) (5,7)
Inflacja średnioroczna (%) 7,5 8,5 3,8
3M obligacja skarbowa (%) 3,7 5,7 5,2
SAX ( na koniec okresu) 228 196 150
SAX (%, r/r) 16,4 31,2 (36,5)

Źródło: www.statistics.sk, Bloomberg 

Słowackie Ministerstwo Finansów5 zakłada w prognozie na rok 2006 wzrost PKB na poziomie 5,4% w porównaniu  
z 5,1% na 2005 rok. Po znaczącym spadku inflacji w 2005 do 2,8% (7,5% w 2004), na 2006 prognozuje inflację na 
poziomie 2,5%, a wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie 1,6% w porównaniu z 3,1% w 2005. Poziom 
deficytu budżetowego w 2006 roku zakładany jest na poziomie 4,7%.  

Opis otoczenia prawnego 
Wśród aktów prawnych, które mogą mieć wpływ na działalność naszej Spółki, kilka ma szczególnie istotne znaczenie. 
Wśród nich znajdują się następujące akty: 

Prawo bankowe 
W dniu 1 maja 2004 r. weszły w życie zmiany do Prawa bankowego, które uregulowały stosowanie przez banki 
outsourcingu. Nowe przepisy wprost zezwalają na korzystanie z usług outsourcingowych, jednakże po uprzednim 
spełnieniu ściśle określonych warunków. Implikuje to dla nas określone konsekwencje. 

W przypadku umów outsourcingowych zawieranych przez banki z nami jako outsourcerem konieczne jest spełnienie 
przez bank następujących warunków: 

(i) zawiadomienie Komisji Nadzoru Bankowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze 
zawarcia umowy; 

(ii) zapewnienie efektywnego nadzoru KNB nad wykonywaniem czynności będących przedmiotem 
outsourcingu; 

(iii) posiadanie planów działania zapewniających ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności; 

(iv) dodatkowo, powierzenie czynności nie może wpłynąć niekorzystnie na prowadzenie przez bank 
działalności. 

KNB może zażądać od banku dodatkowych dokumentów i informacji, takich jak: 

(i) przedstawienia kopii zawartej umowy; 

(ii) złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji umowy; 

(iii) przedstawienia planu działania zapewniającego ciągłe i nieprzerwane prowadzenie działalności; 

(iv) przedstawienia dokumentów określających status outsourcera; 

(v) dostarczenia opisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne  
i prawidłowe wykonywanie czynności, w szczególności ochronę tajemnicy prawnie chronionej. 

                                                           

5 http://www.finance.gov.sk 
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Co szczególnie istotne, umowa outsourcingowa nie może przewidywać wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności 
outsourcera wobec banku za szkody wyrządzone klientom wskutek jej niewykonania lub niewłaściwego wykonania. 

Zastosowanie do umów outsourcingowych mają również przepisy Prawa bankowego dotyczące nadzoru 
skonsolidowanego. KNB ma prawo sprawowania efektywnego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych czynności,  
w tym w szczególności do kontroli ich wykonywania na każdym etapie. KNB ma również prawo nakazania bankowi,  
w drodze decyzji, podjęcia działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania umowy, na podstawie której powierzono 
wykonywanie czynności. Odpowiednie zastrzeżenia powinny się znaleźć w treści umowy outsourcingowej. 

Prawo autorskie 

Oprogramowanie komputerowe korzysta w Polsce ze szczególnej ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia  
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”). Charakter ochrony przyznanej 
przepisami Prawa autorskiego jest w tym zakresie odmienny niż w przypadku innych dóbr chronionych przepisami 
powołanej ustawy. Zważywszy, że opracowywanie i sprzedaż oprogramowania stanowi podstawowy przedmiot naszej 
działalności gospodarczej, w odniesieniu do nas zastosowanie znajdą przepisy Prawa Autorskiego dotyczące nabywania 
praw do oprogramowania tworzonego przez naszych pracowników, udzielania naszym klientom licencji na 
oprogramowanie oraz dotyczące ochrony osobistych praw autorskich twórców.  

W zakresie nabywania praw autorskich od twórców oprogramowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 Prawa Autorskiego, prawa 
majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze 
stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile dana umowa o pracę nie stanowi inaczej. Stąd, na mocy powołanego 
przepisu Prawa Autorskiego, nabywamy całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania stworzonego przez 
naszych pracowników bez konieczności wypłaty wynagrodzenia (innego niż wynagrodzenie przysługujące pracownikom 
w ramach stosunku pracy).  

Pracownicy będący twórcami oprogramowania stanowiącego nasz produkt zachowują prawo do autorstwa 
oprogramowania oraz oznaczenia go swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. 
Zgodnie z art. 77 Prawa autorskiego, wyłączającym zastosowanie art. 16 pkt 3) – 5), twórcom nie przysługuje prawo do: 
(i) nienaruszalności treści i formy utworu i jego rzetelnego wykorzystania, (ii) decydowania o pierwszym udostępnieniu go 
publiczności oraz (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z niego.  

W odniesieniu do zawierania umów licencyjnych na oprogramowanie, zgodnie z art. 66 oraz 77 Prawa autorskiego, 
umowa licencyjna na oprogramowanie uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa,  
w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę (w naszym przypadku terytorium tym będzie zatem obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej), chyba że w umowie licencyjnej postanowiono inaczej. Umowa licencyjna powinna określać pola eksploatacji,  
w ramach których licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z oprogramowania, oraz wskazywać zakres, miejsce  
i czas takiego korzystania. O ile umowa licencyjna nie zastrzega inaczej, udzielenie licencji nie ogranicza naszego 
uprawnienia do udzielenia licencji innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji. Udzielenie 
licencji niewyłącznej może zostać dokonane w każdej formie, zaś udzielenie licencji wyłącznej wymaga zachowania 
formy pisemnej.  
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OPIS DZIAŁALNOŚCI 
Podsumowanie 

Nasza Spółka jest firmą, której obecna silna pozycja rynkowa i struktura organizacyjna są efektem ponad 14-letniej 
działalności na rynku rozwiązań informatycznych dla polskich banków, instytucji finansowych i przedsiębiorstw.  

Od początku działalności zajmujemy się tworzeniem systemów informatycznych dla polskich banków i przedsiębiorstw. 
Obecnie, po połączeniu z Epsilio S.A. zajmujemy pierwszą pozycję wśród polskich producentów oprogramowania dla 
sektora bankowego (na podstawie statystyki TELEINFO 500 za rok 2004), co jest konsekwencją wielu lat pracy, wysokiej 
jakości świadczonych przez nas usług oraz doświadczenia nabytego we współpracy z polskimi bankami. Nasze 
rozwiązania software’owe, wielokrotnie wysoko oceniane przez konsultantów zachodnich, zaliczane są dzisiaj do ścisłej 
polskiej czołówki.  

We współpracy z Asseco Slovakia a.s. (dawniej ASSET Soft a.s.), jednym z największych producentów oprogramowania 
na Słowacji, rozpoczęliśmy budowę Centrum Oprogramowania dla Europy Środkowo-Wschodniej. Na dalszych etapach 
tworzenia Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej, Asseco Slovakia a.s. będzie odpowiedzialna za 
akwizycje na rynkach słowackim, czeskim i węgierskim, podczas gdy my będziemy w dalszym ciągu koncentrować się 
na rozwoju aktywności w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Wspólny zespół ekspertów będzie odpowiedzialny za rozwój grupy 
na terenie krajów zachodnich. 

Poniższa tabela prezentuje dynamikę przychodów ze sprzedaży i zysku netto naszej spółki w latach 1996 -2004. 

Rok  Przychody netto 
(w tys. zł)  Wzrost przychodów 

netto (w %)  Zysk netto 
(w tys. zł)  Wzrost zysku netto

(w %) 
1996  12.030 - 534 -
1997  21.030 74,8 1.935 262,3
1998  25.627 21,8 2.493 28,8
1999  40.500 58,0 4.186 67,9
2000  54.470 34,0 4.502 7,5
2001  60.361 11,0 5.612 25,0
2002  81.239 35,0 7.250 29,0
2003  97.338 20,0 9.721 34,0
2004  99.137 2,0 13.157 35,0
 
Jako jedna z nielicznych polskich firm informatycznych budujemy i rozwijamy własne scentralizowane, kompleksowe 
systemy informatyczne dla sektora bankowego. Oferowane przez nas produkty w pełni odpowiadają wymogom Unii 
Europejskiej w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych. Testy sprawdzające możliwości naszych 
sztandarowych systemów def3000 i def2000 przeprowadzane na platformach HP, IBM i SUN potwierdzają wysoką 
jakość i wysoką sprawność naszych produktów, które z powodzeniem spełniają wymogi operacyjne największych 
instytucji bankowych i instytucji finansowych w Polsce.  

W ramach działalności integratora rozwiązań dostarczamy i implementujemy najwyższej klasy sprzęt i systemy 
informatyczne, a także zajmujemy się budową profesjonalnych i zaawansowanych technologicznie sieci rozległych 
(stacjonarnych i bezprzewodowych). Jesteśmy aktywni w zakresie usług szkoleniowych, projektowych, a także 
konsultingu. 

Od kilku lat z powodzeniem odnotowujemy wzrost przychodów, co udowadnia, iż nasze produkty w pełni trafiają  
w potrzeby naszej coraz to szerszej i bardziej zdywersyfikowanej grupy klientów. Rozumiemy, iż kluczem do osiągnięcia 
takiej pozycji była i ciągle pozostaje konsekwentnie realizowana strategia oparta o ciągłe udoskonalanie naszych 
systemów, a także dążenie do najwyższych standardów w zakresie świadczonych przez nas usług. 

Fakt, iż w ostatnich latach przychody z wysokomarżowego segmentu sprzedaży oprogramowania własnego ciągle rosną 
i obecnie przekroczyły ponad 40% przychodów ogółem, powoduje, iż jesteśmy jedną z najbardziej rentownych firm  
z branży. Naszą pozycję dodatkowo wzmacnia świadczenie wyspecjalizowanych usług integracyjnych. Analiza wyników 
finansowych wypracowanych przez 20 największych spółek z sektora IT, notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie (przeprowadzona na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych i wyników liczonych 
narastająco za cztery ostatnie kwartały, tj. III kw. 2004 r. – II kw. 2005 r.), wykazała, iż osiągane przez nas wskaźniki 
rentowności zdecydowanie przewyższają rezultaty osiągane przez inne spółki z sektora IT. 
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Poniższy wykres prezentuje naszą rentowność sprzedaży netto w latach 1996-2004. 
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Oferowane przez nas produkty znajdują uznanie nie tylko naszych klientów, ale również ich innowacyjność, wysoka 
jakość i skuteczność zastosowań jest nagradzana w licznych konkursach i rankingach przeprowadzonych w branży 
informatycznej w Polsce, wśród których należy wspomnieć o: 

INTER BANK – 2004  Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za Centrum 
Przetwarzania Danych (CPD);  

GAZELA BIZNESU 2003  Nagroda „Pulsu Biznesu” dla najbardziej rozwijających się firm z sektora MŚP; 

INTER BANK – 2003  Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za Kompleksowy 
System dla Banków def3000; 

INTER BANK – 2002  Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za Kompleksowy
System dla Banków Samochodowych HELIOS; 

INTER BANK – 2001  Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za System Zarządzania 
Inwestycjami Kapitałowymi i-Force1; 

INTER BANK – 2000  Grand Prix w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za Centrum Usług 
Internetowych; 

INTER BANK – 1999  Wyróżnienie w kategorii „Systemy informatyczne i bankowość elektroniczna” za system CHEOPS; 

INFOMAN’96  I Nagroda w kategorii „Bankowość” za System Komputerowego Wspomagania Pracy Banku 
defBank Pro ’96 

 
21 czerwca 2005 roku podczas siódmej gali Złotych Procesorów TELEINFO zostaliśmy uhonorowani nagrodą „Złote 
Procesory TELEINFO 2005” w kategorii Firma Roku. W konkursie nagrodzono najbardziej wyróżniające się firmy 
informatyczne. 

Dwukrotnie znaleźliśmy się w gronie 50 najdynamiczniej rozwijających się spółek technologicznych z sektora IT  
w Europie Środkowo-Wschodniej wg Deloitte&Touche, ranking „Technology Fast 50”.6  

Jesteśmy akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej PHARE „Rozwój i modernizacja 
przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  
w następujących dziedzinach: Wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych oraz Audyt technologiczny. 

Według rankingu przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) Asseco Slovakia a.s. jest jedyną 
rodzimą słowacką spółką, która znalazła się wśród pięciu najważniejszych firm IT na Słowacji. Asseco Slovakia zostało 
również uznane za najdynamiczniej rozwijającą się spółkę IT na Słowacji w 2004 roku. Wyróżnienie to zostało przyznane 
jej przez prestiżowy słowacki magazyn ekonomiczny TREND, który każdego roku ocenia wzrost i rozwój słowackiego 
rynku IT. 

Historia  

Początki naszej historii sięgają roku 1991, ale jako spółka działamy od 1995 roku, kiedy to Comp Ltd Sp. z o.o., pan 
Adam Góral i pani Marta Sztafrowska-Papaj utworzyli Comp S.A. Nowo utworzona spółka kontynuowała i rozwijała 
działalność gospodarczą: 

• rzeszowskiego oddziału COMP Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie budowy i rozwoju systemów 
informatycznych dla banków i przedsiębiorstw, od którego przejęliśmy zorganizowany zespół składników 
niematerialnych i materialnych oddziału, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
wszystkie zobowiązania i kontrakty z klientami obsługiwanymi przez oddział, jak również pracowników; 

                                                           
6
 Podstawowym kryterium rankingu są przychody, w rankingu znajdują się spółki, które opracowują, wdrażają nowe technologie bądź ponoszą duże 

wydatki na badania i rozwój, dodatkowym kryterium jest nieprzerwana ciągłość działalności przez co najmniej pięć lat, osiągnięcie w pierwszym roku 
badania przychodów nie mniejszych niż 50 tys. EUR (ok. 200 tys. zł) oraz posiadanie siedziby w Europie Środkowej i lokalnych akcjonariuszy 
dysponujących połową udziałów. 
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• biura komputerowego przy firmie Jazcoop, które w 1991 roku podjęło prace nad programem informatycznym dla 
banków spółdzielczych. Rozwiązaniem tym biuro zainteresowało Express Bank Spółdzielczy w Krasnem, który 
stał się prekursorem dla kolejnych zamówień od banków spółdzielczych. 

Historia naszego sztandarowego produktu systemu defBank rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy to COMP Ltd Sp. z o.o. 
przejęło spółkę def s.c. z siedzibą w Warszawie, która zapoczątkowała prace nad systemem. 

Od 1997 roku działaliśmy jako COMP Rzeszów, zaś w 2005 roku zmieniliśmy nazwę spółki na Asseco Poland. 

Śledząc kolejne etapy naszego rozwoju, należy niewątpliwie zwrócić uwagę, iż przywiązywaliśmy i dalej przywiązujemy 
ogromną wagę do nawiązywania trwałych relacji biznesowych. Naszych partnerów zawsze staraliśmy się dobierać wśród 
światowych potentatów technologii informatycznej. Jedna z pierwszych i najbardziej owocnych umów partnerskich, którą 
podpisaliśmy już jako COMP Rzeszów, zaowocowała nieprzerwanie kontynuowaną przez ponad dziesięć lat współpracą 
z korporacją Oracle. Technologia Oracle umożliwiła nam stworzenie większości oferowanego obecnie przez nas 
oprogramowania. 

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku irlandzkiej firmy Olov Consulting, z którą współpraca zaowocowała 
ważnymi doświadczeniami i pierwszymi kontraktami realizowanymi dla zachodnich klientów.  

Wspólnie z Olov Consulting zbudowaliśmy pierwszą Hurtownię Danych i system wspomagający zarządzanie ryzykiem 
bankowym. 

Chcąc dalej poszerzać zakres oferowanych produktów i usług, przystąpiliśmy do realizacji koncepcji Centrum 
Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz udany debiut giełdowy jesienią 2004 roku pozwolił nam na 
zrealizowanie pierwszego kroku, a mianowicie włączenie do naszej Grupy słowackiego Asseco Slovakia. Dzięki 
słowackiej spółce poszerzyliśmy nasze produkty i kompetencje w zakresie rozwiązań dla sektora ubezpieczeniowego 
oraz systemy kartowe.  

Obok umacniania naszej pozycji w słowackim sektorze ubezpieczeniowym podejmujemy próbę wypromowania naszych 
produktów na Ukrainie. Asseco Slovakia przygotowuje obecnie program akwizycyjny na rynku słowackim, czeskim  
i węgierskim. 

Również jesienią 2004 nawiązaliśmy współpracę z Softbankiem S.A. Podpisaliśmy umowę, która reguluje zasady 
współpracy obu spółek przy projektach informatycznych w sektorze bankowym. Celem umowy jest wykorzystanie 
występującego pomiędzy naszymi spółkami efektu synergii w zakresie wzajemnie wykorzystywanych kompetencji, 
doświadczeń oraz zasobów.  

Kolejnym etapem współpracy było włączenie w struktury Grupy Asseco Epsilio S.A., spółki z Grupy Softbank, 
koncentrującej się na bankowości spółdzielczej. Dzięki włączeniu Epsilio do naszej Grupy nasz udział w sektorze 
banków spółdzielczych wynosi obecnie około 60%. 
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Przewagi konkurencyjne  

Naszą niewątpliwą przewagą nad innymi spółkami działającymi na polskim rynku IT są własne wysokiej jakości systemy 
ukierunkowane na obsługę instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Sprzedaż własnych systemów umożliwia 
uzyskiwanie wysokiego poziomu marż, co pozwoliło nam na uzyskanie wysokiego wzrostu zysków pomimo zmiennej 
koniunktury. W 2004 uzyskaliśmy 12. pozycję pod względem poziomu przychodów ze sprzedaży własnego 
oprogramowania i licencji wśród 150 krajowych producentów oprogramowania (wg TELEINFO500) i 2. pozycję pod 
względem sprzedaży oprogramowania finansowo-bankowego wśród 18 producentów oprogramowania finansowo- 
-bankowego w Polsce, a uwzględniając przychody Epsilio, nasze łączne przychody były większe niż lidera rankingu SAS 
Institute. 

Jesteśmy jednym z liderów wśród polskich producentów systemów dla bankowości. Dysponujemy bogatym 
doświadczeniem budowanym poprzez długoletnią współpracę z polskimi instytucjami bankowymi i bankami 
zagranicznymi. Dzięki temu, doskonale znając lokalne uwarunkowania, jesteśmy w stanie uzyskać przewagi 
konkurencyjne w zakresie oferowanych warunków realizacji zleceń zarówno jeśli chodzi o terminy, w jakich wykonujemy 
powierzone nam prace, elastyczność co do zakresu zleceń, jak i warunki finansowe, co umacnia naszą pozycję  
w stosunku do dostawców i podwykonawców globalnych. 

Express Bank Spółdzielczy w Krasnem – pierwsze wdrożenie w Banku Spółdzielczym 

Wdrożenie systemu w 30 Bankach Spółdzielczych 

1992 

Bank Społem – pierwsze wdrożenie w banku komercyjnym 

Rabobank – pierwsze wdrożenie w strukturach zachodnich 

RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny – pierwszy bank hipoteczny 

Enterprise Investors inwestuje w naszą Grupę 

Volkswagen Bank – pierwszy bank samochodowy 

Powstaje Centrum Usług Internetowych 

Hurtownia Danych dla Głównego Urzędu Statystycznego 

2001 

Rozpoczęcie współpracy z Bankiem Pocztowym 

Powstaje Centrum Przetwarzania Danych 

Debiut spółki na GPW 

Nabycie 55% akcji spółki Asseco Slovakia a.s. 

Nabycie spółki Epsilio S.A. i jej przyłączenie 

1991 

1993 

1996 

1999 

1999 

2000 

2000 

2002 

2003 

2004 

2004 

2005 
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Ważną naszą przewagą jest doskonała rozpoznawalność naszych produktów i usług w atrakcyjnych, niszowych 
segmentach polskiego rynku IT, tj.: w sektorze bankowości hipotecznej, bankowości spółdzielczej oraz wśród banków 
samochodowych. 

Jesteśmy niewątpliwie niekwestionowanym liderem na rynku systemów informatycznych dla banków hipotecznych. 
Wszystkie działające w Polsce banki, tj.: 

• BRE Bank Hipoteczny S.A., 
• Śląski Bank Hipoteczny S.A., 
• BPH Bank Hipoteczny S.A., 

• Nykredit Realkredit A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 
funkcjonują w oparciu o stworzony i wdrożony przez nas system – CHEOPS. 

Mamy znaczącą pozycję na rynku oprogramowania dla banków samochodowych. Z naszych systemów korzysta pięć  
z siedmiu działających na polskim rynku banków samochodowych, co daje nam około 60% udziału w tym segmencie 
rynku bankowego.  

Poprzez połączenie z Epsilio S.A. zwiększyliśmy swój udział w sektorze banków spółdzielczych do około 60%, a produkty 
naszej Grupy funkcjonują w około połowie banków spółdzielczych działających w Polsce. Jest to bardzo ważne zwłaszcza 
teraz, kiedy banki zrzeszające przygotowują się do ogłoszenia przetargów na systemy scentralizowane. Ocenia się, że 
inwestycje banków regionalnych i spółdzielczych w informatykę na przestrzeni kilku najbliższych lat mogą wynosić nawet 
300 mln PLN. Dotychczas jedynie my i Epsilio S.A. byliśmy producentami polskich scentralizowanych systemów 
bankowych. Swoje rozwiązania wdrożyliśmy w trzech bankach regionalnych (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A.).  

Asseco Slovakia jest liderem na słowackim rynku IT. Według rankingu przeprowadzonego przez International Data 
Corporation (IDC) znalazł się na czwartej pozycji wśród pięciu najważniejszych firm IT, realizujących ponad jedną trzecią 
całości przychodów IT na Słowacji (tj. około 9 mld SKK). W ramach tej grupy Asseco Slovakia jest jedyną spółką 
rodzimą, pozostałe cztery to duże międzynarodowe korporacje, tj.: Hewlett-Packard, IBM GS, Siemens Program and 
System Engineering oraz Siemens Business Services.  

W 2004 roku Asseco Slovakia był najbardziej dynamicznie rozwijającą się spółką IT na Słowacji, osiągnął też największy 
bezwzględny wzrost wartości dodanej wśród wszystkich firm IT na Słowacji. 

Dzięki kompetencjom słowackiej spółki nasz portfel produktów został rozszerzony o kilka rozwiązań, co pozwoli na 
jeszcze większą dywersyfikację naszej działalności i możliwość zaistnienia na polskim rynku z nowymi produktami. 
Poprzez Asseco Slovakia zaczynamy wzmacniać swoją pozycję na rynku rozwiązań dla firm ubezpieczeniowych. 
Szczególnie cenne jest poszerzenie oferty o rozwiązania w zakresie kart płatniczych, z uwagi na ich unikalność oraz 
stosunkowo małą konkurencję na naszym rynku. Kompleksowy, innowacyjny produkt, jakim jest system kartowy  
– StarCard, jest przeznaczony do obsługi płatności oraz rozliczeń kart kredytowych. System dostosowany jest do 
najnowszej technologii kartowej EMV, która jest przyszłością bankowości kartowej w zakresie wprowadzenia rozliczeń za 
pomocą tzw. elektronicznej portmonetki. Produkt StarCard był wykorzystywany w pierwszej na Słowacji 
międzynarodowej transakcji z systemem Maestro na platformie EMV7 (M/Chip lite – Bull CP8) przeprowadzonej przez 
Slovenska Sporitelna (jedna z najważniejszych instytucji finansowych na Słowacji, należąca do Grupy Erste). 

Nasi pracownicy są jednym z kluczowych czynników wpływających na nasz dalszy rozwój. Fakt, iż udało się nam 
stworzyć zespół profesjonalistów o długoletnim stażu jest naszą niewątpliwą przewagą nad innymi spółkami z branży. 
Zwłaszcza te spółki, które mają swoje siedziby w dużych aglomeracjach, gdzie występuje znacznie większy popyt na 
specjalistów z branży IT mają poziom fluktuacji wśród swoich pracowników nienotowany u nas. 

Strategia  

Naszym nadrzędnym celem jest dalsza budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej, którą 
zapoczątkowaliśmy poprzez włączenie do naszej Grupy Asseco Slovakia a.s. i związane z tym rozszerzenie działalności 
na rynki słowacki i rumuński. Jednocześnie przewidujemy dalsze akwizycje, za które na rynkach czeskim, słowackim 
                                                           

7 Karty zgodne ze standardem EMV to tzw. inteligentne karty, są wyposażone w mikroprocesor, a także – w zależności od wersji, każda karta może zostać 
wyposażona w pamięć o różnej pojemności. Karty EMV nie tylko spełniają funkcję karty płatniczej, ale niewątpliwą, choć jeszcze nie w pełni wykorzystaną 
zaletą, jest jej ogromna funkcjonalność. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że karty EMV mogą być kartami wieloaplikacyjnymi, karta płatnicza może spełniać 
rolę tzw.” elektronicznej portmonetki”. Klient na swojej karcie może korzystać z zainstalowanych z myślą o nim aplikacji programu lojalnościowego, swojego 
podpisu elektronicznego, który będzie, np. służył do podpisywania transakcji wykonywanych przez Internet. Karta może posłużyć także jako urządzenie 
autoryzacyjne, umożliwiające dostęp do konta poprzez stronę www.  

Przyszłości bankowości detalicznej wiąże się z dalszym rozwojem elektronicznej portmonetki, która może w całkowicie zastąpić pieniądz papierowy. Cały 
proces polega na tym, że bank doładowuje naszą kartę odpowiednią ilością środków pieniężnych, które są odejmowane z naszego konta i przekazane na 
tzw. rachunek tymczasowy. A więc kwota ta znajduje się od tej pory na naszej karcie (elektronicznej portmonetce). Gdy płacimy za towary każdorazowo 
stan środków pieniężnych z karty jest zmniejszany o kwotę zapłaty. Terminal w sklepie, w którym płacimy za pomocą naszej karty, łączy się z bankiem,  
a bank przesyła pieniądze z tzw. konta tymczasowego na konto sklepu, w którym dokonujemy zakupu. Gdy wykorzystamy środki na naszej karcie, musimy 
ją ponownie doładować, np. wykonując przelew poprzez Internet lub w specjalnym terminalu POS. Ważnym aspektem jest również to, że do wykonywania 
transakcji nie jest konieczne wprowadzanie kodu PIN (ponieważ środki na karcie nie są zbyt duże), a więc zmniejsza się czas dokonywania płatności.  
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oraz węgierskim odpowiedzialny będzie Asseco Slovakia a.s., a my sami na rynkach polskim, rosyjskim oraz ukraińskim. 
Razem będziemy odpowiedzialni za tworzenie zespołu zdolnego skutecznie oferować i wdrażać produkty naszej Grupy 
Kapitałowej na rynkach Europy Zachodniej. 

W celu wspierania naszych celów związanych z budową silnej, regionalnej grupy informatycznej utworzyliśmy organ 
doradczy w postaci Rady Dyrektorów, w skład której weszli m.in. przedstawiciele kadry zarządczej spółek z Grupy. Ich 
zadaniem jest wspieranie strategii dalszych akwizycji oraz wyszukiwanie obszarów, w których jako Grupa moglibyśmy 
korzystać z występujących synergii. 

Dążymy do tego, aby tworzona przez nas Grupa stała się silnym producentem i integratorem rozwiązań informatycznych 
dla sektora bankowego i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej. Planujemy, iż 
będzie to możliwe między innymi poprzez realizację dalszych akwizycji, które nie tylko będą rozszerzać nasze 
kompetencje w zakresie nowych, własnych systemów, ale również będą wzmacniać nas za sprawą nowych kompetencji. 
Zakładamy, iż kolejne inwestycje stworzą możliwość dywersyfikacji oferowanego przez nas zakresu produktów i usług. 
Liczymy na pozyskanie nowych grup klientów. M.in. chcielibyśmy zwiększyć nasz udział w sektorze administracji, który 
ze względu na przewidziane dotacje z funduszy unijnych dysponować będzie środkami na rozwój informatyzacji. Biorąc 
pod uwagę rosnącą konkurencję oraz ryzyko uzależnienia od sektora bankowego i instytucji finansowych oprócz 
ekspansji na inne obszary rynku instytucji finansowych planujemy dalszą ekspansję na rynek przedsiębiorstw. 

Chcemy umocnić naszą pozycję w zakresie usług outsourcingowych. Liczymy, iż ze względu na wzrastającą 
konkurencję w sektorze bankowym, która wiąże się z dużą presją w zakresie optymalizacji kosztów banki i instytucje 
finansowe, jak i przedsiębiorstwa coraz częściej decydować będą się na ten typ usługi. 

Liczymy, iż jako Grupa będziemy umacniać swoją pozycję, oferując jeszcze bardziej konkurencyjne wersje naszych 
produktów: 

• w sektorze bankowym: def3000, def2000, i-Force1, StarCARD, StarBANK,  
• w sektorze ubezpieczeń: StarINS, 
• dla przedsiębiorstw i firm usługowych: MAAT, StarBUILD, 
• w sektorze energetycznym liczymy na wzrost znaczenia naszych systemów: TOMS, LIDS (GIS). 

Ponadto chcemy również prowadzić dalsze prace w zakresie rozwoju produktów z zakresu Centrum Przetwarzania 
Danych, Centrum Usług Internetowych. Zakładamy dalszy rozwój sprzedaży oprogramowania obcego. 

Konsekwencją przyjętej przez nas strategii są następujące cele na rok 2006: 
• Zwiększenie sprzedaży oprogramowania własnego od 50 do 70%, czyli osiągnięcie sprzedaży w tym 

segmencie na poziomie ok. 180 mln zł, 
• 20-proc. wzrost organiczny w Polsce i na Słowacji w zakresie sprzedaży oprogramowania własnego w sektorze 

finansowym dodatkowo wsparty potencjalnymi przejęciami w innych krajach: na Ukrainie, Węgrzech,  
w Czechach, Rumunii i Rosji, łącznie działania te powinny zapewnić nam wzrost sprzedaży o około 27% w tym 
sektorze, 

• Poprzez akwizycje w Polsce oraz potencjalne przejęcia w innych krajach: na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech,  
w Czechach, Rumunii oraz Rosji sądzimy, że będziemy w stanie osiągnąć około 7-krotny wzrost przychodów  
w sektorze oprogramowania własnego dla przedsiębiorstw, 

• 20-proc. wzrost organiczny w Polsce i akwizycje na Słowacji w sektorze oprogramowania własnego dla sektora 
publicznego powinny nam łącznie zapewnić wzrost sprzedaży o około 42% w tym sektorze. 

Do końca 2006 roku planujemy przeniesienie kompetencji kartowych Asseco Slovakia na rynek polski. 

Inwestycje  

W latach 2002-2003 inwestycje naszej Grupy Kapitałowej skupiły się na nabywaniu oprogramowania i licencji oraz 
rzeczowych aktywów trwałych służących bieżącej działalności oraz tworzeniu i rozwojowi Centrum Usług Internetowych 
oraz Centrum Przetwarzania Danych. W 2002 roku w związku ze zmianą lokalizacji naszej siedziby ponosiliśmy wydatki 
związane z pracami adaptacyjno-budowlanymi, wyposażeniem pomieszczeń, wykonaniem sieci komputerowej. Wszystkie 
wydatki inwestycyjne w latach 2002-2003 finansowaliśmy ze środków własnych, podobnie jak nasza Grupa Kapitałowa. 

W 2002 roku sprzedaliśmy udziały w Galkom Sp. z o.o., a w 2003 kupiliśmy akcje Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

W 2004 i pierwszym półroczu 2005 roku nasza Spółka prowadziła na potrzeby swojej działalności, inwestycje związane  
z adaptacją pomieszczeń biurowych na czterech piętrach budynku siedziby w Rzeszowie. Prace adaptacyjno-budowlane 
dotyczyły rozbudowy sieci komputerowej, wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz rozbudowy parkingu przy siedzibie 
firmy. 

W 2004 roku i w pierwszym półroczu 2005 rozpoczęliśmy budowę Grupy Kapitałowej Asseco i na tym też koncentrowały 
się nasze inwestycje kapitałowe. W grudniu 2004 roku sfinalizowaliśmy transakcję nabycia 460 akcji Asseco Slovakia 
oraz transakcję nabycia 200 akcji nowej emisji tej spółki. Nabyte akcje dają nam w sumie 55-proc. udział w kapitale oraz 
55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Slovakia. Nabycie akcji Asseco Slovakia finansowane było ze środków 
pochodzących z publicznej emisji akcji naszej Spółki oraz ze środków własnych. 

Zrealizowaliśmy więc pierwszy etap zakładanego celu emisji akcji serii B, jakim jest rozpoczęcie budowy Centrum 
Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. 
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Kolejną inwestycją kapitałową było nabycie, w marcu 2005 roku, od Softbanku S.A. pakietu 100% akcji spółki Epsilio 
S.A., dających prawo do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Transakcja ta, po podpisaniu w październiku 
listu intencyjnego, została sfinalizowana podpisaniem umowy w grudniu 2004 roku. Wartość umowy wyniosła 24,5 mln 
PLN, płatność podzielona została na dwie raty – pierwsza rata 12,5 mln PLN została zapłacona w grudniu 2004 roku, 
zaś termin płatności drugiej raty upływa 16 grudnia 2005 roku. Zabezpieczeniem zapłaty drugiej raty jest zastaw 
rejestrowy na 176 471 akcjach naszej spółki, które stanowią 5,12% kapitału zakładowego spółki i tyle samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. Zastaw na akcjach ustanowił pan Adam Góral na rzecz Softbank S.A.  

W 2004 i w I półroczu 2005 roku wszystkie inwestycje finansowane były ze środków własnych. 

W dniu 16 września 2005 roku podpisaliśmy z pozostałymi akcjonariuszami ABAS S.A. umowy nabycia akcji, stosownie 
do których nabyliśmy łącznie 7 000 akcji ABAS S.A. i posiadamy obecnie 100% w kapitale zakładowym ABAS S.A.  
W dniu 19 września 2005 roku nasz Zarząd podjął uchwałę, w której potwierdził zamiar połączenia z ABAS S.A.  

Poza inwestycjami opisanymi powyżej, na IV kwartał 2005 roku planujemy wydatki związane z inwestycjami w środki 
trwałe i wartości niematerialne i prawne w kwocie 370 tys. zł.  

W czwartym kwartale 2005 roku planujemy przejąć trzy polskie prywatne spółki z sektora IT (w tym dwie z nich stanowią 
kompleks gospodarczy), specjalizujące się w sprzedaży własnego oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jedna z nich 
oferuje swoje produkty dla kilkunastu tysięcy mikro-firm, a dwie kolejne (stanowiące kompleks gospodarczy) dysponują 
około ośmiuset referencjami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym zamiarem jest przejęcie 70% 
udziałów w jednej z nich i po 96% udziałów w dwóch pozostałych. Według prognoz obecnych zarządów spółek będących 
celem naszych planowanych akwizycji, zagregowane przychody ze sprzedaży w 2005 roku spółek wyniosą 28 mln zł,  
a zysk netto 4,5 mln zł. Planowane przejęcia zostaną sfinansowane z wpływów z emisji Akcji. 

Ponadto planujemy poprzez Asseco Slovakia przeprowadzenie dwóch akwizycji na Słowacji, z których jedna może 
zostać sfinalizowana już w pierwszym kwartale 2006 roku, akwizycje te mogą zostać zrealizowane za kwotę około  
10 mln zł. W przypadku wprowadzenia Asseco Slovakia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
rozważamy przeznaczenie 10 mln zł na zwiększenie zaangażowania w słowackiej spółce.  

Poniżej prezentujemy główne inwestycje, jakich dokonaliśmy w latach 2002-2004 oraz w pierwszej połowie 2005 roku 
wraz ze sposobem ich finansowania. 

  Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 
  2005  2004  2003  2002 
  (w tys. PLN) 

Inwestycje w toku  18 9 -  -
Wartości niematerialne i prawne  122 673 213  170
Rzeczowe aktywa trwałe  1.877 2.139 2.615  3.072
Inwestycje kapitałowe  24.745 47.964 2.052  503
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
z siedzibą w Warszawie  0 0 2.052  0

Asseco Slovakia a.s. z siedzibą 
w Bratysławie  0 47.964 0  0

Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi  24.745 0 0  0
Galkom Sp. z o.o.  0 0 0  503

Razem  26.762 50.785 4.880  3 745

   

Źródła finansowania inwestycji  26.762 50.785 4.880  3 242

Środki własne  26.762 50.785 4.880  3 242
Środki obce  0 0 0  0
 
oraz inwestycje naszej Grupy Kapitałowej. 

  Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 
  2005  2004  2003  2002 
  (w tys. PLN) 

Inwestycje w toku  18 9  
Wartości niematerialne i prawne  417 782  286 698
Rzeczowe aktywa trwałe  2.314 2.921  2.764 3.397
Inwestycje kapitałowe   2.052
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
z siedzibą w Warszawie   2.052

Asseco Slovakia a.s. z siedzibą  
w Bratysławie   
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  Na 30 czerwca  Na 31 grudnia 
  2005  2004  2003  2002 
  (w tys. PLN) 

Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi   
Galkom Sp. z o.o.   
Razem  2.749 3.712  5.102 4.095

   

Źródła finansowania inwestycji  2.749 3.712  5.102 4.095

Środki własne  2.749 3.712  5.102 4.095
Środki obce  0 0  0 0
 
Szczegółowy wykaz nakładów na prace badawczo-rozwojowe podany jest w dalszej części niniejszej sekcji. Nakłady 
poniesione na rozwój naszych produktów bezpośrednio zaliczaliśmy w koszty danego okresu. 

Źródła przychodów  

Nasza podstawowa działalność skupia się na produkcji i sprzedaży systemów informatycznych oraz integracji systemów 
informatycznych. Nasza Grupa charakteryzuje się specjalizacją w zakresie oferowanych produktów i usług, jak  
i segmentów rynku, na jakich poszczególne spółki z Grupy koncentrują swoją działalność. Obecnie poprzez rozbudowę 
koncepcji budowy Centrum Oprogramowania na Europę Środkową i Wschodnią dodatkowym zauważalnym kryterium 
jest podział terytorialny.  

Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę profilu działalności spółek z naszej Grupy. 

• Asseco Slovakia a.s. działa na obszarze Słowacji, a także oferuje swoje produkty i usługi w Czechach i Rumunii. 
Jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw 
oraz instytucji publicznych. Oferuje m.in. systemy informatyczne dla bankowości i ubezpieczeń, systemy do 
obsługi kart płatniczych, rozwiązania e-commerce, call-centers, rozwiązania do obsługi mieszkaniowych kas 
oszczędnościowych oraz projekty „pod klucz”. Najważniejsi klienci Spółki to: Slovenska Sporitelna, Ceska 
Sporitelna, Magyer Nemzeti Bank (Narodowy Bank Węgier), GE Capital Bank (Czechy), Unibanka Allianz  
– Slovenska poist’ovna (towarzystwo ubezpieczeniowe), Istrobanka (Centrum Autoryzacji Kart Płatniczych), CCS 
(Centrum Autoryzacji Kart Płatniczych). Sztandarowymi programami własnymi spółki są: StarBUILD, Sofi STAR, 
Star CARD.  

• ABAS S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, prowadzi działalność głównie podwykonawczą w zakresie integracji  
w regionie kujawsko-pomorskim, głównie w sektorze bankowości spółdzielczej. 

• COMP Soft Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu, specjalizuje się w produkcji oraz wdrożeniu systemów 
informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw, jest oparciem dla wdrażanej przez Grupę strategii 
wzmacniania pozycji wśród dostawców systemów dla sektora przemysłowego. Comp Soft oferuje 
zaawansowany system klasy MPRII/ERP wspomagający dwa modele produkcji: produkcję dyskretną oraz 
produkcję procesową (recepturową). 
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Administracja

Pozostali odbiorcy

Zmiana udziału w całości przychodów ze sprzedaży poszczególnych segmentów (2004/2003)
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Zmiana udziału w całości przychodów ze sprzedaży w segmencie Banków i instytucji finansowych (2004/2003)

 

Działalność pozostałych spółek z Grupy uzupełnia się z działalnością naszej Spółki, zarówno jeśli chodzi o zakres 
oferowanych produktów, jak i usług, jak również zakres segmentów, na których skupiona jest nasza działalność. 

Działalność samej Spółki skupia się na trzech głównych pionach ukierunkowanych na obsługę segmentów rynku: pionie 
banków komercyjnych, pionie banków spółdzielczych, pionie przedsiębiorstw oraz na dwóch o charakterze produktowo- 
-usługowym: pionie integracji i pionie outsourcingu.  
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Jako Grupa świadczymy również usługi w zakresie szkoleń, usług projektowych i konsultingu. Poprzez nasze placówki 
zlokalizowane na terenie całego kraju prowadzimy działalność wdrożeniową i serwisową w zakresie dostarczanych przez 
nas systemów. W ramach naszej działalności dostarczamy również sprzęt informatyczny, budujemy sieci LAN i WAN, 
projektujemy i wdrażamy systemy zarządzania i monitorowania stanów zasobów informatycznych. 

Podstawowymi źródłami przychodów, które łącznie zapewniają nam ponad 95% przychodów ze sprzedaży, są dla nas 
sprzedaż oprogramowania i integracja. W ostatnich latach udział przychodów z integracji spada na korzyść przychodów ze 
sprzedaży oprogramowania, zwłaszcza korzystnym zjawiskiem jest stopniowo wzrastająca sprzedaż wysoko rentownego 
oprogramowania własnego (w pierwszej połowie 2005 – ok. 42,1%, w 2004 – ok. 35,7%). Jednocześnie poszerzamy zakres 
oferowanych przez nas usług o usługi outsourcingu, które mają szczególnie duży potencjał w sektorach bankowym  
i instytucji finansowych. 

 W I półroczu W roku 
 2005 2004 2004 2003  2002 
 sprzedaż udział sprzedaż udział sprzedaż udział sprzedaż udział  sprzedaż udział
 (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %) 

Integracja 17.525 41,3 23.713 52,4 49.830 50,3 55.335 56,8 41 975 51,7
Oprogramowanie 22.878 54,0 19.991 44,2 46.018 46,4 39.794 40,9 38 233 47,1
A. Oprogramowanie własne 17.833 77,9 14.885 74,5 35.387 76,9 31.630 79,5 26 112 68,3
a) dla sektora finansowego 17.344 97,3 14.115 94,8 33.962 96,0 30.328 95,9 25 372 97,2
b) dla przedsiębiorstw  
i administracji  

489 2,7 769 5,2 1.425 4,0 1.302 4,1 740 2,8

B. Oprogramowanie obce 5.045 22,1 5.106 25,5 10.631 23,1 8.163 20,5 12 122 31,7
Outsourcing 1.641 3,9 1.271 2,8 2.695 2,7 1.742 1,8 673 0,8
Pozostałe 338 0,8 268 0,6 594 0,6 467 0,5 357 0,4

Razem 42.382 100,0 45.243 100,0 99.137 100,0 97.338 100,0 81.239 100,0
 

W I półroczu  W roku Wyszczególnienie 

2005  2004  2004  2003  2002 
 kraj eksport  kraj eksport  kraj eksport  kraj eksport  kraj eksport
 (tys. PLN) 

Integracja 17.525 0 23.713 0 49.830 0 55.335 0  41.975 0
Oprogramowanie 22.878 0 19.913 78 45.940 78 39.792 2  38.167 66
Outsourcing 1.641 0 1.271 0 2.695 0 1.742 0  673 0
Pozostałe 338 0 268 0 594 0 467 0  357 0

Razem 42.382 0 45.165 78 99.059 78 97.336 2  81.173 66
 
Naszą główną grupą klientów są klienci z segmentu banków uniwersalnych i detalicznych (w pierwszym półroczu 2005 
udział przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem wyniósł 27,6%, w 2004 – 36,3%) oraz przedsiębiorstwa (udział 
w przychodach ze sprzedaży ogółem w pierwszym półroczu 2005 – 26,2%, w 2004 – 28,5%). Trzecią znaczącą grupę 
odbiorców naszych produktów i usług stanowią banki spółdzielcze.  

 W I półroczu W roku 
 2005 2004 2004 2003  2002 
 sprzedaż udział sprzedaż udział sprzedaż udział sprzedaż udział  sprzedaż udział
 (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %) 

Banki i instytucje finansowe 29.536 69,7 30.837 68,2 68.708 69,3 83.627 85,9  65.748 80,9
     Banki uniwersalne  
i detaliczne 

13.955 47,2 15.256 49,5 35.954 52,3 35.273 42,2
 

33.811 51,4

     Banki hipoteczne 1.525 5,2 1.773 5,7 3.436 5,0 6.714 8,0  4.695 7,1
     Banki regionalne 5.174 17,5 1.599 5,2 7.391 10,8 6.420 7,7  11.553 17,6
     Banki samochodowe 1.310 4,4 4.833 15,7 7.625 11,1 3.191 3,8  3.187 4,8
     Banki spółdzielcze 7.309 24,7 7.101 23,0 13.587 19,8 11.987 14,3  11.255 17,1
     Inne instytucje finansowe 263 0,9 275 0,9 714 1,0 20.042 24,0  1.247 1,9
Przedsiębiorstwa 11.245 26,5 12.904 28,5 24.851 25,1 7.724 7,9  9.760 12,0
Administracja 360 0,8 913 2,0 2.839 2,9 2.567 2,6  3.753 4,6
Pozostali odbiorcy 1.241 2,9 589 1,3 2.740 2,8 3.419 3,5  1.977 2,4

Razem 42.382 100,0 45.243 100,0 99.137 100,0 97.338 100,0  81.239 100,0
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Dla naszej Grupy Kapitałowej mamy podobny jak w przypadku naszej Spółki podział na poszczególne segmenty sprzedaży. 
Podstawowym kryterium jest wynikający z profilu naszej zasadniczej działalności podział na: oprogramowanie, integrację 
systemów oraz outscourcing, w ramach których następuje podział na poszczególne grupy klientów. Segmenty geograficzne 
podzielone zostały na dwa zasadnicze rynki, na których działa nasza Grupa, tj.: rynek polski, rynek słowacki oraz pozostałe 
kraje europejskie. W pierwszym półroczu 2005 przychody zrealizowane w Polsce wyniosły 51.187 tys. zł (ok. 65,9% 
całkowitych przychodów ze sprzedaży), na Słowacji 21.169 tys. zł (ok. 27,2%) oraz w pozostałych krajach europejskich 
5.359 tys. zł (ok. 6,9%). 

W I półroczu  W roku Grupa produktów 

2005  2004 2004 2003  2002 
 sprzedaż udział  sprzedaż udział  sprzedaż udział  sprzedaż udział  sprzedaż udział
 (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %) 

Integracja 18.837 24,2 24.382 52,0 51.247 46,5 56 836 56,0  43 428 50,0
Oprogramowanie 56.806 73,1 20.955 44,7 55.620 50,4 42 352 41,7  42 367 48,8
A. Oprogramowanie własne 49.965 88,0 15.500 74,0 43.935 79,0 32 600 77,0  28 714 67,8
a) dla sektora finansowego 43.221 86,5 13.901 89,7 38.989 88,7 30 329 93,0  25 400 88,5
b) dla przedsiębiorstw  
i administracji  6.744 13,5 1.599 10,3 4.946 11,3 2 271 7,0  3 314 11,5

B. Oprogramowanie obce 6.841 12,0 5.456 26,0 11.685 21,0 9 752 23,0  13 653 32,2
Outsourcing 1.641 2,1 1.271 2,7 2.695 2,4 1 755 1,7  673 0,8
Pozostałe 431 0,6 275 0,6 749 0,7 506 0,5  437 0,5

Razem 77.715 100,0 46.883 100,0 110.312 100,0 101 449 100,0  86 905 100,0
 
Podobnie jak w przypadku naszej Spółki, przychody Grupy wykazują wzrost przychodów z oprogramowania własnego 
we wszystkich trzech grupach klientów: sektora finansowego, przedsiębiorstw oraz administracji. Co jest zarówno 
wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii koncentracji na sprzedaży oprogramowania własnego, jak również 
efektywnych akwizycji, które wzmocniły zakres oferowanych przez nas produktów. Potwierdzają to szczegółowe wyniki  
w poszczególnych segmentach naszej sprzedaży, gdzie wyraźnie uwydatnia się w pierwszym półroczu 2005 wzrost 
przychodów w segmencie administracji oraz innych instytucji finansowych (przychody z sektora ubezpieczeniowego) za 
sprawą przejęcia udziałów w Asseco Slovakia, a także wzrost od 2004 roku przychodów z sektora banków 
spółdzielczych za sprawą przejęcia Epsilio S.A. 

30 czerwca  31 grudnia Odbiorca 

2005  2004 2004 2003  2002 
 sprzedaż udział  sprzedaż udział  sprzedaż udział  sprzedaż udział  sprzedaż udział
 (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %)  (tys. PLN) (w %) 

Banki i instytucje finansowe 56.184 72,3 31.269 66,7 75.533 68,5 85.195 84,0  66.830 76,9
     Banki uniwersalne  
i detaliczne 28.055 49,9 15.256 48,8 38.765 51,3 35.322 41,5  33.815 50,6
     Banki hipoteczne 3.700 6,6 1.773 5,7 3.690 4,9 6.714 7,9  4.695 7,0
     Banki regionalne 5.174 9,2 1.599 5,1 7.391 9,8 6.420 7,5  11.559 17,3
     Banki samochodowe 1.310 2,3 4.833 15,5 7.625 10,1 3.191 3,7  3.187 4,8
     Banki spółdzielcze 9.921 17,7 7.532 24,1 14.750 19,5 13.506 15,9  12.264 18,4
     Inne instytucje finansowe 8.025 14,3 276 0,9 3.312 4,4 20.042 23,5  1.310 2,0
Przedsiębiorstwa 17.235 22,2 13.883 29,6 27.452 24,9 10.011 9,9  13.878 16,0
Administracja 2.186 2,8 914 1,9 4.122 3,7 2.579 2,5  3.761 4,3
Pozostali odbiorcy 2.110 2,7 818 1,7 3.205 2,9 3.664 3,6  2.436 2,8

Razem 77.715 100,0 46.883 100,0 110.312 100,0 101.449 100,0  86.905 100,0
 

30 czerwca  31 grudnia Grupa produktów 

2005  2004  2004  2003  2002 
 kraj eksport  kraj eksport  kraj eksport  kraj eksport  kraj eksport
 (tys. PLN) 

Integracja 18.837 0 24.382 0 51.247 53 56.836 0 43.428 0
Oprogramowanie 30.282 26.524 20.877 78 48.049 7.564 42.363 2 42.301 66
Outsourcing 1.641 0 1.271 0 2.695 0 1.742 0 673 0
Pozostałe 426 40 275 0 704 0 506 0 437 0

Razem 51.187 26.528 46.805 78 102.695 7.617 101.447 2 86.839 66
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Rodzaje produktów i usług 

Kluczowe produkty i technologie 

def3000 

System def3000 to niewątpliwie nasza przyszłość produktowa w sektorze bankowym. System jest nowoczesny 
technologicznie. W jego budowie wykorzystano doświadczenia zdobyte w czasie ponad 14-letniej działalności na polskim 
rynku producentów oprogramowania dla bankowości. Jest następcą systemu def2000 wdrażanego i funkcjonującego  
w wielu polskich bankach. Poza ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi def3000 charakteryzuje się również 
nowoczesną technologią – pracuje w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem bazy danych Oracle i serwera 
aplikacji. Obecnie realizujemy wdrożenie def3000 w Getin Banku, w DaimlerChrysler Bank i Deutsche Bank PBC S.A. 
Do końca 2005 roku uda się nam zakończyć kilka z tych wdrożeń, co spowoduje, że system ten będzie dorównywał 
funkcjonalnością def2000, naszemu dotychczasowemu flagowemu produktowi. Planujemy wdrażanie def3000  
w sektorze banków spółdzielczych, jeśli sektor ten pójdzie w kierunku outsourcingu.  

def2000 

Jeśli banki spółdzielcze będą kontynuować dotychczasową koncepcję rozwoju IT, systemem wiodącym w naszej ofercie 
będzie def2000, który zastępować będzie obecnie funkcjonujący Comnet Bank oraz Koban i Saba (system stworzony  
i wdrażany przez Epsilio). Liczymy, iż w ciągu najbliższych lat będzie możliwe całkowite przejście naszych klientów  
z sektora banków spółdzielczych na nowy system.  

Eurobank On-line 

Planujemy dalszy rozwój systemu Eurobank On-line. Zakładamy, iż będzie to system rozwijany jedynie na potrzeby BGŻ. 
Przy produkcji Eurobank On-line wprowadzimy zasady obowiązujące w Systemie Zarządzania poprzez Jakość. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Eurobank On-line będzie przez lata skutecznie wspierał biznesowy rozwój BGŻ.  
Eurobank On-line to scentralizowany, kompleksowy system informatyczny obsługi bankowości detalicznej i hurtowej, 
przeznaczony dla banków komercyjnych, regionalnych, hipotecznych i spółdzielczych. W systemie Eurobank On-line 
informacje związane z wszystkimi elementami powiązań bankowych klienta, saldami oraz transakcjami są umieszczone 
w scentralizowanej bazie danych, do której mają dostęp wszystkie oddziały banku. 

Outsourcing 

Od stycznia 2005 wydzieliliśmy nowe centrum zysku w postaci pionu outsourcingu. W Centrum Usług Internetowych 
obsługujemy obecnie 52 banki spółdzielcze, liczba transakcji wykonywana w oparciu o nasze rozwiązania rośnie. Obok 
banków spółdzielczych klientami CUI są również: BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości), GBW (Gospodarczy Bank 
Wielkopolski) i GETIN Bank. Wiążemy pewne nadzieje co do rozwoju CUI z przygotowywaną obecnie na zlecenie 
Rzeszowskich Zakładów Energetycznych aplikacją internetową. W drugim naszym centrum outsourcingowym 
obsługujemy cały system informatyczny Nykredit Bank Hipoteczny. 

MAAT 

Spółka COMP Soft Sp. z o.o. prowadzi mocno zaawansowane prace nad rozwojem naszego głównego systemu 
przeznaczonego dla przedsiębiorstw – MAAT. MAAT jest zaawansowanym systemem klasy MPRII/ERP, wspomagających 
dwa różne modele produkcji: produkcję dyskretną oraz produkcję procesową (recepturową). Jego modułowa budowa 
pozwala na wykorzystanie pojedynczych elementów systemu i wdrażanie w wybranych (niezwiązanych z produkcją) 
obszarach działalności firmy. Może być zatem z powodzeniem wykorzystywany również w firmach handlowych. Swoją 
funkcjonalnością obejmuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa: finanse i księgowość, majątek trwały, logistykę, 
produkcję oraz kadry i płace. Obecnie funkcjonuje w ponad 50 przedsiębiorstwach; m.in. został wdrożony w ICN POLFA 
Rzeszów S.A. (produkcja ciągła), w Snecma Polska Sp. z o.o. (produkcja skokowa). 

Hurtownie Danych w bankowości 

W kilkunastu działających w Polsce bankach funkcjonują zbudowane przez nas systemy typu Data Mart, stworzone  
w oparciu o technologię OLAP firmy Oracle. Hurtownie Danych są ich kontynuacją i kolejnym krokiem w doskonaleniu 
bankowych systemów informatycznych. Na tworzonych przez nas bazach danych funkcjonują Systemy Raportowania 
Wewnętrznego. Systemy te, opracowane wg standardów obowiązujących w bankach Unii Europejskiej, dedykowane są 
do zarządzania ryzykiem oraz oceny rentowności departamentów, produktów i klientów banku. Oprócz tego Hurtownia 
stanowi podstawę dla analiz wielowymiarowych, sprawozdawczości obowiązkowej oraz daje użytkownikom możliwość 
generowania w prosty sposób własnych raportów. 

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji wspólnego projektu dla Banku Pocztowego, Poczty Polskiej i Postdaty (Projekt 
Dedal). Zakończenie pierwszego etapu projektu umożliwi postęp do produktów Banku Pocztowego w całej sieci Poczty 
Polskiej. Istotną częścią projektu jest wykonanie Serwera Usług Bankowych, który zapewni współpracę systemu 
informatycznego banku z systemem okienkowym Poczty Polskiej. 

Opis pozostałych produktów 

Oferta Asseco Poland SA 

Oprogramowanie dla sektora bankowo-finansowego 
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Systemy transakcyjne 

• System Obsługi Kredytów – rozwiązanie przeznaczone do obsługi banku, w szczególności całego procesu 
kredytowego, począwszy od ewidencji czynności i dokumentów związanych z wnioskiem kredytowym,  
a skończywszy na końcowym rozliczeniu kredytu.  

• I-Force1 – system dedykowany do obsługi inwestycji kapitałowych. Przeznaczony dla towarzystw 
ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, Departamentów Skarbu w bankach oraz wszelkich instytucji 
dokonujących inwestycji finansowych.  

• CompCard – funkcjonuje na poziomie Centrali Banku i przeznaczony jest do ewidencji kart płatniczych oraz do 
rozliczania transakcji dokonanych za ich pomocą.  

Systemy analityczne 

• Hurtownia Danych – hurtownie stanowią podstawę funkcjonowania systemów raportowania wewnętrznego, 
systemów analitycznych oraz narzędzi pozwalających użytkownikom na generowanie raportów ad hoc.  

• PARM – zbudowana na bazie Hurtowni Danych aplikacja PARM pozwala na generowanie zestawu 
predefiniowanych raportów wspomagających zarządzanie ryzykiem oraz ocenę rentowności klientów, 
produktów i departamentów banku.  

• GSB – system kompleksowej obsługi sprawozdawczości obowiązkowej banków. Pozwala na przygotowanie 
różnorodnych sprawozdań w oparciu o wczytane informacje.  

• System Analiz Ekonomicznych – dedykowany dla osób zarządzających strukturami wielooddziałowymi 
wspomagając ich działania w zakresie dokonywania analiz ekonomiczno-finansowych.  

• System Komunikacji Kredytowej-BIK (SKK-BIK) – system informatyczny wspomagający proces 
przygotowywania przez banki wsadów z danymi dla Biura Informacji Kredytowej SA. Jest jednym z trzech tego 
typu rozwiązań certyfikowanych przez BIK SA.  

Bankowość elektroniczna 

• InterComp – system bankowości internetowej dla klientów detalicznych. Pozwala na dokonywanie poprzez 
przeglądarkę internetową standardowych operacji na rachunkach bankowych.  

• Corporate InterComp – przygotowany z myślą o obsłudze internetowej klientów korporacyjnych banku. Istotną 
zaletą rozwiązania jest fakt, że do użytkowania systemu wystarcza standardowa przeglądarka internetowa.  

• IntraComp – aplikacja dedykowana dla agentów Call Center. Dzięki niej mogą oni dokonywać operacji na 
rachunkach w imieniu klientów banku.  

• TeleComp – umożliwia klientowi banku telefoniczne otrzymanie informacji dotyczących wysokości salda na jego 
rachunku, aktualnych kursów walut, tabeli oprocentowania oraz informacji o najnowszych produktach i usługach 
banku.  

• SMSComp – Dzięki aplikacji SMSComp klient Banku w każdej chwili może otrzymać informację o stanie 
swojego rachunku, zmianie salda, kursach walut lub historii dokonanych operacji.  

Rozliczenia elektroniczne 

• MultiComp – system elektronicznych rozliczeń wykorzystywany w bankach zrzeszających do rozliczeń  
z bankami spółdzielczymi, a także w bankach komercyjnych do wspomagania masowych rozliczeń z klientami 
takimi jak telewizja kablowa czy telefonia komórkowa.  

• SET-BS – system elektronicznych rozliczeń przeznaczony dla banków spółdzielczych umożliwiający rozliczenia 
z bankiem zrzeszającym.  

Oprogramowanie dla sektora przedsiębiorstw  

• Faraon – system dedykowany dla kadry zarządzającej, stanowi cenne uzupełnienie istniejących  
w przedsiębiorstwie systemów informatycznych o informację zarządczą.  

• System Sterowania Produkcją – dedykowany dla firm produkcyjnych z branży farmaceutycznej, chemicznej  
i spożywczej. Zapewnia sterowanie procesami produkcyjnymi zgodnie z normami GMP (Good Manufacturing 
Practice). 

• Ceres – kompleksowy system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla firm handlowo-usługowych, 
obejmujący obszary: finanse i księgowość, logistykę, majątek trwały, kadry i płace. 

Outsourcing 

• Centrum Usług Internetowych – rozwiązanie outsourcingowe dedykowane dla małych i średnich banków, 
przedsiębiorstw oraz zakładów energetycznych.  

• Centrum Przetwarzania Danych – świadczy kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu systemów 
bankowych.  
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Usługi integracyjne 

• Sieci LAN/WAN 

– Budynek inteligentny – obiekt, w którym użytkownicy mają zapewniony wysoki standard  
i bezpieczeństwo pracy, a jego właściciel obniżone koszty jego eksploatacji.  

– Struktura sieciowa – kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji 
sieci transmisji danych.  

– Efektywność dostępu i pasma – systemy kontroli pasma, umożliwiające równy lub preferowany 
dostęp do usług, systemy buforujące (Cache), przyspieszające komunikację z usługami często 
wykorzystywanymi oraz systemy rozkładania ruchu dla usług mocno obciążanych, a także metody 
zwiększania wydajności usług poprzez ich odpowiednią konfigurację.  

• UNIX – systemy klastrowe  

• UNIX – systemy serwerowe 

• Inne systemy serwerowe 

– Przetwarzanie danych – w ramach tego obszaru dostarczamy skonfigurowane i zoptymalizowane 
pod względem wydajnościowym i niezawodnościowym kompleksowe systemy przetwarzania danych 
pod potrzeby oferowanych systemów aplikacyjnych (zarówno własnej produkcji, jak i innych 
producentów). 

Systemy bezpieczeństwa 

• Bezpieczeństwo systemów sieciowych – nasza Spółka oferuje rozwiązania zapewniające optymalny poziom 
ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz przesyłanych w ramach sieci publicznych  
i prywatnych.  

• Bezpieczeństwo zasobów i usług – oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają w pełni zachowanie 
podstawowych elementów bezpieczeństwa zasobów i usług, jakimi są: silne uwierzytelnienie, autoryzacja 
użytkowników oraz rejestracja zdarzeń i operacji wykonanych przez użytkownika oraz zachowanie poufności, 
integralności danych, jak i niezaprzeczalności operacji wykonywanych na etapie przetwarzania i transmisji 
informacji. 

• Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego – wszystkie wykonywane przez nas prace audytowe prowadzone 
są według przyjętych aktualnych międzynarodowych i europejskich norm i standardów oraz ich polskich 
odpowiedników. Wykorzystywana jest także metodyka LP-A (pierwsza polska metodyka przeprowadzania 
audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodna ze standardem BS 7799). 

Pozostały sprzęt i oprogramowanie 

• Usługi dla użytkowników – Systemy Portalowe (Portal Systems), Systemy Centralnego Kalendarza (Calendar 
Systems), Systemy Pracy Grupowej (Workgroup Systems), Systemy Poczty Elektronicznej (Messaging 
Systems), Systemy WWW (Web Services). 

• Zarządzanie strukturą IT – rozwiązania odpowiedzialne za zarządzanie sieciami, serwerami, bazami danych, 
stacjami roboczymi i użytkownikami, a także zarządzanie na poziomie biznesowym, rozumiane jako między 
innymi zarządzanie istotnymi aplikacjami, problemami (HelpDesk, zarządzanie zmianami) oraz wspieranie 
procesów podejmowania decyzji. 

• Serwis i wsparcie techniczne – centrum serwisu i nadzoru, świadczące profesjonalne usługi serwisu systemów 
informatycznych oraz sprzętu komputerowego na terenie całego kraju.  

Dodatkowo świadczymy usługi szkoleniowe i konsultingowe. 

Oferta Asseco Slovakia a.s. 

Portfolio produktów naszej Grupy zostało uzupełnione o flagowe produkty Asseco Slovakia a.s.: 

• StarBUILD – kompleksowy system do obsługi produktów, oferowanych przez mieszkaniowe kasy oszczędnościowe, 

• StarINS – kompleksowe rozwiązanie, dedykowane dla towarzystw ubezpieczeniowych, 

• StarCARD – kompleksowy produkt do obsługi kart płatniczych, 

• SofiStar – system informatyczny do zarządzania funduszami emerytalnymi i dla funduszy emerytalnych,  

• MEDIFORM – system informatyczny dla towarzystw ubezpieczeń na życie,  

• StarBANK – kompleksowy system informatyczny dla banków, 

• eStarBANK – kompleksowy system informatyczny obsługujący działalność operacyjną banku wykorzystujący 
wszystkie elektroniczne kanały dystrybucji. 
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Backlog 

Na dzień sporządzenia Prospektu nasz portfel kontraktów pozwala szacować przychody w drugiej połowie 2005 na około 
28,4 mln PLN w ramach realizowanych umów na oprogramowanie i 14,2 mln PLN w ramach realizowanych umów 
integracyjnych, a całkowity backlog dla Asseco Slovakia wynosi około 312 mln SKK (ok. 33,9 mln PLN). 

W pierwszym półroczu 2005 podpisaliśmy umowy z: 

• Deutsche Bankiem PBC S.A., umowa na dostawę licencji i wdrożenie scentralizowanego systemu 
informatycznego def3000 oraz systemu do obsługi inwestycji kapitałowych i-Force1. Wartość kontraktu wyniosła 
ponad 2 mln EUR, tj. 8 mln PLN; 

• Getin Bankiem S.A., umowa na migrację danych; 

• LACPOL Sp. z o.o., umowa na dostawę i wdrożenie systemu MAAT; 

• Bankiem Pocztowym, umowa na zaprojektowanie i wykonanie Serwera Usług Bankowych oraz modyfikację 
systemu defBank Pro; 

• Bankiem Ochrony Środowiska, umowa na wdrożenie systemu bankowości internetowej dla klientów 
korporacyjnych; 

• Fabryką Śrub ŚRUBEX, umowa na zaprojektowanie Systemu Analiz; 

• Tesco Polska, umowa na wdrożenie systemu Faraon; 

• KGHM Polska Miedź, umowa na wdrożenie systemu monitorowania zasobów sieciowych. 

Asseco Slovakia w okresie styczeń-czerwiec 2005 roku zawarł kontrakty z: 

• HVB Banca Pentru Locuinte (rumuńska mieszkaniowa kasa oszczędnościowa), umowa na wdrożenie systemu 
StarBUILD; 

• Vseobecna zdrovotna poist’ovna, umowa na dostawę systemu MIS II; o łącznej wartości ponad 92 mln koron 
słowackich; 

• Allianz, umowa na dostawę ASP-ESD – elektronicznego systemu wymiany dokumentów. 

W 2004 podpisaliśmy m.in. umowy z Daimler Chrysler Bank Polska S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Gospodarczym 
Bankiem Wielkopolskim S.A., Górnośląskim Bankiem Gospodarczym, Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.  

Na dzień sporządzenia Prospektu backlog na 2006 rok dla naszej Spółki wynosi 37,1 mln zł, a dla Asseco Slovakia około 
230 mln SKK (ok. 23,2 mln zł). 

Sprzedaż, marketing 
Z uwagi na specyfikę oferowanych produktów najbardziej skuteczną metodą sprzedaży okazują się w przypadku naszej 
Grupy bezpośrednie kontakty z potencjalnymi klientami i prezentacje oferowanych rozwiązań. Silna pozycja, którą 
zajęliśmy na rynku, ułatwia nam dotarcie z naszą ofertą zarówno do banków, jak i przedsiębiorstw, z którymi chcemy 
nawiązać współpracę. Działalność marketingowa ma na celu m.in. poszukiwanie potencjalnych nowych klientów  
w sektorze bankowym lub sektorze przedsiębiorstw. Cele te osiągane są przy użyciu następujących metod:  

• akcje mailingowe i telemarketingowe, 

• organizowanie konferencji i seminariów poświęconych oferowanym przez nas rozwiązaniom, 

• udział w konferencjach organizowanych przez producentów technologii w celu prezentacji własnych rozwiązań . 

Kolejnym przyjętym przez nas celem działalności marketingowej jest prowadzenie analiz rynku i potrzeb klientów. Wyniki 
tych analiz wykorzystywane są do budowy strategicznych planów rozwoju produktów i kreowanie nowych produktów  
w celu dopasowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku.  

Aby zapewnić naszym klientom sprawną i szybką obsługę, zbudowaliśmy sieć placówek zlokalizowanych w głównych 
miastach na terenie całej Polski. Ich pracownicy skutecznie wspomagają nas we wdrażaniu i serwisowaniu 
dostarczanych przez nas systemów informatycznych. 

Mając na uwadze pozyskiwanie dodatkowych klientów, zdecydowaliśmy się na wdrożenie Systemu Zarządzania przez 
Jakość. Obecnie jesteśmy na etapie kontynuacji wdrożenia projektu, a następnie planujemy jego certyfikację na 
zgodność z normą ISO-9001:2000. Zakres projektu obejmuje wszystkie obszary naszej działalności. Zakończenie 
wdrożenia i przeprowadzenie audytu certyfikującego planujemy na początek IV kwartału 2005 roku. 

Wszyscy pracownicy naszej firmy przykładają dużą wagę do jakości oraz doskonalenia wszelkich produktów i usług, 
wykonywanych dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Zakładamy także, że jest to podstawowy element 
realizowania przewagi konkurencyjnej na rynku informatycznym.  

Nasze zamierzenia realizujemy poprzez:  

• przyjęcie zadowolenia naszych klientów jako miary jakości oferowanych produktów i usług, 

• uświadomienie wszystkim pracownikom, że są oni odpowiedzialni za jakość produktów i usług,  

• stworzenie w naszej spółce Systemu Zarządzania przez Jakość ukierunkowanego na ciągły rozwój oraz 
realizację misji, 
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• pragniemy, aby nasza firma był postrzegana zarówno na rynku, jak i wewnątrz organizacji jako firma 
zorientowana na jakość. 

W październiku 2005 r. wprowadziliśmy nowe nazwy dla naszej spółki – Asseco Poland i Grupy – Grupa Asseco, 
bezpośrednio nawiązujące do nazw dwóch podstawowych firm, tworzących obecną Grupę Kapitałową  
– dotychczasowego Comp Rzeszów i ASSET Soft. W nowej nazwie chcieliśmy przede wszystkim podkreślić nasze 
partnerstwo w procesie budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że nazwa Asseco będzie łatwiejsza do zapamiętania i wymówienia poza granicami Polski niż Comp Rzeszów. Na 
rodzimym rynku, poprzez zmianę nazwy, chcemy uniknąć częstego mylenia naszej spółki z naszym warszawskim 
imiennikiem. 

Konkurencja  
Polski rynek IT podzielony jest pomiędzy kilka tysięcy podmiotów, które zajmują się dostarczaniem usług, 
oprogramowania oraz sprzedażą i produkcją sprzętu.  

Jesteśmy spółką, która należy do grupy spółek średniej wielkości (przychody roczne z działalności informatycznej między 
50-100 mln zł, stanowiącą o około 13% przychodów ogółem z działalności informatycznej w Polsce, wg TELEINFO500  
w 2004 roku ukierunkowaną na obsługę niszowych segmentów, do których kierujemy specjalnie stworzone przez nas 
oprogramowanie.  

Ze względu na taki charakter naszej działalności naszych konkurentów postrzegamy przez pryzmat ich ofert 
produktowych, które odpowiadają technologicznie, funkcjonalnie oraz zastosowaniem naszym produktom kierowanym do 
konkretnych nisz rynkowych. 

  Przychody  
z oprogramowania dla 

sektora bankowo- 
-finansowego  

(tys. zł) 

Całkowite przychody  
ze sprzedaży  

(tys. zł) 

Udział w całkowitych 
przychodach  

ze sprzedaży (%) 

1 Asseco Poland (dawniej Comp Rzeszów)  
+ Epsilio 

30.771 126.333 24,36

2 SAS Institute W-wa 27.533 54.475 50,54
3 Softbank W-wa 18.769 396.829 4,73
4 Bazy i Systemy Bankowe Bydgoszcz 16.364 45.579 35,90
5 ComArch Kraków 12.500 249.831 5,00
6 Polsoft PB Poznań 9.410 31.621 29,76
7 ZETO Katowice 8.946 39.185 22,83
8 Heuthes Szczecin 8.814 9.884 89,17
9 Atena Sopot 8.231 28.383 29,00
10 SoftNet Kraków 5.100 8.500 60,00
11 Novum Łomża 3.798 12.180 31,18

Źródło: Spółka, TELEINFO500 Raport za 2004 

W 2004 roku prawie 40% przychodów z dostaw IT dla sektora banków i instytucji finansowych wygenerowanych zostało 
przez sześć spółek, w których gronie znalazła się również nasza Spółka. Natomiast pozostałymi spółkami, wg wielkości 
przychodów, były: ComputerLand S.A., Softbank S.A., Accenture Sp. z o.o., Dell Sp. z o.o. oraz Wincor Nixdorf. 

W grupie największych dostarczycieli oprogramowania dla sektora finansowo-bankowego nasza Spółka znalazła się na 
drugiej pozycji, a Epsilio z przychodami na poziomie 8.682 tys. zł uplasowało się na dziewiątej pozycji. Łączne przychody 
Asseco Poland i Epsilio były w 2004 roku wyższe niż lidera SAS Institute (dane liczbowe w tabeli powyżej).  

W ramach sektora bankowo-finansowego jesteśmy liderem w sektorze banków hipotecznych, gdzie wdrożyliśmy nasz 
system CHEOPS we wszystkich działających w Polsce bankach oraz w sektorze banków spółdzielczych, gdzie po 
włączeniu Epsilio nasz udział w rynku wzrósł do ponad 60%. Naszymi konkurentami na rynku bankowości spółdzielczej 
jest ComputerLand, SoftNet oraz spółka z grupy Softbank Novum. 

Z ComputerLand konkurujemy obecnie w przetargu na dostawę systemu scentralizowanego dla Gospodarczego Banku 
Wielkopolski (GBW). To jeden z ostatnich przetargów na system centralny w polskiej bankowości, gdyż wszystkie banki 
komercyjne takie rozwiązania już wybrały. GBW jest liderem Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), która zrzesza ponad 
150 banków spółdzielczych. Wartość wdrożenia w całej grupie jest szacowana na 50 mln zł, natomiast wartość kontraktu 
w samym GBW powinna wynieść około 20 mln zł.  

Krakowska spółka SoftNet działa obecnie w 75 bankach spółdzielczych, gdzie wdrożyła, bądź jest na etapie wdrożeń, 
swój kompleksowy system EuroBankNet.  

W ramach sektora przedsiębiorstw nasza pozycja z roku na rok się umacnia. W 2004 pod względem przychodów  
z dostaw IT zajmowaliśmy 38. pozycję w przemyśle, 32. pozycję w handlu, a w obszarze dostaw dla sektora usług 
znaleźliśmy się na 7. pozycji. Biorąc pod uwagę powyższe trzy kategorie, zanotowaliśmy podwojenie udziału w całości 
przychodów ujmowanych w statystykach TELEINFO500. 
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Asseco Slovakia jest liderem na słowackim rynku IT. Według rankingu przeprowadzonego przez International Data 
Corporation (IDC) znalazł się na czwartej pozycji wśród pięciu najważniejszych firm IT, realizujących ponad jedną trzecią 
całości przychodów IT na Słowacji (tj. około 9 mld SKK). W ramach tej grupy Asseco jest jedyną spółką lokalną, 
pozostałe cztery to duże międzynarodowe korporacje, tj. Hewlett-Packard, IBM GS, Siemens Program and System 
Engineering oraz Siemens Business Services.  

W 2004 roku Asseco Slovakia był najbardziej dynamicznie rozwijającą się spółką IT na Słowacji, osiągnął też największy 
bezwzględny wzrost wartości dodanej wśród wszystkich firm IT na Słowacji. 

Sezonowość  

Cała branża IT charakteryzuje się sezonowością. Druga połowa roku, zwłaszcza czwarty kwartał, znacznie przewyższa 
poziomem sprzedaży pozostałe kwartały. Źródłem sezonowości w sektorze jest chęć wykorzystywania nadwyżek 
budżetowych przez klientów. Ze zjawiskiem tym, choć nie wprost, łączy się również prowadzona przez spółki z branży 
polityka dotycząca utrzymywania poziomu zapasów. Największy ich poziom osiągany jest w drugim i w trzecim kwartale 
roku, co pozwala na gromadzenie zapasów przed realizacją większych transakcji pod koniec roku. 

Poniżej prezentujemy kwartalny rozkład przychodów ze sprzedaży i zapasów dla wybranych spółek z sektora IT 
notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2001-2004. 

Sezonowość przychodów spółek z sektora IT notowanych na GPW  
w Warszawie w okresie I kw. 2002 – IV kw. 2004 (w tys. zł) 

Sezonowość zapasów spółek z sektora IT notowanych na GPW  
w Warszawie w okresie I kw. 2002 – IV kw. 2004 (w tys. zł) 
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Źródło: Raporty kwartalne notowanych na GPW spółek sektora IT 

Podobnie jak nasi konkurenci dostrzegamy tę właściwość rynku. W 2004 roku odnotowaliśmy w IV kw. sprzedaż na 
poziomie 34 mln zł, podczas gdy średnia kwartalna sprzedaż w roku wynosiła ok. 24,8 mld zł. Podobnie zachowują się 
przychody naszej Grupy, w 2004 roku w IV kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 43,7 mln zł, podczas gdy średnie 
kwartalne przychody wyniosły ok. 27,8 mln zł. 

Sezonowość przychodów Asseco Polska w okresie I kw. 2002 – IV kw. 
2004 roku (w tys. zł) 

Sezonowość zapasów Asseco Polska w okresie I kw. 2002 – IV kw. 2004 roku  
( w tys. zł) 
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Główni dostawcy 

Charakter naszej działalności wiąże się z potrzebą współpracy z kilkoma dostawcami zarówno krajowymi, jak  
i zagranicznymi. Naszym celem jest budowanie długoletnich relacji z naszymi krajowymi partnerami handlowymi, 
współpraca z którymi umożliwia nam terminową realizację naszych kontraktów. Jednocześnie przykładamy olbrzymią 
troskę do naszych relacji z partnerami zagranicznymi, którzy gwarantują nam dostęp do najnowszych technologicznych 
trendów. 

Niewątpliwie bardzo istotnym dostawcą jest Oracle, w oparciu o rozwiązania i produkty którego rozwijamy nasze 
kluczowe rozwiązania. Jest to jedyny dostawca, co do którego mamy ograniczone możliwości zerwania relacji.  
W przypadku pozostałych dostawców widzimy możliwość skorzystania z usług dostawców alternatywnych.  

Poniżej prezentujemy zestawienie naszych głównych dostawców w podziale na towary i usługi w pierwszym półroczu 
2005 oraz zestawienie wg dostawców w latach 2002-2004. 
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  Wartość dostaw w I półroczu 2005  
  Ogółem  Towary  Usługi  

Struktura 
dostawców 

  (w tys. PLN)  (w %) 

Polska, w tym:  24.718 18.273 6.445 96,3
Tech Data Polska Sp. z o.o.  4.920 4.894 26 19,9
Oracle Polska Sp. z o.o.  3.264 2.356 908 13,2
Koma Nord Sp. z o.o.  2.245 2.245 0 9,1
DNS Polska Sp. z o.o.  1.177 1.156 22 4,8
CLICO Sp. z o.o.  833 563 270 3,4
Malkom S.C.  787 787 0 3,2
ABC Data Sp. z o.o.  744 734 10 3,0
EURO-S Sp. z o.o.  727 0 727 2,9
VERACOMP S.A.  673 634 39 2,7
Import, w tym:  956 245 710 3,7
BERIT  455 0 455 47,6
MAGIRUS INTERNATIONAL GmbH  194 193 1 20,3

Razem  25.674 18.518 7.155 100,0
 

Wartość dostaw ogółem  Wartość dostaw ogółem  Wartość dostaw ogółem 

2004  2003  2002 

 (w tys. PLN) 

Polska, w tym:  61.458    62.961    60.340

DNS Polska Sp. z o.o.  7.953  Prokom Software S.A. 16.432  DNS Polska Sp. z o.o. 11.957

TALEX S.A.  6.974  DNS Polska Sp. z o.o. 13.741  Oracle Polska  
Sp. z o.o. 5.938

Oracle Polska Sp. z o.o.  6.559  Oracle Polska  
Sp. z o.o. 5.299  ALMA S.A. 4.912

Koma Nord Sp. z o.o.  4.579  Tech Data Polska 
Sp. z o.o. 4.430  SUN Microsystems 

Poland Sp. z o.o. 3.253

Tech Data Polska Sp. z o.o. 3.586  ABC Data Sp. z o.o. 2.305  Prokom Software S.A. 2.607

Softbank S.A.  2.702  SUN Microsystems 
Poland Sp. z o.o. 1.614  ABC Data Sp. z o.o. 1.488

ABC Data Sp. z o.o.  2.645  COMP S.A. 955  Techmex S.A. 1.239

CLICO Sp. z o.o.  2.085  ECERT S.A. 800  Computer lLand S.A. 1.234

Prokom Software S.A.  1.711  VERACOMP S.A. 799  Tech Data Polska  
Sp. z o.o. 1.091

SUN Microsystems Poland 
Sp. z o.o. 1.480  Techmex S.A. 654  Dell Sp. z o.o. 965

RRC Poland Sp. z o.o.  1.305     Avnet Sp. z o.o. 686

EURO-S Sp. z o.o.  1.277     Zelmer S.A. 548

Alma S.A.  978     Veracomp S.A. 534

ABAS S.A.  922     Galkom Sp. z o.o. 526

VERACOMP S.A.  901       

HP Polska Sp. z o.o.  709       

Magirus Int. GmhB   731       

Comp Soft Mielec Sp. z o.o. 680       

Polkomtel S.A.  518       

Import, w tym:  1.710    883    1.063

CIRE S.R.O.  384  OLOV Consulting Ltd. 327  OLOV Consulting Ltd. 537

Faircome Europe  273  Faircome Europe.  291    

Wolfgang Michaelis 
Consulting+Projekt Services 230       

Razem  63.169    63.844    61.403
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Podobnie jak w przypadku naszej Spółki również Asseco Slovakia korzysta z kilkunastu dostawców, których udział  
w kolejnych okresach ulega zmianie ze względu na zmienność portfela zamówień i wynikających z tego potrzeb 
asortymentowych. 

Większość produktów słowackiej spółki oparta jest o technologię IBM, SAP, Oracle i Microsoft, co powoduje, iż zerwanie 
relacji z tymi dostawcami jest w pewnym zakresie ograniczone. Biorąc pod uwagę długoletnie udane relacje handlowe, 
Zarząd Asseco Slovakia uważa, że prawdopodobieństwo zerwania współpracy, z którymś z tych dostawców jest niewielkie.  

  Wartość dostaw w I półroczu 2005  
  Ogółem  Towary  Usługi  

Struktura 
dostawców 

  (w tys. SKK)  (w %) 

Słowacja, w tym:  80.277 3.363 76.914 92,3
ASSET, a.s.  11.836 0 11.836 14,7
DOAS, a.s.  8.158 0 8.158 10,2
SOOP, s.r.o.  6.522 0 6.522 8,1
VSL Software, s.r.o.  6.233 0 6.233 7,8
Sizar Group, s.r.o.  3.824 0 3.824 4,8
MPI Slovakia, s.r.o.  2.772 0 2.772 3,5
Softprojekt, s.r.o.  2.703 0 2.703 3,4
Import, w tym:  6.700 78 6.622 7,7
Progress Software  2.948 0 2.948 44,0
ORCO Property Group   947 0 947 14,1

Razem   86.977 3.441 83.536 100,0
 
Zatrudnienie, HR  

Wierzymy, iż nasz dalszy rozwój i osiągnięcie zamierzonych celów jest bezpośrednio uzależnione od możliwości 
utrzymania i przyciągnięcia najwyższej klasy ekspertów w branży IT. Nasi pracownicy są aktywem zapewniającym 
stabilny rozwój naszej działalności.  

Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek IT i rosnącą konkurencję stworzyliśmy program personalny, który 
pozwala nam na lepsze zrozumienie potrzeb naszych pracowników, tak aby oferowane atrakcyjne warunki zarówno dla 
naszych obecnych, jak i przyszłych pracowników dawały nam przewagę nad naszymi konkurentami.  

Główne cele polityki personalnej wynikają z naszych celów strategicznych, a są to: 

• Rekrutacja najlepszych przyszłych pracowników. Proces rekrutacji pracowników odbywa się na podstawie planu 
zatrudnienia zaakceptowanego przez dyrektora każdego pionu, wynikającego z rzeczywistego zapotrzebowania 
ze strony dyrektorów podległych działów. Potencjalny pracownik musi spełniać wymogi danego stanowiska.  
W praktyce stosujemy trzy sposoby rekrutacji: 
– rekrutację wewnętrzną – pierwszeństwo mają sprawdzeni pracownicy o wysokich kwalifikacjach; 
– analizę baz kandydatów – analizowane są aplikacje osób, które złożone zostały w Dziale Kadr (do  

6 miesięcy wstecz); 
– rekrutację zewnętrzną – ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. 

• Podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem naszej Spółki oraz 
rosnącą konkurencją na rynku szczególną wagę przywiązujemy do podnoszenia kwalifikacji naszych 
pracowników poprzez organizację szkoleń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szkolenia organizowane 
są w oparciu o plany szkoleniowe dla poszczególnych osób, zespołów, działów lub całej firmy. Szkolenia 
skierowane do pracowników niższego szczebla skupiają się na poszerzaniu ich wiedzy w zakresie oferowanych 
przez nas rozwiązań oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków, natomiast adresowane do 
kadry kierowniczej obejmują przede wszystkim techniki związane z zarządzaniem zespołem oraz przywództwo. 
Dodatkowo aktywnie wspieramy inicjatywy pracowników w zakresie dokształcania poprzez dofinansowywanie 
studiów. Decyzje w tej kwestii podejmowane są przez Spółkę na indywidualną prośbę pracownika.  

• Wzrost poziomu motywacji i identyfikacji pracowników z celami firmy. Głównym zadaniem systemu 
motywacyjnego jest wzmocnienie związków między pracownikiem a firmą. Jako jeden z elementów realizacji 
tego założenia został przyjęty motywacyjny system wynagrodzeń, polegający na częściowym uzależnieniu 
wynagrodzenia naszych pracowników od oceny jego wyników pracy (premia uznaniowa), zdarza się również, iż 
w skład wynagrodzenia pracownika wchodzi również prowizja. Ponadto stosujemy również poza pieniężne 
narzędzia motywacyjne, takie jak samochody służbowe i telefony komórkowe. Świadczenia te dotyczą przede 
wszystkim kadry kierowniczej oraz sprzedawców, a także pracowników zajmujących się wdrożeniem  
i serwisem. Dla tych pracowników, którzy pracują u nas ponad 12 miesięcy, istnieje możliwość uzyskania 12-
miesięcznej pożyczki z Funduszu Pożyczkowego. 

• Periodyczna ocena pracowników. Nasi pracownicy podlegają periodycznej ocenie według kryteriów właściwych 
dla charakteru wykonywanej przez nich pracy, w trakcie oceny pod uwagę brane są takie elementy jak: 
profesjonalizm, zaangażowanie, rzetelność oraz kreatywność. 
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• Planowanie karier pracowników. Każdy z naszych pracowników ma indywidualnie planowaną ścieżkę kariery,  
w której uwzględnia się wyniki ocen pracownika, posiadane kwalifikacje oraz potencjalne stanowiska, na które 
pracownik może zostać przyjęty. 

• Integracja pracowników. Naszą tradycją stało się organizowanie corocznie spotkania wszystkich pracowników, 
których celem jest podsumowanie naszej całorocznej działalności, a także zapoznanie naszych pracowników  
z nowymi planami i zamiarami. 

Nasi pracownicy mają jasno sprecyzowane możliwości rozwoju karier zawodowych w ramach naszej Grupy. 
Funkcjonujący system motywacyjny promuje utalentowanych, ambitnych, młodych pracowników, umożliwiając im 
zdobywanie coraz to wyższych stanowisk w strukturze organizacyjnej. Poniżej prezentujemy strukturę zatrudnienia  
w naszej spółce. 

  Zatrudnienie przeciętne 
  30.06.2005  2004  2003  2002 

Zarząd  5 4 2  [•]

Kadra kierownicza  20 18 15  [•]

Sprzedaż, marketing i logistyka  21 20 20  [•]
Produkcja oprogramowania  217* 128 12O  [•]
Serwis  21 18  [•]
Wdrożenie  37 21  [•]
Finanse  10 12 13  [•]
Administracja I kontrola wewnętrzna 18 17 15  [•]
Inne  9 6 2  [•]

Razem  300 263 226  180

* Produkcja oprogramowania, wdrożenie i serwis razem 
 

 I półrocze 2005 2004 2003  2002 
 Liczba Wzrost (%) Liczba Wzrost (%) Liczba Wzrost (%)  Liczba Wzrost (%)

Stan zatrudnienia na początek okresu 275 246 197 162
Przyjęcia 40 69 73 53
Zwolnienia 16 41 24 18
Stan zatrudnienia na koniec okresu 300 +9,09 275 +11,79 246 +24,87 197 +21,60
Zmiana stanu zatrudnienia +25 +29 +49 +35

Analizując stan zatrudnienia w naszej Spółce w latach 2002-2004 i w pierwszym półroczu 2005 roku, odnotowujemy 
znaczący wzrost zatrudnienia, o ponad 50%, który wywołany jest przede wszystkim rozwojem naszej Spółki  
i związaną z tym większą ilością projektów do realizacji. Najbardziej widoczny wzrost zatrudnienia odnotowaliśmy  
w grupach pracowników bezpośrednio związanych z produkcją oprogramowania oraz wdrażeniem i serwisem. Od 2003 
roku w tej grupie zatrudnienie wzrosło o ok. 36,5%, w tym w ostatnim półroczu o ok. 16,7%. 

Najwyższy wzrost zatrudnienia odnotowany został w grupie pracowników związanych bezpośrednio z produkcją 
oprogramowania. Jedyny spadek zatrudnienia w tej grupie – o 2 osoby – miał miejsce na przełomie lat 2003/2004.  

Zmiany w zatrudnieniu w obszarze sprzedaży, marketingu i logistyki wynikały z rozwoju zespołów sprzedażowych oraz 
przejęcia części zadań związanych z logistyką. 

Obecnie w naszej Grupie zatrudnionych jest 859 pracowników, w zdecydowanej większości specjalistów z branży IT  
– project managerowie, analitycy, projektanci, programiści, wdrożeniowcy, a także pracownicy działów sprzedażowych, 
wdrożeniowych i serwisowych.  

  Zatrudnienie 
  I półrocze 2005  2004  2003  2002 

Polska   538 327 292 237

Asseco Poland SA  300 275 246 193
COMP Soft Sp.z o.o.  25 27 25 24
Epsilio S.A.*  188 * * *
ABAS S.A.  25 25 21 20

Słowacja  321 306 0 0

Asseco Slovakia a.s.  321 306 ** **

Razem  859 633 292 237

* Włączone do Grupy 1 lipca 2005 roku 
** W Grupie od grudnia 2004 roku 
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Informacje o zatrudnieniu w naszej Grupie Kapitałowej z podziałem na grupy zawodowe. 

  Zatrudnienie  
na 30.06.2005  Zatrudnienie  

na 31.12.2004  Zatrudnienie  
na 30.06.2004 

Zarząd  15 11 8

Kadra kierownicza  54 25 23

Sprzedaż, marketing i logistyka  63 55 23
Produkcja oprogramowania  421 349 128
Serwis  34 26 25
Wdrożenie  118 53 52
Finanse  32 25 15
Administracja I kontrola wewnętrzna  37 17 18
Inne  23 13 6

Razem  797 574 298

Sponsoring 

Nasza Spółka prowadzi aktywną działalność sponsoringową. Finansowo i rzeczowo wspieramy instytucje związane ze 
sportem, kulturą, sztuką, staramy się również aktywnie wspierać rozwój regionu podkarpackiego poprzez udzielane 
wsparcie dla organizacji samorządowych, instytucji charytatywnych, szkół i kościołów. W pierwszej połowie 2005 na 
sponsoring przeznaczyliśmy 486 tys. zł, a w 2004 roku ponad 400 tys. zł.  

Do ważniejszych akcji sponsoringowych przeprowadzonych w ostatnim okresie należały: 

• Wsparcie drużyny siatkarzy AKS Resovia; 

• Wspieranie konkursu Lider Informatyki; 

• Festiwal Muzyki w Łańcucie; 

• Wypoczynek dzieci Polonii gruzińskiej; 

• Festyn wakacyjny Radia Rzeszów; 

• Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej; 

• Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

• Rajd Szlakami Akcji Burza. 

Podobnie Asseco Slovakia aktywnie uczestniczy w wielu akcjach sponsoringowych. Wspiera działalność wielu 
organizacji charytatywnych, domy dziecka. Aktywnie uczestniczy w akcjach wspierających rozwój medycyny i edukacji, 
sztuki oraz wydarzenia sportowe. W pierwszym półroczu 2005 roku na działalność sponsoringową Asseco Slovakia 
przeznaczyło około 2,15 mln SKK (ok. 238 tys. zł), w tym około 1,5 mln SKK (166,3 tys. zł) na zakup sprzętu dla szpitali, 
który wykorzystywany jest również w pracach badawczo-rozwojowych spółki. Pozostałe środki zostały przeznaczone na 
wsparcie klubu siatkarskiego Senica – 150 tys. SKK (16,63 tys. zł) oraz Festiwal Rockowy „Sniske rybniky” – 50 tys. SKK 
(5,54 tys. zł). W 2004 roku łącznie na działalność sponsoringową przeznaczono 370,0 tys. SKK (41,02 tys. zł). 

Patenty, licencje, znaki towarowe  

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu nie posiadamy żadnych patentów ani znaków towarowych. Natomiast 
nasze dwie spółki zależne, spółka ABAS Sp. z o.o. oraz spółka Asseco Slovakia a.s., posiadają znaki towarowe: ABAS 
Sp. z o.o. – przedstawiający logo firmy, zarejestrowany przez Urząd Patentowy pod numerem 110622, a Asseco 
Slovakia a.s. – znak towarowy „StarCARD” zarejestrowany na Słowacji. Ochrona tego ostatniego znaku towarowego 
rozciąga się również na Węgry i Czechy.  

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu posiadane przez nas licencje można podzielić na dwie grupy:  

• licencje na programy wykorzystywane do bieżącej działalności Spółki, oraz  

• licencje udzielane przez nas innym podmiotom w ramach przysługujących nam majątkowych praw autorskich 
do naszych produktów.  

W pierwszej grupie licencje nam udzielone obejmują głównie oprogramowanie firmy Microsoft oraz Oracle. W oparciu  
o rozwiązania i produkty firmy Oracle rozwijamy nasze kluczowe produkty. W związku z tym jest to jedyny podmiot 
udzielający licencji, w przypadku którego mamy ograniczone możliwości zerwania współpracy. W przypadku pozostałych 
licencjodawców istnieje możliwość skorzystania z produktów innych dostawców. Również Asseco Slovakia korzysta  
z produktów kilkunastu licencjodawców, a większość jej produktów oparta jest o technologię IBM, SAP, Oracle  
i Microsoft, co powoduje, że zerwanie umów z tymi partnerami jest w pewnym zakresie ograniczone. Jednakże, mając na 
względzie długoletnie, udane relacje handlowe z tymi podmiotami, zarówno my, jak i Asseco Slovakia uważamy, że 
ryzyko zerwania współpracy z kluczowymi licencjodawcami jest niewielkie. 

W drugiej grupie znajdują się udzielone przez nas w ramach naszych majątkowych praw autorskich licencje na stworzone 
przez nas następujące produkty: HURTOWNIE DANYCH, PARM, GSB, SAE, i-Force1, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, 
InterComp, Corporate InterComp, IntraComp, TeleComp, SMSComp, def3000, SKK-BIK, CompCard, MultiComp, SET-BS, 
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MAAT, FARAON, SYSTEM STEROWANIA PRODUKCJĄ, LANCET, CERES. Podobnie, Asseco Slovakia posiada prawa 
autorskie do szeregu swoich produktów i na tej podstawie udziela innym podmiotom licencji w odniesieniu do tych 
produktów. Ponadto nasza spółka zależna COMP Soft Sp. z o.o. posiada prawa autorskie (czyli także zdolność do 
udzielania licencji) do oprogramowania MAAT, które może być wdrażane jako element systemu komputerowego, 
stanowiącego jeden z produktów Grupy Kapitałowej.  

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe  

W dniu 03.03.2005 roku podpisaliśmy trójstronną umowę z Ministrem Nauki i Informatyzacji oraz Uniwersytetem 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie informatycznego Systemu 
Sterowania Produkcją w zakładzie mleczarskim. 

Prace te objęte są projektem celowym. Badania stosowane i prace rozwojowe realizowane w ramach projektu celowego 
objęte są klasyfikacją wyrobów i usług o symbolu 73: usługi badawczo-rozwojowe. 

Nakłady ogółem na realizację umowy ustalone zostały w wysokości 1.415 tys. zł, w tym nakłady na: 

• badania stosowane i prace rozwojowe 920 tys. zł, 

• prace wdrożeniowo-inwestycyjne 495 tys. zł. 

Jesteśmy zobowiązani zapłacić Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu za wykonanie badań stosowanych i prac 
rozwojowych kwotę 125,5 tys. zł, w tym: 

• w roku 2005 do wysokości 89,5 tys. zł, 

• w roku 2006 do wysokości 36 tys. zł. 

Projekt został dofinansowany przez ministerstwo z przeznaczeniem na wykonanie umowy w części dotyczącej badań 
stosowanych i prac rozwojowych w łącznej kwocie 483 tys. zł, w tym: 

• w roku 2005 do wysokości 400 tys. zł, 

• w roku 2006 do wysokości 83 tys. zł. 

Ustalone zostały następujące terminy realizacji projektu celowego: 

• rozpoczęcie badań stosowanych i prac rozwojowych – 01.01.2005 r., 

• zakończenie badań stosowanych i prac rozwojowych – 31.07.2006 r., 

• zakończenie umowy – wdrożenie/zastosowanie wyników badań stosowanych i prac rozwojowych – 31.08.2006 r. 

Ponadto w latach 2002-2004 oraz w I półroczu 2005 roku prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe nad następującymi 
projektami: 

• Centrum Usług Internetowych, 

• Centrum Outsourcingowe (Centrum Przetwarzania Danych – CPD), 

• def3000, 

• i-Force 1, 

• System ERP (MAAT). 
Centrum Usług Internetowych 
Zbudowane w 2001 roku przez nas Centrum Usług Internetowych świadczy outsourcing w następującym zakresie:  

• bankowość internetowa dla klientów detalicznych,  

• bankowość internetowa dla klientów instytucjonalnych,  

• system bankowości telefonicznej,  

• system bankowości z wykorzystaniem SMS,  

• system obsługi internetowej klienta dla zakładów energetycznych, 

• utrzymywanie witryn internetowych i kont poczty elektronicznej.  

Efekty prac nad rozwojem i wdrożeniem Centrum Usług Internetowych w latach 2002-2004 oraz w pierwszej połowie 
2005 roku obrazuje poniższa tabela: 
 

  W I półroczu 2005  2004  2003  2002 
  (w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  1.387 2.105 1.389 673
Koszty operacyjne  220 329 230 234

Zysk operacyjny  1.167 1.777 1.159 439
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Centrum Przetwarzania Danych (CPD) 

CPD rozpoczęło świadczenie usług outsourcingowych w 2003 roku. Centrum Przetwarzania Danych świadczy 
kompleksowe usługi outsourcingowe w zakresie obsługi swoich klientów. Obecnie obsługuje umowę z Nykredit Bankiem 
Hipotecznym S.A. dotyczącą licencji i wdrożenia systemu CHEOPS. W zakresie tej umowy świadczone przez CPD 
usługi obejmują m.in. administrowanie sprzętem będącym naszą własnością, administrowanie systemem bankowym 
(wykonywanie procedur backupu oraz archiwizacji, wykonywanie bieżących oraz okresowych raportów – zamykanie 
dnia, miesiąca czy roku).  

CPD obsługuje również inne umowy outsourcingowe świadczone przez nas na rzecz m.in. 52 banków spółdzielczych, 
GETIN Bank, BPS i GBW.  

Efekty prac nad rozwojem i wdrożeniem Centrum Przetwarzania Danych obrazuje poniższa tabela. 

  W I półroczu 2005  2004  2003  2002 
  (w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  254 590 344 0
Koszty operacyjne  92 171 110 0

Zysk operacyjny  163 419 233 0
 

def3000 – Kompleksowy System Informatyczny dla Banków 

def3000 jest naszym najnowszym produktem. Przy jego budowie wykorzystano doświadczenia zdobyte w czasie ponad- 
-czternastoletniej działalności na polskim rynku producentów oprogramowania dla bankowości. Jest on następcą 
systemu def2000 wdrażanego przez nas w polskich bankach. Prace nad systemem def3000 rozpoczęły się w roku 2002, 
natomiast już rok później system ten został po raz pierwszy wdrożony w Euro Banku S.A. 

Efekty prac nad wdrożeniem systemu def3000 obrazuje poniższa tabela. 

  W I półroczu 2005  2004  2003  2002 
  (w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  4.796 1.844 885  0
Koszty operacyjne  2.354 1.972 1.122  0

Zysk operacyjny  2.442 -129 -237  0
 

i-Force1 

i-Force1 jest systemem naszego autorstwa dedykowanym do obsługi inwestycji kapitałowych. Przeznaczony jest dla 
towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, Departamentów Skarbu w bankach oraz wszelkich instytucji 
dokonujących inwestycji finansowych. Pierwsze wdrożenie poprzednika systemu (Portfolio Management System) 
zakończone zostało w marcu 2001 w irlandzkiej firmie ubezpieczeniowej Interpolis, należącej do struktury Rabobank 
International. i-Force1 jest jednym z nielicznych polskich eksportowych produktów software’owych.  

i-Force1 jest następcą systemu Portfolio Management System, zbudowanego i wdrażanego przez nas w polskich 
bankach w latach 1995-2000. Zdobyta w trakcie tych projektów wiedza merytoryczna, współpraca z irlandzką firmą 
konsultingową Olov Consulting Ltd. oraz zastosowana technologia Oracle pozwoliły na stworzenie produktu, który jest  
w stanie sprostać wymaganiom banków i instytucji finansowych w zakresie obsługi portfeli inwestycyjnych.  

Efekty prac nad rozwojem i wdrożeniem systemu i-Force1 obrazuje poniższa tabela. 

  W I półroczu 2005  2004  2003  2002 
  (w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  237 641 866 533
Koszty operacyjne  377 491 384 342

Zysk operacyjny  -140 150 482 191
 

MAAT 

MAAT jest zaawansowanym systemem klasy MRPII/ERP dedykowanym dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych 
i transportowych, zarówno jedno-, jak i wielozakładowych. Swoją funkcjonalnością obejmuje wszystkie obszary 
działalności przedsiębiorstwa: finanse i księgowość, majątek trwały, logistykę, produkcję oraz kadry i płace.  

MAAT współpracuje z systemem FARAON, należącym do klasy systemów wspomagających podejmowanie decyzji, 
dedykowanym dla osób zarządzających, działów analiz i controllingu. Połączone rozwiązanie o nazwie MAAT Plus jest  
w stanie zaspokoić potrzeby informatyczne nawet najbardziej wymagających przedsiębiorstw z różnych branż.  
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Efekty prac nad rozwojem i wdrożeniem systemu MAAT obrazuje poniższa tabela*. 

  W I półroczu 2005  2004  2003  2002 
  (w tys. PLN) 

Przychody ze sprzedaży  1.209 2.089 969 340
Koszty operacyjne  881 1.230 799 298

Zysk operacyjny  328 860 170 41

* Przy analizie rentowności inwestycji systemu MAAT zarówno przychody, jak i koszty uwzględniają Asseco Poland oraz COMP Soft Sp. z o.o. 

Wszystkie wymienione wyżej wdrożenia będą miały znaczący wpływ na nasz dalszy rozwój. 

Koncesje i zezwolenia 

Ani nasza działalność, ani działalność naszych spółek zależnych nie wymaga uzyskania żadnych koncesji ani zezwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej, ani też żadnych pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego. 

Znaczące aktywa  

Nie jesteśmy właścicielami ani użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Użytkujemy lokale biurowe o przybliżonej 
powierzchni 3.930 m2 na podstawie umowy najmu. Podobnie nasze spółki z Grupy nie są właścicielami żadnych 
nieruchomości.  

ABAS S.A. wykorzystuje lokale biurowe o przybliżonej powierzchni użytkowej ok. 240 m2 na podstawie umowy najmu. 
COMP Soft Sp. z o.o., działając również na podstawie umowy najmu, wykorzystuje lokale o powierzchni wynoszącej 53 m2. 

Asseco Slovakia nie posiada żadnych znaczących aktywów.  

Zważywszy na obecnie kształtujący się rynek nieruchomości i łatwość pozyskania atrakcyjnych, alternatywnych 
lokalizacji biurowych w naszym uznaniu nieruchomości te nie mają znaczenia dla naszej działalności, jak również dla 
działalności Grupy. 

Kredyty, poręczenia i gwarancje 

Według stanu na dzień 30.06.2005 roku posiadaliśmy podpisaną z Bankiem Ochrony Środowiska z siedzibą  
w Rzeszowie umowę kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 7.500 tys. zł. Na dzień 30.06.2005 nie korzystaliśmy z linii 
kredytowej. Zabezpieczeniem kredytu są papiery wartościowe, tj. 114.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych 
każda, stanowiących własność Pana Adama Górala oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem (umowa kredytu 
obowiązuje do dnia 17.12.2005 roku). 

Spółka wykorzystuje również kredyt na zakup samochodu na kwotę 73 tys. zł w DaimlerChrysler Services Bank POLSKA 
S.A. z siedzibą w Warszawie. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na kredytowanym pojeździe (umowa 
kredytu obowiązuje od dnia 11 marca 2005 roku do dnia 11 marca 2006 roku). 

Zgodnie z praktyką realizowanych w sektorze IT kontraktów, jednym z zobowiązań dostawcy usług jest uzyskanie od 
banków gwarancji na rzecz odbiorców oraz blokada lokat terminowych, zabezpieczających należyte wykonanie umowy. 
W związku ze świadczonymi przez nas usługami na nasze zlecenie udzielono szereg gwarancji bankowych. Na dzień  
30 czerwca 2005 roku łączna kwota zobowiązań wyniosła 5.539 tys. zł.  
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ŁAD KORPORACYJNY 
Dbając o wysokie standardy etyczne w relacjach z rynkiem kapitałowym, składamy co roku deklarację przestrzegania 
ładu korporacyjnego. 15 kwietnia 2005 roku przekazaliśmy oświadczenie8 dotyczące przestrzegania w naszej Spółce 
zasad ładu korporacyjnego. Poniżej prezentujemy opis wyłączeń do przyjętych przez nas zasad. 

Zasada nr 2 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń 

Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane 
przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne 
zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią 
rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. 

Nasz komentarz: Zarząd naszej Spółki w tym zakresie stosuje przepisy KSH oraz naszego Statutu. Zapis taki 
(opiniowanie projektów uchwał przez Radę Nadzorczą) wydaje się stać w sprzeczności z zasadą zamkniętego katalogu 
uprawnień Rady Nadzorczej, wynikającego wprost z przepisów KSH. Uprawnienia takie mogą być rozszerzone 
wyłącznie na podstawie zapisów Statutu. Jeżeli byłaby taka wola Akcjonariuszy, Zarząd naszej Spółki wyraża wolę 
dostosowania Statutu w tym zakresie zgodnie z wolą Akcjonariuszy. 

Zasada nr 16 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń 

Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne 
zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, 
aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość 
jej zaskarżenia. 

Nasz komentarz: Ustawodawca w KSH, ograniczając możliwość kontroli sądowej zaniechań niektórych organów spółek, 
uczynił to ze względów celowościowych. Z tych też względów, zdaniem naszej Spółki, przestrzeganie tej zasady może 
mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność poprzez dezorganizację pracy jej organów. 

Zasada nr 20 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń 

Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). 
Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, 
które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; 

Szczegółowe kryteria niezależności powinien określić statut spółki; 

Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: 

Świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków 
zarządu; 

Wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze 
spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nim związanymi; 

Wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzania badania sprawozdania finansowego spółki. 

W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza 
powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile 
taki komitet został ustanowiony. 

Nasz komentarz: Zapis ten jest nie do przyjęcia, ponieważ uderza on w uprawnienia właścicielskie akcjonariuszy. 
Możliwość samodzielnego decydowania przez akcjonariuszy o wyborze władz, czyli rady nadzorczej, która z kolei 
dokonuje wyboru zarządu, jest podstawowym uprawnieniem właścicielskim wynikającym z faktu posiadania określonego 
pakietu akcji. 

Zasada nr 23 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń 

O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady  
i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której 
zaistniał konflikt interesów. 

Nasz komentarz: Jednym z naszych inwestorów jest podmiot o zbliżonym podmiocie działalności i tym samym 
wypełnienie tej zasady przez członka Rady Nadzorczej zależnego od tego inwestora byłoby w praktyce niemożliwe,  
a wręcz mogłoby powodować utrudnienie w pracy Rady Nadzorczej. 

Zasada nr 24 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń 

Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym 
akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna 
dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upublicznienia. 

Nasz komentarz: Nasz Zarząd nie dysponuje możliwością skutecznego wyegzekwowania od członka Rady Nadzorczej 
takiego rodzaju informacji. Ponieważ pojęcie „powiązań faktycznych i osobistych” wydaje się być nieostre, zobowiązanie 
                                                           
8 Raport bieżący nr 14/2005 przekazany przez Zarząd 
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do przestrzegania tej zasady może rodzić szereg trudności w praktyce. Natomiast w zakresie powiązań organizacyjnych 
zasada będzie przestrzegana. 

Zasada nr 31 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń 

Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to 
uniemożliwić działania rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. 

Nasz komentarz: Naszym zdaniem przestrzeganie tej zasady może ograniczać członka RN w realizowaniu jego praw. 
Tym prawem jest bowiem możliwość złożenia rezygnacji z członkostwa w RN w dowolnym czasie. 

Zasada nr 39 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń 

Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na 
poszczególne jego składniki powinna być ujawniona w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach 
jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca 
się opublikowanie stosownego wyjaśnienia. 

Nasz komentarz: Informacja o wynagrodzeniach członków Zarządu będzie publikowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE 
Asseco Poland zgodnie z postanowieniami KSH posiada Zarząd i Radę Nadzorczą. Zarząd reprezentuje Spółkę, jak 
również prowadzi jej sprawy pod nadzorem Rady Nadzorczej. Wskazać również można krąg osób zajmujących wyższe 
stanowiska o istotnym znaczeniu dla działalności Spółki. 

Rada Nadzorcza 

Nasza Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz uchwalonego przez 
siebie w dniu 8 grudnia 2004 roku Regulaminu. 

Do kompetencji naszej Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad naszą działalnością.  

Nasza Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych na trzyletnie wspólne kadencje przez Walne Zgromadzenie. 

Uchwały Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, wymagają m.in. 
następujące sprawy: (i) ocena sprawozdania Zarządu z naszej działalności oraz naszego sprawozdania finansowego  
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do 
podziału zysku lub pokrycia straty i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, (ii) powoływanie  
i odwoływanie z ważnych powodów członków naszego Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych 
członków Zarządu lub cały Zarząd, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego sprawowania 
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, (iii) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, (iv) 
ustalanie lub zmiana wynagrodzenia członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, (v) ustalanie lub zmiana 
wynagrodzenia Prezesa Zarządu, (vi) wyrażanie zgody na udzielenie prokury przez Zarząd, (vii) zatwierdzanie naszych 
rocznych planów finansowych i wieloletnich planów gospodarczych, (viii) wyrażanie zgody w formie uchwały na nabycie 
akcji własnych naszej Spółki, (ix) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez naszą Spółkę, spółki zależne lub  
z nami stowarzyszone, pożyczek i kredytów lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 500.000 
PLN w jednej lub serii powiązanych transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało 
przewidziane w naszych planach finansowych i planach gospodarczych zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami 
Statutu, (x) udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie przez naszą Spółkę nieruchomości, a także udziału w nieruchomości 
bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w naszych planach 
finansowych i planach gospodarczych zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, (xi) udzielenie zgody na 
wydatki, w tym wydatki inwestycyjne naszej Spółki oraz wydatki inwestycyjne naszych spółek zależnych lub 
stowarzyszonych i zaciąganie zobowiązań przekraczających 500.000 PLN w jednej lub serii powiązanych ze sobą 
transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nieprzewidzianych w planach finansowych i planach 
gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, (xi) udzielenie zgody na wydatki, w tym 
wydatki inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne spółek zależnych lub stowarzyszonych i zaciąganie zobowiązań 
przekraczających 500.000 PLN w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych 
walutach, nieprzewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie  
z postanowieniami Statutu, (xii) udzielanie jakichkolwiek gwarancji, poręczeń i zaciąganie innych zobowiązań 
pozabilansowych przez nas, nasze spółki zależne lub stowarzyszone lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody 
nieprzewidzianych w naszych planach finansowych i planach gospodarczych zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami 
Statutu, (xiii) udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub 
przeniesienie jakiejkolwiek części naszego majątku nieprzewidziane w naszych planach finansowych i planach 
gospodarczych zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, (xiv) udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez 
nas, nasze spółki zależne lub stowarzyszone udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie 
nasze, naszych spółek zależnych lub stowarzyszonych do spółek osobowych lub spółek cywilnych, (xv) wyrażanie zgody 
na zbycie aktywów naszych, naszych spółek zależnych lub stowarzyszonych, których wartość przekracza 10% wartości 
księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania 
finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w naszych planach finansowych  
i planach gospodarczych zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, (xvi) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie 
lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności 
intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie 
były przewidziane w naszych planach finansowych i planach gospodarczych zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami 
Statutu, (xvii) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy nami, naszymi spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi  
a członkami naszego Zarządu, naszej Rady Nadzorczej, naszymi akcjonariuszami lub podmiotami powiązanymi z tymi 
osobami, których łączne roczne koszty, nieprzewidziane w naszych planach finansowych i planach gospodarczych 
zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu przekroczą 100.000 PLN w jednej lub serii powiązanych ze sobą 
transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach; (xviii) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez nas, nasze spółki 
zależne lub stowarzyszone doradców lub innych osób niebędących pracownikami naszymi, naszych spółek zależnych lub 
stowarzyszonych, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich 
osób przez nas, nasze spółki zależne lub stowarzyszone przekracza 200.000 PLN lub równowartość tej kwoty w innych 
walutach, (xix) wybór biegłego rewidenta do badania naszych sprawozdań finansowych, (xx) wyrażanie zgody na zmianę 
banku, w którym posiadamy swoje rachunki bankowe. 

Posiedzenia naszej Rady Nadzorczej zwoływane są w drodze pisemnego zawiadomienia (wysłanego za pomocą 
telefaksu, poczty elektronicznej i wszelkich innych sposobów, które pozwalają na udokumentowanie faktu otrzymania 
przez członków Rady zaproszeń) do każdego członka Rady Nadzorczej informującego o dniu, godzinie, miejscu i porządku 
obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego 
zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek 
obrad. 



Prospekt Emisyjny 

 

  69

Przewodniczący naszej Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje 
posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek naszego Zarządu lub członka Rady 
Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. 

W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć za pośrednictwem telefonu lub innego środka łączności w sposób 
umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w posiedzeniu członkami Rady Nadzorczej. 
Uchwały podjęte w ten sposób są skuteczne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały, zaś protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej został podpisany przez każdego członka Rady Nadzorczej 
uczestniczącego w takim posiedzeniu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego odbycia. W takim przypadku przyjmuje się,  
że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania 
zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia 
podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych 
do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie pisemnym są 
ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Jednakże uchwały Rady Nadzorczej dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływania, 
odwoływania oraz zawieszenia członków Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie opisanym w poprzednich 
paragrafach.  

Na datę sporządzenia niniejszego Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: 

1. Adam Noga – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Ewa Góral-Maciąg – Sekretarz Rady Nadzorczej 

3. Zbigniew Góral – Członek Rady Nadzorczej 

4. Jarosław Maczkowski – Członek Rady Nadzorczej 
Adam Noga – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Lat 49. 

Mandat Adama Nogi jako członka Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2006 rok. 

Adam Noga nie jest zatrudniony w naszej Spółce. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Adama Nogi zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem  
o niepublikowanie.  

Adam Noga jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej)  
w Warszawie oraz L’Ecole Hautes Etudes et Sciences Sociales w Paryżu. Uzyskał dyplom magistra (1978), a następnie 
doktora nauk ekonomicznych (1985). W latach 1991-1992 ukończył „short programme” MBA w L’Universite du Quebec  
w Montrealu. W 1993 roku uzyskał habilitację (Szkoła Główna Handlowa), a w 1995 roku tytuł profesora nadzwyczajnego 
(Szkoła Główna Handlowa). Od 1999 roku prof. nadzwyczajny na WSUiB. 

Przebieg kariery zawodowej (doświadczenie zawodowe): 

– w latach 1978-1985 – Asystent w Szkole Głównej Handlowej; 

– w latach 1985-1995 – Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej; 

– w latach 1985-1986 – Konsultant w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów; 

– w latach 1988-1989 – Główny Specjalista w Ministerstwie Finansów; 

– w latach 1991-1992 – Wykładowca w L’Universite du Quebec a Montreal; 

– w latach 1992-1993 – Prodziekan Studium Dyplomowego Szkoły Głównej Handlowej; 

– w latach 1993-1996 – Dziekan Studium Podstawowego Szkoły Głównej Handlowej; 

– w latach 1996-1999 – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej; 

– w latach 1993-1998 – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; 

– w 1995 roku – Ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych; 

– w 1996 roku – Przedstawiciel Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym 
uwłaszczeniem; 

– w latach 1997-1999 – Doradca Prezesa Petrochemii Płock; 
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– od 1987 roku – redaktor „Ekonomisty”; 

– w latach 1998-1999 – Członek Rady Nadzorczej PTE Epoka; 

– od 1999 roku – Dyrektor Instytutu Finansów przy WSUiB; 

– od 2001 roku – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; 

– od 2002 roku – Doradca Wicepremiera i Ministra Finansów; 

– od 1998 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Poland SA; 

– od 2000 roku – Członek Rady Nadzorczej Kredyt Banku. 

Ewa Góral-Maciąg – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Lat 48. 

Mandat Ewy Góral-Maciąg jako członka Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2006 rok. 

Ewa Góral-Maciąg nie jest zatrudniona w naszej Spółce. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Ewy Góral-Maciąg zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.  

Ewa Góral-Maciąg jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, lekarzem medycyny od 1981 roku. W latach 
1983-1984 była stypendystką w College de France w Paryżu.  

W latach 1981-2003 była zatrudniona na stanowisku Asystenta w ZOZ nr 1 w Rzeszowie, a od 2003 roku jest Starszym 
Asystentem w NZOZ Mrukmed. W marcu 2004 roku została powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
kolejnej kadencji w Spółce. 

Zbigniew Góral – Członek Rady Nadzorczej 

Lat 61. 

Mandat Zbigniewa Górala jako członka Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2006 rok. 

Zbigniew Góral nie jest zatrudniony w naszej Spółce. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Zbigniewa Górala zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.  

Zbigniew Góral jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Uzyskał dyplom magistra inżyniera 
chemii (1971). 

Przebieg kariery zawodowej (doświadczenie zawodowe): 

– w latach 1966-1967 – Svenska Cellulosa AB w Szwecji na stanowisku: Laborant; 

– w latach 1967-1971 – Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA na stanowisku: Stażysta-Referent, Mistrz 
Produkcji; 

– w latach 1971-1984 – Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA na stanowiskach: Dyspozytor Zmianowy; 
Technolog Zakładowy; Główny Technolog; Kierownik Produkcji; Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (w latach 1978-1984); 

– w 1984 roku – Przedsiębiorstwo Zagraniczne COMINDEX w Warszawie: stanowisko – Dyrektor Zakładu Rzeszów; 

– w 1994 roku – BIOCOM Sp. z o.o. w Rzeszowie: stanowisko – Dyrektor Zakładu; 

– w latach 1995-1999 – członek Rady Nadzorczej FARMACOM S.A. w Krakowie; 

– w 1996 roku – SANOFI-BIOCOM Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 1999 r. w Warszawie): stanowisko – Dyrektor Zakładu; 

– od 2000 roku – SANOFI-SYNTHELABO Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Rzeszowie – Zakład Produkcji i Dystrybucji 
Leków: stanowisko – Dyrektor Zakładu. 

Jarosław Maczkowski – Członek Rady Nadzorczej 

Lat 39.  

Został powołany w skład Rady Nadzorczej naszej Spółki na mocy Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  
26 października 2004 r. Panu Jarosławowi Maczkowskiemu została powierzona funkcja Członka Rady Nadzorczej.  

Jarosław Maczkowski nie jest zatrudniony w naszej Spółce. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Jarosława Maczkowskiego zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie.  

Pan Jarosław Maczkowski jest absolwentem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomii. 
Uzyskał tytuł magistra ekonomii (1992). 
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Przebieg kariery zawodowej (doświadczenie zawodowe): 

– w latach 1992-2001 – Bank PEKAO S.A., stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Finansowego, Chief 
Dealer, Dyrektora Departamentu Planowania Finansowego i Analiz oraz Dyrektora Oddziału;  

– w latach 2001-2002 Członek Zarządu w Banku Częstochowa S.A., odpowiedzialny za windykację, działalność 
kredytową oraz zarządzanie rynkami kapitałowymi;  

– od lipca do września 2003 – Commercial Union Polska S.A. – Dyrektor Departamentu Skarbu;  

– w latach 2002-2003 – Bank Społem S.A. – Dyrektor Departamentu Rozwoju. Odpowiedzialny za kierowanie 
departamentem odpowiedzialnym za zapewnianie oferty produktów i usług bankowych dla podmiotów gospodarczych, 
jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych;  

– od 2003 r. – Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. – Dyrektor Oddziału w Warszawie, odpowiedzialny w szczególności 
za restrukturyzację należności nieregularnych Oddziału;  

– od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej JC Auto S.A. 

Żaden z członków naszej Rady Nadzorczej nie został skazany za popełnienie przestępstwa oszustwa, jak również nie 
zostały któremukolwiek z nich postawione żadne oficjalne oskarżenia, nie zostały nałożone jakiekolwiek sankcje ze 
strony władz państwowych oraz organizacji zawodowych, jak również w stosunku do żadnej z tych osób nie został 
orzeczony sądowy zakaz sprawowania funkcji członka rady nadzorczej czy zarządu. 

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do naszej 
działalności, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.  

Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego 
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub 
zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. 

Zarząd 

Nasz Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu i uchwalonego przez 
siebie w dniu 29 kwietnia 2004 r. Regulaminu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 8 grudnia 2004 r.  

Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzącym nasze sprawy i reprezentującym nas na zewnątrz.  

Zgodnie z naszym Statutem, Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym z Prezesa Zarządu, oraz co najmniej 
dwóch Wiceprezesów Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Są oni powoływani na wspólną 
kadencję, która trwa 3 lata. 

Prezesa i pozostałych członków naszego Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, przy czym 
z wnioskami o określenie składu liczebnego Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie pozostałych Członków Zarządu 
występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi 
wnioskami we właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje 
odpowiednie działania z własnej inicjatywy. 

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez (i) Prezesa Zarządu lub upoważnionego pisemnie przez niego innego członka 
Zarządu, lub (ii) Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeśli na jego wniosek Prezes Zarządu nie zwołał posiedzenia 
Zarządu w terminie trzech dni, lub (iii) każdego z członków Zarządu w sprawach wymagających niezwłocznej uchwały 
lub dla poinformowania o ważnych sprawach Spółki. Każdy z członków Zarządu powinien zostać pisemnie 
zawiadomiony w sposób powszechnie przyjęty w Spółce o terminie i porządku posiedzenia oraz otrzymać projekty 
uchwał w terminie nie późniejszym niż z dwudniowym wyprzedzeniem terminu posiedzenia. Zawiadomienie takie może 
nastąpić również drogą faksową lub pocztą elektroniczną. Jednakże w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, kiedy 
zaniechanie wydania decyzji w trybie pilnym mogłoby narazić nas na straty majątkowe, Zarząd może podjąć uchwałę 
bez zachowania opisanego powyżej trybu zwoływania posiedzeń. Podjęcie takiej uchwały może mieć miejsce wówczas, 
jeżeli żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu co do uchwały podejmowanej bez przygotowania. Uchwały 
Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji wyłącznie  
z następujących ważnych powodów: skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo, działanie na naszą 
szkodę, istotne pogorszenie się sytuacji finansowej spowodowane działaniami danego członka Zarządu, brak realizacji 
naszego budżetu, naruszenia regulacji statutowych, nieprzestrzeganie ograniczeń ustanowionych w uchwałach Rady 
Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nieprzedstawienie przez Zarząd projektu budżetu na kolejny rok 
obrotowy do dnia 15 lutego danego roku, nieprzyjęcie przez Radę Nadzorczą budżetu na dany rok obrotowy do dnia  
30 kwietnia oraz na uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu. 

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Wynagrodzenie Prezesa 
Zarządu ustala Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.  

Do składania oświadczeń w naszym imieniu są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu, 
Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu. 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane  
z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd odpowiedzialny jest w szczególności 
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za podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, koordynację 
realizacji strategii rozwoju naszej Spółki i Grupy Kapitałowej, prowadzenie spraw finansowych Spółki, pozyskiwania 
kontraktów i ich realizacji, kosztorysowania realizowanych projektów, prowadzenia działań marketingowych, polityki 
zakupowej, podejmowania działań inwestycyjnych, kontroli wykonania budżetu, decyzje personalne oraz sprawuje nadzór 
nad realizacją działań poszczególnych Pionów i Działów. Członkowie Zarządu kierują podległymi im komórkami 
organizacyjnymi oraz podejmują decyzje finansowe w zakresie budżetów przyjętych dla poszczególnych komórek. 

Zarząd przed dokonaniem czynności określonych w § 24 ust. 2 Statutu jest zobowiązany do uzyskania uprzedniego 
zezwolenia Rady Nadzorczej.  

Obecnie Zarząd składa się z sześciu członków: 

1. Adam Góral – Prezes Zarządu, 

2. Adam Rusinek – Wiceprezes Zarządu, 

3. Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu, 

4. Marek Panek – Członek Zarządu, 

5. Renata Bojdo – Członek Zarządu, 

6. Krzysztof Adam Jagielski – Członek Zarządu. 

Adam Góral – Prezes Zarządu 

Lat 49. 

Mandat Adama Górala jako członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2006 rok. Wchodzi w skład Zarządu od 5 marca 2004 r. 

Adam Góral jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Adama Górala zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.  

Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka). 
Uzyskał dyplom magistra (1979), a następnie doktora nauk ekonomicznych. Od 1979 roku do 1990 roku był zatrudniony 
w Filii UMCS w Rzeszowie, na stanowiskach asystent, starszy asystent, adiunkt. 

W 1988 roku założył spółkę Jazcoop Sp. z o.o. 

Adam Góral jest współzałożycielem Asseco Poland SA (1991 rok) i jednym z dwóch głównych akcjonariuszy według 
stanu na dzień sporządzenia Prospektu posiadającym 42,17% akcji Spółki. 

Adam Góral jest także współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackiego Klubu Biznesu, 
Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt 
Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Adama Górala obejmuje: 

– 1979-1981 – Asystent w filii UMCS w Rzeszowie, 

– 1981-1984 – Starszy asystent w filii UMCS w Rzeszowie, 

– 1984-1990 – Adiunkt w filii UMCS w Rzeszowie, 

– 1991-31.08.1995 r. – Dyrektor Oddziału COMP Ltd. Sp. z o.o. 

– 1.09.1995 r. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Asseco Poland SA, oraz 

– 5.03.2004 r. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Asseco Poland SA. 

Od 1999 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ABAS S.A. Od listopada 2002 roku jest Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej COMP Soft Sp. z o.o. Od 2004 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Slovakia a.s. Od marca 
2005 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Epsilio S.A., która połączyła się z Asseco Poland SA. 

Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu 

Lat 38.  

Mandat Zbigniewa Pomianka jako członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2006 rok. Wchodzi w skład Zarządu od 5 marca 2004 r. 

Zbigniew Pomianek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Zbigniewa Pomianka zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie. 

Zbigniew Pomianek jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał 
dyplom magistra inżyniera (1990). 
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W latach 1990-1992 zatrudniony na Politechnice Rzeszowskiej jako asystent na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska. Zbigniew Pomianek od 1992 roku był zatrudniony w Jazcoop Sp. z o.o. na stanowisku informatyka.  
W okresie 1.07.1993 r.-31.08.1995 r. był zatrudniony w COMP Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie na stanowisku 
informatyka. Pan Pomianek był zaangażowany w budowę Asseco Poland SA. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Zbigniewa Pomianka w Asseco Poland SA obejmuje: 

– 1.09.1995 r.-31.12.1999 r. – Dyrektor ds. Usług Bankowych; 

– 1.01.1999 r.-31.03.2003 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego; 

– 1.04.2003 r.-05.03.2004 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Pionu Oprogramowania; 

– 5.03.2004 r.-29.06.2005 r. – Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Pionu Oprogramowania; 

– od 30.06.2005 r. – Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Pionu Banków Komercyjnych. 

Zbigniew Pomianek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do naszej działalności. 

Adam Rusinek – Wiceprezes Zarządu 

Lat 46.  

Mandat Adama Rusinka jako członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2006 rok. Wchodzi w skład Zarządu od 5 marca 2004 r. 

Adam Rusinek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Adama Rusinka zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie.  

Adam Rusinek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał dyplom 
magistra inżyniera (1985). 

W latach 1985-1988 był zatrudniony w WSK PZL Rzeszów Centralne Laboratorium Pomiarowe na stanowisku 
samodzielnym. Od 1988 do 1991 roku zatrudniony w wydziale elektronicznego przetworzenia danych na stanowisku 
kierownika zespołu. Od 1991 do 1993 roku zatrudniony w Jazcoop Sp. z o.o. Od 1993 do 31.08.1995 roku zatrudniony 
na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału COMP Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Adama Rusinka w Asseco Poland SA obejmuje: 

– 1.09.1995 r.-30.09.1996 r. – Dyrektor ds. Marketingu; 

– 1.10.1996 r.-31.03.2003 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego; 

– 1.04.2003 r.-05.03.2004 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Budowy Sterowania Produkcją; 

– 5.03.2004 r.-29.06.2005 r. – Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Budowy Sterowania 
Produkcją; 

– od 30.06.2005 r. – Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Pionu Przedsiębiorstw. 

Od 1999 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej ABAS S.A. Od listopada 2002 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej 
COMP Soft Sp. z o.o. Od marca 2005 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Epsilio S.A., która połączyła się z Asseco 
Poland SA. 

Renata Bojdo – Członek Zarządu 

Lat 33. 

Mandat Renaty Bojdo jako Członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2006 rok. Wchodzi w skład Zarządu od 5 marca 2004 r. 

Renata Bojdo jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Renaty Bojdo zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem  
o niepublikowanie. 

Renata Bojdo jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uzyskała dyplom magistra 
ekonomii (2003). 

Pracę w Asseco Poland SA rozpoczęła w 1993 roku. Od 1995 roku pełniła funkcję Głównego Księgowego naszej Spółki. 

Od 2002 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Renaty Bojdo obejmuje: 

– lipiec 1992 r.-styczeń 1993 r. – Urząd Skarbowy w Rzeszowie na stanowisku księgowy; 

– 1993 r.-31.08.1995 r. – Oddział COMP Ltd. Sp. z o.o. na stanowisku: referent; 

– 1.09.1995 r. – Główny Księgowy Asseco Poland SA; 
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– 1.09.2002 r.-5.03.2004 r. – Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy Asseco Poland SA; 

– 5.03.2004 r. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy Asseco Poland SA. 

Renata Bojdo nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do naszej działalności. Nie pełniła  
w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji  
w stanie upadłości lub likwidacji. 

Marek Panek – Członek Zarządu 

Lat 36. 

Mandat Marka Panka jako Członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2006 rok. Wchodzi w skład Zarządu od 5 marca 2004 r. 

Marek Panek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Marka Panka zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem  
o niepublikowanie. 

Marek Panek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał dyplom 
magistra inżyniera (1994). 

W latach 1993-1995 zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Gantel Sp. z o.o. W roku 1995 rozpoczął pracę jako specjalista 
ds. marketingu w COMP Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu 
COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Marka Panka obejmuje: 

– 1.09.1995 r.-30.09.1996 r. – Specjalista ds. Marketingu Asseco Poland SA; 

– 1.10.1996 r.-31.03.2003 r. – Dyrektor ds. Marketingu Asseco Poland SA; 

– 1.04.2003 r.-5.03.2004 r. – Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Asseco Poland SA; 

– 5.03.2004 r. – Członek Zarządu, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Asseco Poland SA. 

Marek Panek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do naszej działalności.  

Krzysztof Adam Jagielski – Członek Zarządu 

Lat 38. 

Mandat Krzysztofa Jagielskiego jako Członka Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2006 rok. Wchodzi w skład Zarządu od 2 lipca 2005 roku. 

Krzysztof Jagielski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 19 grudnia 2006 r.  

Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Krzysztofa Jagielskiego zostały objęte złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie. 

Krzysztof Jagielski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Mechanicznego. Uzyskał tytuł magistra inżyniera 
mechanika (1992). 

Pracę rozpoczął w kwietniu 1993 w spółce WONLOK na stanowisku pracownika Działu Wdrożeń Bankowych. 

Następnie po kolei pełnił funkcje: 

– Kierownika sekcji w Dziale Wdrożeń Bankowych; 

– Z-cy Dyrektora w tym dziale; 

– Dyrektora ds. systemów operacyjnych.  

Od września 2000 roku był Członkiem Zarządu WONLOK S.A. ( po zmianie nazwy spółki w 2003 – Epsilio S.A.). Od 
grudnia 2003 do 1 lipca 2005 roku pracował na stanowisku Prezesa Zarządu Epsilio S.A. W okresie od 11.06.2003 do 
09.07.2003 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce NOVUM. 

Krzysztof Jagielski nie wykonuje innej działalności poza naszą Spółką oraz nie pełnił w przeszłości funkcji osoby 
nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. 

Członkowie Zarządu: Adam Góral, Zbigniew Pomianek oraz Marek Panek byli członkami Rady Nadzorczej ARMA Sp.  
z o.o., a Pan Adam Rusinek – członkiem Zarządu tej spółki. ARMA Sp. z o.o. została zlikwidowana z powodu 
zaprzestania działalności gospodarczej w wyniku sprzedaży całego przedsiębiorstwa Spółki. Poza ARMA Sp. z o.o. 
żaden z członków Zarządu naszej Spółki nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej  
w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. 

Żaden z członków Zarządu nie został skazany za popełnienie przestępstwa oszustwa, jak również nie zostały 
któremukolwiek z nich postawione żadne oficjalne oskarżenia, nie zostały nałożone jakiekolwiek sankcje ze strony władz 
państwowych oraz organizacji zawodowych, jak również w stosunku do żadnej z tych osób nie został orzeczony sądowy 
zakaz sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej czy Zarządu. Ponadto żaden z członków Zarządu nie został 
wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Żaden z członków Zarządu nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej.  

Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Oprócz Zarządu istotne znaczenie dla naszej działalności mają następujące osoby zajmujące stanowiska kierownicze 
wyższego szczebla: 

Grzegorz Kornak – Dyrektor Pionu Integracji 

Grzegorz Kornak jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej (1995). Pracę w Asseco Poland SA rozpoczął w 1996 
roku. Od 2002 roku pełni funkcję Dyrektora Pionu Integracji Systemów. 

W szczególności przebieg kariery zawodowej Grzegorza Kornaka obejmuje: 

– 01.06.1996 r.-06.01.2002 r. – Asseco Poland SA, 

– 07.01.2002 r.-30.09.2002 r. – Centrast S.A., 

– 01.10.2002 r.-Asseco Poland SA Dyrektor Pionu Integracji Systemów. 

Wiesław Pecka – Dyrektor Działu Administracji 

Wiesław Pecka jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej (1977). Pracę w Asseco Poland SA rozpoczął w 1995 roku. 
Od 2003 roku pełni funkcję Dyrektora Działu Administracji. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Wiesława Pecka obejmuje: 

– 31.01.1987 r.-31.07.1988 r. – Przedsiębiorstwo Informatyki Przemysłu Budowlanego „ETOB”; 

– 01.08.1988 r.-21.04.1989 r. – Sykom S.A.; 

– 22.04.1989 r.-30.09.1989 r. – Halimex Sp. z o.o.; 

– 02.10.1989 r. –.31.10.1990 r. – PHU „Halimex” w Rzeszowie; 

– 01.11.1990 r. – Elektronik – 02.10.1994 r. – HLX Sp. z o.o.; 

– 03.10.1994 r.-31.08.1995 r. – COMP Ltd O/Rzeszów; 

– 01.09.1995 r.-31.12.2002 r. – Dyrektor ds. Serwisu Sprzętu Asseco Poland SA; 

– 01.01.2003 r. – Dyrektor Działu Administracji Asseco Poland SA. 

Marek Bobecki – Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej 

Marek Bobecki jest absolwentem Policealnego Studium Ekonomicznego (1988). Pracę w Asseco Poland SA rozpoczął  
w 1995 roku. Od 2002 roku pełni funkcję Dyrektora Kontroli Wewnętrznej. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Marka Bobeckiego obejmuje: 

– 30.08.1984 r.-15.09.1984 r. – Zakład Energetyczny Rzeszów; 

– 15.09.1984 r.-17.11.1985 r. – Szkoła Podstawowa w Mogielnicy; 

– 18.11.1985 r.-05.12.1990 r. – Zakład Energetyczny Rzeszów; 

– 06.12.1990 r.-30.09.1992 r. – Rejonowe Biuro Pracy; 

– 01.10.1992 r.-31.12.1993 r. – Jazcoop Sp. z o.o. Rzeszów; 

– 01.01.1994 r.-31.08.1995 r. – Comp Ltd Sp. z o.o. O/ Rzeszów; 

– 01.09.1995 r.-31.12.1999 r. – Specjalista ds. księgowych Asseco Poland SA; 

– 01.01.2000 r.-31.08.2002 – Dyrektor Finansowy Asseco Poland SA; 

– 01.09.2002 r. – Dyrektor Kontroli Wewnętrznej Asseco Poland SA. 

Magdalena Winiarska-Kopacz – Kierownik Działu Personalnego 

Magdalena Winiarska-Kopacz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (2002). 

Od 2004 r. pełni funkcję Kierownika Działu Personalnego. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Magdaleny Winiarskiej-Kopacz obejmuje: 

– 01.07.2002 r.-30.09.2003 r. – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 

– 01.10.2003 r.-30.09.2004 r. – Asystentka Dyrektora. 

Od 01.10.2004 r. Kierownik Działu Personalnego. 

Krzysztof Franus – Kierownik Pionu Ochrony 

Krzysztof Franus jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych oraz Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej.  

Od 2004 r. pełni fukcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 
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Gabriela Żukowicz – Dyrektor Biura Zarządu  

Gabriela Żukowicz jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998). Pracę w Asseco Poland SA rozpoczęła  
w 1998 roku. 

Od 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu i Radcy Prawnego. 

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Gabrieli Żukowicz obejmuje: 

– 01.12.1989 r.-30.09.2002 r. – Asystentka Dyrektora Asseco Poland SA, 

– 01.10.2002 r.-30.09.2004 r. – Radca Prawny Asseco Poland SA, 

– 01.10.2004 r. – Dyrektor Biura Zarządu, Radca Prawny Asseco Poland SA. 

Żaden z wyżej wymienionych Dyrektorów i Kierowników nie został skazany za popełnienie przestępstwa oszustwa, jak 
również nie zostały któremukolwiek z nich postawione żadne oficjalne oskarżenia, nie zostały nałożone jakiekolwiek 
sankcje ze strony władz państwowych oraz organizacji zawodowych, jak również w stosunku do żadnej z tych osób nie 
został orzeczony sądowy zakaz sprawowania funkcji kierowniczych. 

Żaden z Dyrektorów i Kierowników nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do naszej 
działalności. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.  

Ponadto żaden z Dyrektorów i Kierowników nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na 
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub 
zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.  

Opis powiązań rodzinnych pomiędzy członkami Rady Nadzorczej i Zarządu 

Adam Góral (nasz akcjonariusz oraz Prezes Zarządu), Ewa Góral-Maciąg (Członek naszej Rady Nadzorczej) oraz 
Zbigniew Góral (Członek naszej Rady Nadzorczej) są rodzeństwem. 

Konflikt interesów w organach zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego 
szczebla 

Adam Góral, Prezes Zarządu naszej Spółki, należy do naszych znacznych akcjonariuszy, posiada 1.455.000 akcji 
reprezentujących 42,17% naszego kapitału zakładowego i tyleż procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Potencjalnie, 
sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu przez naszego znaczącego akcjonariusza może stanowić konflikt interesów,  
w szczególności poprzez możliwą rozbieżność interesów np. co do wypłaty dywidendy. Nie posiadamy wiedzy o innych 
potencjalnych konfliktach interesów. 

Rada Dyrektorów 

Na szczeblu Grupy Kapitałowej działa nieformalne ciało – Rada Dyrektorów. W jej skład wchodzą następujące osoby: 
Josef Klein (Prezes Zarządu Asseco Slovakia), Pavol Hudec (akcjonariusz Asseco Slovakia), Lubomir Chrenko 
(akcjonariusz Asseco Slovakia), Jacek Duch (nasz doradca), Adam Góral (nasz Prezes Zarządu i akcjonariusz) oraz 
Adam Rusinek (nasz Wiceprezes Zarządu). Radzie Dyrektorów nie przysługują żadne formalne kompetencje nadzorcze 
lub zarządcze wobec spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Jednakże, w rzeczywistości, Rada Dyrektorów 
jest ciałem, w którym zasiadają zarówno niektórzy członkowie zarządów dwóch głównych spółek Grupy Kapitałowej 
(naszej oraz Asseco Slovakia), jak i niektórzy akcjonariusze, co powoduje, że Rada Dyrektorów wytycza ogólne kierunki 
rozwoju całej Grupy Kapitałowej. 

Wynagrodzenie i inne świadczenia 

Wartość wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki 

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych dla członków Zarządu za ostatni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 2004, 
wyniosła łącznie 1.859.000 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i obejmowała: 

Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu za rok obrotowy 2004 

Wyszczególnienie wynagrodzenia 
w tys. zł za okres 

Zarząd 

Adam Góral 172 styczeń-grudzień 2004 

Jacek Papaj 20 styczeń-luty 2004 

Adam Rusinek 509 marzec-grudzień 2004 

Zbigniew Pomianek 367 marzec-grudzień 2004 

Renata Bojdo 154 marzec-grudzień 2004 

Marek Panek 637 marzec-grudzień 2004 

Łącznie 1 859  
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Członek Zarządu, pan Krzysztof Jasielski został powołany w skład Zarządu w dniu 2 lipca 2005 roku, stąd jego 
wynagrodzenie nie zostało uwzględnione w powyższym zestawieniu. 

Na rzecz Adama Górala, jako akcjonariusza naszej Spółki, dodatkowo wypłacana jest dywidenda, na zasadach 
dotyczących wszystkich akcjonariuszy naszej Spółki. 

Członkowie Zarządu nie uzyskali ani nie nabyli prawa do wynagrodzenia (w pieniądzu i/lub naturze) w naszych 
jednostkach powiązanych.  

Wartość wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki 

Wartość wynagrodzeń wypłaconych dla członków Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 2004, 
wyniosła łącznie 51.000 (pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i w podziale na poszczególnych członków wartość 
wynagrodzeń uzyskanych za rok obrotowy 2004 przedstawiała się następująco: 

Wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004 

Wyszczególnienie wynagrodzenia 
w tys. zł za okres 

Rada Nadzorcza 

Adam Noga 18 styczeń-grudzień 2004 

Ewa Góral-Maciąg 12 styczeń-grudzień 2004 

Zbigniew Góral 12 styczeń-grudzień 2004 

Elżbieta Sztafrowska 3 styczeń-luty 2004 

Przemysław Sęczkowski 3 październik-grudzień 2004 

Jarosław Maczkowski 3 październik-grudzień 2004 

Łącznie 51  
 

Panowie Przemysław Sęczkowski i Jarosław Maczkowski zostali powołani w skład Rady Nadzorczej w dniu  
26 października 2004 roku – stąd powyższe zestawienie przedstawia uzyskane przez nich wynagrodzenie za miesiące 
październik-grudzień 2004 roku.  

Członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskali ani nie nabyli prawa do wynagrodzenia (w pieniądzu i/lub naturze) w naszych 
jednostkach powiązanych.  

Wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych  

Adam Góral oraz Adam Rusinek pełnią funkcje członków Rady Nadzorczej Comp Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu 
oraz Rady Nadzorczej ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Z tytułu pełnienia tych funkcji za ostatni zakończony rok 
obrotowy, tj. za rok obrotowy 2004, zrzekli się wynagrodzenia w całości.  

Obecnie jedynie pan Adam Góral pełni funkcje we władzach spółki zależnej, tj. od 2004 r. jest Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Asseco Slovakia a.s. Od marca 2005 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Epsilio S.A.,  
a panowie Adam Rusinek i Zbigniew Pomianek byli Członkami Rady Nadzorczej Spółki Epsilio S.A., która została 
włączona w struktury Asseco Poland SA. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pełnią żadnych funkcji 
we władzach naszych jednostek zależnych. 

Pan Adam Góral, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Slovakia a.s., nie pobiera 
wynagrodzenia.  

Okres sprawowania funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, umowy o świadczenie usług zawarte 
przez nich z naszą Spółką  

Okres sprawowania funkcji przez obecnych członków organu zarządzającego i nadzorczego przedstawia się 
następująco:  

Członkowie Zarządu: Adam Góral, Zbigniew Pomianek, Adam Rusinek, Renata Bojdo, Marek Panek powołani zostali  
w dniu 5 marca 2004 r., a Krzysztof Jagielski powołany w dniu 2 lipca 2005 r. Wspólna kadencja upłynie w 2007 roku  
w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 

Członkowie Rady Nadzorczej: Adam Noga, Zbigniew Góral i Ewa Góral-Maciąg powołani zostali w dniu 5 marca 2004 r., 
natomiast Jarosław Maczkowski powołany został w dniu 26 października 2004 r. (dotychczasowi Członkowie Rady 
Nadzorczej, Piotr Augustyniak, Dariusz Prończuk i Przemysław Sęczkowski złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji). 
Wspólna kadencja upłynie w 2007 roku w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy 2006. 

Rezygnacja złożona przez pana Przemysława Sączkowskiego w dniu 21 października 2005 roku spowodowała, że 
obecnie Rada Nadzorcza składa się z 4 członków. W związku z faktem, że nasz Statut przewiduje pięcioosobową Radę 
Nadzorczą, rezygnacja jednego z jej członków powoduje przejściową niemożliwość działania Rady Nadzorczej jako 
organu naszej Spółki, w tym, przede wszystkim, niemożliwość podejmowania uchwał. W związku ze specyfiką 
kompetencji Rady Nadzorczej naszej Spółki (dokładniejsze informacje na ten temat zawarte są w części „Osoby 
zarządzające i nadzorujące”: „Rada Nadzorcza”) powstała obecnie niemożliwość wykonywania przez Radę Nadzorczą 
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swoich uprawnień nie powinna spowodować utrudnień w bieżącej działalności naszej Spółki. Jednocześnie, Zarząd 
Spółki podejmie działania zmierzające do wyboru przez naszych akcjonariuszy brakującego członka Rady Nadzorczej  
w możliwie krótkim terminie. 

Brak jest umów o świadczenie usług zawartych pomiędzy nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów zależnych 
a członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, które określałyby świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku 
pracy.  

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego 

Katalog zasad ładu korporacyjnego określony został przez Giełdę Papierów Wartościowych w dniu 29 października 2004 r. 
Zgodnie z § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, opublikowaliśmy w dniu 14 kwietnia 2005 roku raport 
bieżący nr 14/2005 „Oświadczenie dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego”, w którym określiliśmy zakres 
przestrzegania przez nas i nasze organy zasad ładu korporacyjnego. Szczegółowe omówienie zakwestionowanych przez 
nas zasad ładu korporacyjnego znajduje się w części „Ład korporacyjny” niniejszego Prospektu. 

Posiadane akcje i opcje na akcje 

Akcje i opcje na akcje w Spółce 

Prezes Zarządu, pan Adam Góral posiada 1.455.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) naszych akcji, 
stanowiących 42,17% wysokości kapitału zakładowego Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Adam Góral zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji Spółki w okresie 24 miesięcy od daty 
naszego pierwszego notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. od dnia 27 września 2004 roku.  

Ponadto, w dniu 10 października 2005 roku Adam Góral podpisał z innym znaczącym akcjonariuszem, Softbank S.A., 
umowę opcji, zgodnie z którą Adam Góral złożył ofertę sprzedaży wszystkich przysługujących mu praw poboru  
(tj. 1.455.000 praw poboru) do nowej emisji akcji serii C, jak również ofertę sprzedaży 268.000 akcji Spółki. Szczegółowe 
informacje o tej umowie znajdują się w części „Znaczni akcjonariusze” niniejszego Prospektu. 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadali 
naszych akcji. 

Akcje (udziały) i opcje na akcje (udziały) w jednostkach Grupy Kapitałowej 

Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu, żaden z członków naszego Zarządu ani Rady Nadzorczej nie posiadał 
akcji (udziałów) w naszych spółkach zależnych. 
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE 
Znaczni akcjonariusze 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej każdy z akcjonariuszy spółki publicznej zobowiązany jest do powiadomienia tej 
spółki oraz do powiadomienia Komisji o zdarzeniach, które powodują osiągnięcie lub przekroczenie (zarówno 
zwiększenie, jak i zmniejszenie udziału) przez niego 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% i 75% ogólnej liczby głosów  
w spółce publicznej. Takiego zawiadomienia należy dokonać w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie 
głosów albo od dnia, w którym dany akcjonariusz dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć. Podobne obowiązki informacyjne (z wyjątkiem obowiązku informowania  
o przekroczeniu 20% udziału) istniały pod rządami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, tj. do dnia  
24 października 2005 roku.  

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu powiadomieni zostaliśmy o następujących udziałach w naszym kapitale 
zakładowym przekraczających stosowne progi ogólnej liczby głosów, o których mowa jest w Ustawie o Ofercie 
Publicznej: 

Znaczni akcjonariusze 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów  
na WZA 

% udział w strukturze 
akcjonariatu 

% udział w liczbie 
głosów na WZA 

Adam Góral 1.455.000 1.455.000 42,17 42,17 

Softbank S.A. 605.000 605.000 17,54 17,54 

Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń  
na Życie S.A. 

180.442 180.442 5,23 5,23 

Pozostali 1.209.558 1.209.558 35,06 35,06 
 

W Spółce nie występują żadne przywileje związane z prawem głosu, jak też żadnemu z akcjonariuszy nie zostały 
przyznane osobiste przywileje. Znaczni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu w Spółce niż opisane  
w niniejszym Prospekcie. 

Adam Góral 

Informacje na temat Adama Górala zostały przedstawione w części „Osoby zarządzające i nadzorujące” niniejszego 
Prospektu. 

Softbank S.A. 

Softbank S.A. działa na rynku usług informatycznych od 1989 roku. Softbank S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie 2 czerwca 1998 roku. Spółka znajduje się w indeksie giełdowym WIG 20. Spółka wchodzi 
w skład grupy kapitałowej utworzonej przez Prokom Software S.A. Głównym obszarem działalności Softbank S.A. jest 
realizacja przedsięwzięć informatycznych, głównie dla banków, instytucji finansowych, administracji publicznej, a także 
wybranych firm sektora przemysłowego.  

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. („PZU Życie”) działa na polskim rynku ubezpieczeń od 1991 roku. 
Wchodzi w skład grupy kapitałowej PZU i obecnie jedynym akcjonariuszem PZU Życie jest Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń S.A. Przedmiotem działalności PZU Życie jest organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
w zakresie ubezpieczenia na życie oraz prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy 
emerytalnych. 

Kontrola Spółki, Umowy pomiędzy Akcjonariuszami 

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu żaden z podmiotów nie kontroluje nas w sposób bezpośredni ani pośredni. 
Podobnie nie jesteśmy świadomi istnienia jakichkolwiek porozumień, których realizacja mogłaby spowodować powstanie 
pośredniej lub bezpośredniej kontroli nad nami.  

Na dzień niniejszego Prospektu jedynymi obowiązującymi umowami między akcjonariuszami są zawarte pomiędzy 
Adamem Góralem oraz Softbank S.A. (i) umowa zastawu rejestrowego z dnia 24 stycznia 2005 r., oraz (ii) umowa opcji  
z dnia 10 października 2005 roku.  

Umowa zastawu rejestrowego z dnia 24 stycznia 2005 roku została zawarta w związku z umową nabycia 100% akcji 
Epsilio S.A. podpisaną w dniu 20 grudnia 2004 r. przez nas i Softbank S.A. Zabezpieczeniem zapłaty drugiej raty ceny 
nabycia wskazanych wyżej akcji jest zastaw rejestrowy na 176 471 naszych akcjach ustanowiony przez Adama Górala 
na rzecz Softbank S.A. Akcje będące przedmiotem zastawu stanowią 5,12% naszego kapitału zakładowego i tyle samo 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Natomiast umowa opcji z dnia 10 października 2005 roku dotyczy sprzedaży akcji oraz praw poboru Spółki. Stosownie 
do postanowień tej umowy, Adam Góral złożył ofertę sprzedaży wszystkich przysługujących mu praw poboru  
(tj. 1.455.000 praw poboru) do nowej emisji akcji serii C, którą to ofertą związany on będzie od dnia zarejestrowania 



 
Prospekt Emisyjny

 

 80

tychże praw na odpowiednim rachunku papierów wartościowych do dnia ich wygaśnięcia. Cena sprzedaży praw poboru 
ma być ustalona według następującego wzoru: 

 

 
 

Kurs Akcji jest średnią arytmetyczną cen jednej akcji Asseco Poland SA z kursów zamknięcia na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru;  

• Cena Emisyjna jest ceną emisyjną jednej akcji serii C; oraz  

• 8,625 policzone jako stosunek obecnej liczby akcji Asseco Poland SA oraz emitowanej liczby akcji. 

Zarząd Softbank S.A. oświadczył, iż zamierza skorzystać ze wszystkich posiadanych praw poboru do nowej emisji akcji 
serii C. Skorzystanie z posiadanych oraz nabytych od Adama Górala praw poboru do nowej emisji akcji serii C pozwoli 
Softbank S.A. na nabycie 238.841 akcji Asseco Poland SA. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze 
planowanej emisji akcji, Softbank S.A. posiadał będzie więc 843.841 naszych akcji, stanowiących 21,92% kapitału 
zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.  

Jednocześnie, na podstawie umowy opcji, Adam Góral złożył Softbank S.A. ofertę sprzedaży 268.000 akcji Spółki. 
Stosownie do postanowień umowy opcji, Adam Góral jest związany tą ofertą przez 6 miesięcy od dnia 27 września 2006 r. 
Cena sprzedaży jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej cen jednej akcji Spółki z kursów zamknięcia na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym Softbank S.A. złoży 
oświadczenie o przyjęciu oferty. 

 

Cena praw poboru = 
90% x (Kurs Akcji - Cena Emisyjna) 

8,625 
, gdzie
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
Pomiędzy dniem 1 stycznia 2002 roku a datą niniejszego Prospektu zarówno my, jak i nasze jednostki zależne 
zawarliśmy szereg umów z podmiotami powiązanymi. Wszystkie umowy zawierane były na warunkach nieodbiegających 
od warunków rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z naszej bieżącej działalności oraz naszych jednostek 
zależnych. 

Dalsze szczegółowe informacje na temat umów z podmiotami powiązanymi, w tym stosowne zestawienie ich wartości, 
zostały zamieszczone w części Informacje Finansowe Dotyczące Aktywów i Pasywów, Sytuacji Finansowej oraz Zysków 
i Strat w punktach: 

(I.) 1.5 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w punkcie 7 Dodatkowych not objaśniających, 

(II.) 2.3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta, w punkcie 7 Dodatkowych not objaśniających; 

(III.) 3 Śródroczne informacje finansowe, w punkcie 3.4 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy 
Kapitałowej, w Dodatkowych notach objaśniających w punkcie 7, 

Ponadto, poniżej wskazane zostały zawarte przez nas umowy z podmiotami powiązanymi niezwiązane bezpośrednio  
z naszą bieżącą działalnością. 

Współpraca z Softbank S.A. (aktualnie nasz znaczący akcjonariusz)  

Umowa o współpracy z 6 września 2004 roku.  

Zawarta przez nas z Softbank S.A. umowa o współpracy reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach 
informatycznych w sektorze bankowym. Współpraca w tym zakresie ma pozwolić obu stronom na wzbogacenie oferty 
produktowej obu spółek w sektorze bankowym. Występujące pomiędzy spółkami efekty synergii pozwolą na wzajemne 
wykorzystywanie kompetencji i doświadczeń oraz najlepszych zasobów zgromadzonych w obu spółkach w zakresie 
realizowanych projektów.  

Współpraca z Softbank S.A. w zakresie nabycia przez nas akcji Epsilio S.A. 

Spółka Epsilio S.A. powstała w 2003 roku z połączenia dwóch spółek działających w branży informatycznej, należących 
do grupy Softbank – Wonlok oraz Saba. Do 2003 roku Epsilio działało pod firmą Wonlok i zajmowało się tworzeniem 
systemów przeznaczonych dla banków oraz przedsiębiorstw. Po wejściu do grupy Softbank rozwiązania Epsilio 
koncentrowały się na bankowości spółdzielczej. Flagowym produktem spółki stał się Eurobank on-line, wdrożony  
w Banku Gospodarki Żywnościowej (obsługujący 130 produktów bankowych oraz 2 800 000 rachunków).  

W dniu 18 października 2004 roku podpisaliśmy z Softbank S.A. List Intencyjny w sprawie osiągnięcia porozumienia 
dotyczącego ewentualnego nabycia 892 500 akcji Epsilio S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. 
Umowę w przedmiocie nabycia 100% akcji Epsilio S.A. podpisaliśmy z dotychczasowym właścicielem tych akcji  
– Softbank S.A. – w dniu 20 grudnia 2004 r. Cena zakupu akcji wynosiła 24,5 mln PLN, a płatność została podzielona na 
dwie raty – pierwsza rata stanowiąca 51% ceny – 12,5 mln PLN została zapłacona w grudniu 2004 r., zaś termin 
płatności drugiej raty upływa 16 grudnia 2005 r. Zabezpieczeniem zapłaty drugiej raty jest zastaw rejestrowy na 176 471 
naszych akcjach, które stanowią 5,12% kapitału zakładowego spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Zastaw na akcjach ustanowił Adam Góral na rzecz Softbank S.A. Nabycie Epsilio S.A. zwiększyło udział naszej Grupy 
Kapitałowej w sektorze banków spółdzielczych do 60%.  

Połączenie z Epsilio S.A. 

W II kwartale 2005 r. zarządy: nasz i Epsilio S.A. podjęły decyzję o połączeniu spółek. Plan połączenia zakładał przejęcie 
Spółki Przejmowanej (Epsilio S.A.) przez Spółkę Przejmującą (czyli nas) na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1) ksh. 
Plany połączenia obu spółek zostały złożone we właściwych Sądach Rejestrowych, ogłoszone w Monitorze Sądowym  
i Gospodarczym oraz przekazane KPWiG, GPW i opinii publicznej. W dniu 30 maja 2005 roku odbyło się nasze 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które Uchwałą nr 3 zatwierdziło zamiar połączenia spółek oraz plan połączenia. 
Dzień później, 31 maja 2005 roku uchwałę dotyczącą połączenia przyjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Epsilio S.A. W procesie połączeniowym wyodrębniony został Pion Banków Spółdzielczych, którego dyrektorem został 
dotychczasowy Prezes Zarządu Epsilio – Krzysztof Jagielski.  

1 lipca 2005 roku, decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi zostało połączone z nami. Oznacza to, że z dniem 1 lipca 2005 roku przejęliśmy wszelkie 
prawa i obowiązki spółki Epsilio. 2 lipca 2005 roku nasza Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Krzysztofa 
Jagielskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Epsilio S.A., który stał się odpowiedzialny za Pion Banków 
Spółdzielczych wyodrębniony w procesie łączeniowym spółek. 

Należy zaznaczyć, że w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, po połączeniu majątek każdej z połączonych 
spółek powinien być zarządzany przez nas oddzielnie aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których 
wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia  
o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. 

Przez oddzielne zarządzanie majątkami łączonych spółek należy rozumieć m.in. prowadzenie odrębnych rachunków, 
wystawianie faktur w określony sposób, utrzymywanie odrębnych rachunków bankowych. 
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Nabycie akcji Asseco Slovakia a.s. i współpraca z Asseco Slovakia a.s. 

Umowa inwestycyjna z akcjonariuszami Asseco Slovakia a.s. z 20 sierpnia 2004 roku.  

Przedmiotem umowy inwestycyjnej zawartej z akcjonariuszami Asseco Slovakia a.s. było ustalenie zasad partnerskiej 
współpracy stron w trakcie i po przeprowadzeniu transakcji nabycia przez nas 55% akcji Asseco Slovakia a.s. w ramach 
naszej Grupy Kapitałowej oraz w zakresie późniejszego funkcjonowania Asseco Slovakia a.s. na rynku informatycznym 
Słowacji i krajów sąsiednich. Umowa zawierała dwa warunki dotyczące realizacji jej postanowień: (i) wprowadzenie nas 
na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i uzyskanie z emisji akcji serii B środków wystarczających do 
sfinalizowania transakcji oraz (ii) uzyskanie wymaganych przez prawo słowackie decyzji właściwego organu 
antymonopolowego zezwalającego na dokonanie czynności uznawanych za koncentrację kapitałową. W związku ze 
spełnieniem obu warunków Umowa Inwestycyjna weszła w życie.  

Po podpisaniu warunkowej Umowy Inwestycyjnej realizacja jej postanowień przebiegała według ustalonego 
harmonogramu. Oba warunki realizacji postanowień umowy zostały spełnione: (i) nasze akcje zostały wprowadzone na 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i uzyskaliśmy z emisji akcji serii B środki na nabycie akcji spółki 
Asseco Slovakia a.s., jak również (ii) uzyskaliśmy zgodę Urzędu Antymonopolowego w Bratysławie na nabycie akcji  
i objęcie akcji nowej emisji spółki Asseco Slovakia a.s. 

W dniu 22 listopada 2004 r. podpisaniem umowy nabycia akcji Asseco Slovakia a.s. rozpoczął się I etap realizacji 
umowy inwestycyjnej obejmującej akwizycję na Słowacji. Przedmiotem umowy było nabycie przez nas 460 akcji Asseco 
Slovakia a.s., dających prawo do 46% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wartość umowy wynosiła 340 000 000 SKK. 
Etap ten został sfinalizowany 26 listopada 2004 r. z momentem zarejestrowania przez Centralny Depozyt Papierów 
Wartościowych w Bratysławie nabycia akcji Asseco Slovakia a.s. przez Spółkę. Nabycie akcji Asseco Slovakia a.s. 
finansowane było ze środków pochodzących z publicznej emisji naszych akcji.  

Drugi etap realizacji Umowy Inwestycyjnej, tj. nabycie 200 akcji nowej emisji spółki Asseco Slovakia a.s., został 
sfinalizowany w dniu 9 grudnia 2004 r. po zarejestrowaniu przez Centralny Depozyt Papierów Wartościowych  
w Bratysławie nabycia tych akcji przez naszą spółkę. Tym samym sfinalizowana została w całości transakcja nabycia 
55% akcji Asseco Slovakia a.s., dających 55% udziału w kapitale zakładowym oraz 55% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 

Przewidziane Umową Inwestycyjną warunki naszej współpracy z pozostałymi akcjonariuszami Asseco Slovakia a.s. 
obejmują między innymi: ograniczenia w zbywaniu i obciążaniu akcji Asseco Slovakia a.s., sposób podziału zysku na 
przestrzeni lat 2004-2007 oraz zakaz podejmowania działań konkurencyjnych w stosunku do Asseco Slovakia a.s. 

Połączenie z ABAS S.A. 

W dniu 16 września 2005 podpisaliśmy z pozostałymi akcjonariuszami ABAS S.A. sześć umów nabycia akcji stosownie  
do których nabyliśmy łącznie 7.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.000 akcji imiennych zwykłych serii B. 
Tym samym nasz udział w kapitale zakładowym ABAS S.A. wzrósł do 100%. Nasza Rada Nadzorcza udzieliła zgody na 
nabycie przez Spółkę akcji ABAS S.A. w dniu 21 września 2005 r. 

W dniu 19 września 2005 roku Zarząd podjął uchwałę, w której potwierdził zamiar połączenia z ABAS S.A. Zarząd przyjął 
następujące postanowienie uchwały, uzasadniające podjęcie decyzji o zamiarze połączenia i wskazujące cele 
długookresowe, które powinny zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań: 

„Spółki podlegające procesowi połączenia działają na tym samym rynku oferując rozwiązania systemów informatycznych 
dla sektora bankowego. Spółka ABAS S.A. jest spółką zależną Asseco Poland SA. Spółka przejmowana funkcjonując  
w ramach Grupy Kapitałowej realizuje w charakterze podwykonawcy prace wdrożeniowe oraz serwisowe systemów 
informatycznych autorstwa naszej Spółki. Połączenie obu spółek pozwoli na: a/ uporządkowanie oferty rynkowej 
adresowanej do poszczególnych grup klientów, b/ ekonomicznie uzasadnione gospodarowanie zasobami 
pracowniczymi, c/ podniesienie poziomu bezpieczeństwa oferowanych usług serwisowych”. 

Umowa Asseco Slovakia a.s. z Asset a.s. 

W dniu 1 lutego 2005 r. zawarta została umowa pomiędzy Asseco Slovakia a.s. (naszym podmiotem zależnym) jako 
klientem oraz Asset a.s. jako świadczącym usługi. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

Umowa zakłada, że Asset a.s. będzie udzielał wsparcia Asseco Slovakia a.s. w następującym zakresie: 

a) przygotowanie ofert w przetargach publicznych; 

b) pozyskiwanie nowych klientów – w drodze konsultacji i pomocy technicznej; 

c) przygotowywanie nowych umów – w drodze konsultacji i pomocy technicznej; 

d) realizacja określonych projektów (zgodnie z załączoną do umowy szczegółową listą) – w drodze konsultacji; 

e) realizacja projektu bezpieczeństwa przemysłowego – w drodze konsultacji.  
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WALNE ZGROMADZENIE, AKCJE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
Kapitał zakładowy naszej Spółki 

Według stanu na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych danych finansowych, nasz kapitał 
zakładowy wynosi 517.500 PLN (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3.450.000 
(słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 15 gr (słownie: piętnaście 
groszy) każda. W okresie pomiędzy dniem 14 grudnia 2004 r. a datą sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy nie uległ 
zmianie.  

Zgodnie z bilansem sporządzonym za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., nie 
występowały żadne należne, lecz niepokryte wpłaty na nasz kapitał zakładowy i powyższa pozycja w sporządzonym dla 
nas bilansie jest równa 0 zł. W związku z tym, iż w okresie od dnia 31 grudnia 2004 r. do dnia sporządzenia niniejszego 
Prospektu nie zostały zaoferowane do objęcia żadne nowe akcje, wysokość należnych, lecz nie wniesionych wpłat na 
poczet kapitału zakładowego nie uległa zmianie. 

Zgodnie z naszym Statutem, kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie 
wartości akcji dotychczasowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kapitał jest tworzony  
z wpłat pieniężnych oraz wkładów niepieniężnych akcjonariuszy, w wysokości równej co najmniej wartości nominalnej 
obejmowanych akcji. Zgodnie z postanowieniami Statutu, obniżenie kapitału zakładowego może się odbyć poprzez 
umorzenie akcji, które odbywa się na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 2/3 
głosów, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Obniżenie kapitału zakładowego może się odbyć 
poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku 
podziału przez wydzielenie, na warunkach określonych w art. 455 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych.  

Historyczne dane na temat kapitału zakładowego  

Poniższa tabelka przedstawia historyczne dane dotyczące kształtowania się naszego kapitału zakładowego, 
uwzględniając kolejne emisje akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego na skutek podwyższenia wartości 
nominalnej dotychczasowych akcji. 

Historyczne zmiany wartości kapitału zakładowego 

Zdarzenie powodujące zmianę  
w kapitale 

Data nastąpienia 
zdarzenia 

Wyemitowane 
akcje 

Wartość 
wyemitowanych 

akcji 

Całkowita 
wartość kapitału 

po 
podwyższeniu 

Całkowita 
liczba akcji 
po emisji 

Rejestracja Spółki w Rejestrze 
Handlowym (nabycie przez nas 
osobowości prawnej) 

7 lipca 1995 r. 300.000 300.000 300.000 300.000 

Emisja nowych akcji na skutek 
podziału dotychczas istniejących akcji 

19 marca 2004 r. 3.000.000 300.000 300.000 3.000.000 

Podwyższenie kapitału zakładowego 
przez emisję nowych akcji 

1 października 2004 r. 450.000 45.000 345.000 3.450.000 

Podwyższenie kapitału zakładowego  
ze środków własnych Spółki 
pochodzących z kapitału zapasowego 
(w drodze zwiększenia wartości 
nominalnej istniejących akcji) 

14 grudnia 2004 r. 0 0 517.500 3.450.000 

 

Akcje założycielskie zostały objęte w ten sposób, że: 

• 150.000 akcji serii A od nr 000001 do nr 150.000, w zamian za wkład niepieniężny, objął Comp Ltd (zgodnie  
z brzmieniem aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 1995 roku, sporządzonego przez Pawła Kłaczyńskiego  
– notariusza w Warszawie (Rep. A nr 1066 / 1995),  

• 147.000 akcji serii A od nr 150.001 do nr 297.000, w zamian za wkład pieniężny, objął Adam Góral (zgodnie  
z brzmieniem aktu notarialnego z dnia 16 czerwca 1995 roku, sporządzonego przez Małgorzatę Szarą  
– notariusza w Rzeszowie (Rep. A nr 1989 za rok 1995), oraz 

• 3.000 akcji serii A od nr 297.001 do nr 300.000, w zamian za wkład pieniężny, objęła Marta Sztafrowska-Papaj 
(zgodnie z brzmieniem aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 1995 roku, sporządzonego przez Pawła 
Kłaczyńskiego – notariusza w Warszawie (Rep. A nr 1066 / 1995). 

Cena emisyjna akcji serii A była równa ich wartości nominalnej. Tym samym akcje serii A zostały objęte za cenę 1 złoty 
za jedną akcję serii A. 

Akcje naszej Spółki 

Zgodnie ze stanem bilansowym na dzień 31 grudnia 2004 r., według ostatniego bilansu przedstawionego  
w historycznych danych finansowych, za rok obrotowy zaczynający się dnia 1 stycznia 2004 r. i kończący się dnia  
31 grudnia 2004 r.:  
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• Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia naszego kapitału 
zakładowego (art. 448 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych), ani też nasz statut nie przewiduje upoważnienia 
dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (art. 444 i nast. Kodeksu 
Spółek Handlowych); 

• zgodnie ze statutem, nasze akcje dzielą się na: (i) akcje serii A, w ilości 3.000.000 (słownie: trzy miliony)  
o wartości nominalnej 15 gr (słownie: piętnaście groszy) każda, reprezentujące łącznie 86,95% kapitału 
zakładowego, o łącznej wartości 450.000 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); oraz (ii) akcje 
serii B, w ilości 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 15 gr (słownie: 
piętnaście groszy) każda, reprezentujące łącznie 13,05% kapitału zakładowego, o łącznej wartości 67.500 
złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Zarówno akcje serii A, jak i akcje serii B, są 
akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje są zbywalne i mogą być obciążane na podstawie obowiązujących 
powszechnie przepisów prawa. Nasz statut nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących rozporządzania 
naszymi akcjami; 

• na początku roku obrotowego 2004 w obrocie publicznym nie znajdowały się żadne nasze akcje (nie byliśmy 
jeszcze wtedy spółką publiczną). Na koniec powyższego roku w obrocie publicznym znajdowało się 3.000.000 
akcji serii A i 450.000 akcji serii B reprezentujących 100% naszego kapitału zakładowego. 

Nie istnieją akcje niereprezentujące naszego kapitału zakładowego. 

Akcje naszej Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest 
dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi nasza Spółka. Zamiana akcji na 
okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na 
żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na 
zasadach obowiązujących w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi, dwa razy w danym roku 
kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dla 
przekształcenia papierów wartościowych.  

Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. W przypadku odmowy zbycia Zarząd  
w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena akcji 
nie może być niższa niż średnia cena giełdowa z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia, pod 
warunkiem że akcje Spółki będą w obrocie giełdowym. W przeciwnym przypadku cena akcji nie może być niższa niż 
wartość księgowa przypadająca na akcję na ostatni dzień bilansowy. Cena jest płatna w terminie jednego miesiąca od 
dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji. 

Ani my, ani żadna jednostka wchodząca w skład naszej Grupy Kapitałowej nie posiadamy naszych akcji.  

Na podstawie naszego Statutu, akcje mogą być umorzone na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia 
podjęta większością 2/3 głosów, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Akcje umarza się z czystego 
zysku (art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych) lub przez obniżenie kapitału zakładowego (art. 360 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych). Umorzenie akcji z czystego zysku może nastąpić dopiero po podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. 

Nie wyemitowaliśmy obligacji zamiennych na nasze akcje, czy też papierów wartościowych z warrantami 
subskrypcyjnymi. Jednakże, na podstawie naszego statutu, możemy emitować obligacje, obligacje z prawem 
pierwszeństwa oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. 

Przedmiot działalności 

Nasz przedmiot działalności został wskazany w § 5 Statutu i obejmuje rodzaje działalności takie jak: handel hurtowy  
i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; handel hurtowy 
i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży 
pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego; produkcja komputerów i innych 
urządzeń do przetwarzania informacji; produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych; transmisja danych 
i teleinformatyka; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego; działalność w zakresie oprogramowania; przetwarzanie 
danych; działalność związana z bazami danych; konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących; 
pozostała działalność związana z informatyką; sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz 
sprzętu telekomunikacyjnego; leasing; wynajem maszyn i urządzeń biurowych; wynajem pozostałych maszyn i urządzeń; 
budownictwo; działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; pozostała 
działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana; działalność szkoleniowa; działalność badawczo-rozwojowa. 

Walne Zgromadzenie  

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Rzeszowie lub Warszawie. Istnieje kilka sposobów zwołania Walnego 
Zgromadzenia, mianowicie może ono być zwołane przez Zarząd (i) z własnej inicjatywy, lub (ii) na pisemny wniosek 
Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub (iii) na pisemny wniosek 
akcjonariuszy, których akcje reprezentują co najmniej 10% naszego kapitału zakładowego. W przypadkach opisanych  
w punktach (ii) oraz (iii) Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia 
wniosku. 

W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego lub 
też w terminie dwóch tygodni w przypadku zgłoszenia przez uprawnione podmioty stosownego wniosku, o którym była 
mowa w poprzednim paragrafie, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą.  
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EMITENT 
Zostaliśmy utworzeni w dniu 19 maja 1995 roku (akt notarialny Rep. A nr 1639/1995 sporządzony przez notariusza 
Małgorzatę Szarą prowadzącą kancelarię notarialną w Rzeszowie) w formie spółki akcyjnej pod firmą „COMP” Spółka 
Akcyjna. W dniu 7 lipca 1995 roku w wyniku wpisania do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy za numerem RHB 1443 uzyskaliśmy osobowość prawną. W dniu 12 marca 1997 
roku, w wyniku podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i następnie rejestracji zmiany 
Statutu w Rejestrze Handlowym, nasza firma uległa zmianie, otrzymując brzmienie „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna. 
Zgodnie z § 1 Statutu, mogliśmy używać skrótu firmy „COMP Rzeszów” S.A. oraz znaku graficznego odróżniającego 
Spółkę. W dniu 19 kwietnia 2002 roku Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
za numerem KRS 0000104838. 

W dniu 7 października 2005 roku nasze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany 
firmy na „Asseco Poland Spółka Akcyjna”. Możemy używać skrótu firmy „Asseco Poland SA”. Zmiana naszej firmy 
została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 19 października 2005 roku. 

Zgodnie z § 1 Statutu, zostaliśmy utworzeni na czas nieograniczony. Działamy na podstawie przepisów prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i przepisów 
Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Podstawowe dane teleadresowe: 

Firma:     Asseco Poland Spółka Akcyjna 

Forma prawna:    spółka akcyjna 

Kraj siedziby:    Rzeczpospolita Polska 

Siedziba:     Rzeszów 

Adres:     al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów 

Telefon:     (+48 17) 87 55 400 

Telefaks:     (+48 17) 87 55 406 

Poczta elektroniczna:   info@asseco.pl 

Strona internetowa:   www.asseco.pl 

REGON:     690336820 

NIP:      813-10-17-666 

Na dzień 30 września nasza Grupa Kapitałowa składa się z następujących podmiotów: 

Spółka  Adres  Telefon  Przedmiot 
działalności  Organ prowadzący 

rejestr 

ASSET Soft a.s. 
www.assetsoft.sk 

 
Kosicka 56 
821 08 Bratysława 

 + 42 12 50 703 400  

Doradztwo w zakresie 
oprogramowania  

i dostarczanie 
oprogramowania 

 
Sąd Powiatowy 

Bratysława I, Dział 
Sa, Wkładka 2024/B

ABAS S.A.* 
www.abas.pl 

 
ul. Toruńska 151 
85-880 Bydgoszcz 

 + 52 348 244 00  

Doradztwo w zakresie 
oprogramowania  

i dostarczanie 
oprogramowania 

 

Sąd Rejonowy 
w Bydgoszczy, 

XIII Wydział 
Gospodarczy KRS

COMP Soft Sp. z o.o. 
www.compsoft.com.pl 

 
ul. Wojska Polskiego 3 
39-300 Mielec 

 + 17 788 18 10  

Doradztwo w zakresie 
oprogramowania  

i dostarczanie 
oprogramowania 

 

Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie  
XII Wydział 

Gospodarczy KRS

* Planowane włączenie spółki ABAS S.A. do Asseco Poland SA 
** Od 1 lipca spółka Epsilio S.A. została włączona do Asseco Poland 

Na dzień 22 listopada 2005 r. Zarząd naszej Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
Przedmiotem obrad tego Zgromadzenia ma być podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie jednego  
z naszych podmiotów zależnych, spółki ABAS S.A. Zwracamy uwagę, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może 
zadecydować o podjęciu uchwały w sprawie połączenia, ale również istnieje potencjalna możliwość, że nasi 
akcjonariusze nie wyrażą zgody na to połączenie. Jednakże Zarząd ocenia, iż ryzyko niepodjęcia uchwały w sprawie 
połączenia ze spółką ABAS S.A. jest minimalne. Informacja o treści podjętej uchwały zostanie przekazana do publicznej 
wiadomości w drodze raportu bieżącego. 

Duże znaczenie w naszej Grupie pod względem osiąganych przychodów, wartości aktywów oraz ilości i wielkości 
realizowanych kontraktów posiada oprócz naszej spółki również Asseco Slovakia a.s. 
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Spółka  Numer KRS  Charakter powiązania  Udział w kapitale  Udział w głosach 

ASSET Soft a.s. 
www.assetsoft.sk 

 2024/B  zależna  55,00% 55,00%

ABAS S.A. 
www.abas.pl 

 0000114226  zależna  100,00% 100,00%

COMP Soft Sp. z o.o 
www.compsoft.com.pl 

 0000038165  zależna  65,00% 65,00%

 

 

Schemat Grupy 

 

 
Asseco Poland Asseco 

Slovakia (55%) 

ABAS 
(100%) 

COMP Soft 
(65%) 
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 REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO 
Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego 

W dniu 24 października 2005 roku uchylone zostało obowiązujące dotychczas Prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi i zastąpione kompleksem następujących trzech ustaw: 

• o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych,  

• o obrocie instrumentami finansowymi, oraz  

• o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 

Ustawa o ofercie publicznej reguluje (i) zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych oraz 
ubiegania się o dopuszczanie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku 
regulowanym, (ii) obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie tymi 
papierami wartościowymi (instrumentami finansowymi), oraz (iii) skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz 
szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek. Ustawa o ofercie publicznej 
wprowadza szereg nowych uregulowań dotyczących papierów wartościowych, w tym akcji, i zasad ich przenoszenia oraz 
nakłada na akcjonariuszy spółek publicznych szereg obowiązków dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleń lub 
dokonywania zawiadomień. 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności  
w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów 
uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie. 

Wreszcie Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym określa organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym, przy czym centralnym organem pozostaje KPWiG. 

Ponadto wskazane wyżej ustawy zawierają szereg delegacji dla Ministra Finansów do wydania odpowiednich 
rozporządzeń wykonawczych. Część z nich została już opublikowana i obowiązuje od dnia 24 października 2005 roku. 
Są to m.in.: 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków, 
jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. Nr 206, poz. 1712, z 2005 roku); 

• Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż 
lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji  
w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729, z 2005 roku). 

Dematerializacja papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

Zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi papiery wartościowe będące przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mają formy dokumentu. Prawa z papierów 
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem oferty publicznej powstają  
z chwilą zapisania papierów wartościowych po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie 
będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów 
wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.  
W przypadku, gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu,  
w którym w depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później,  
a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego 
rachunku papierów wartościowych. W przypadku, gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło 
na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku 
papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego żądanie. 

Zgodnie z art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, świadectwo depozytowe potwierdza legitymację do 
realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie 
mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, a w szczególności do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe może być wystawione przez dom maklerski, bank lub 
inny podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na żądanie posiadacza takiego rachunku. Treść 
świadectwa depozytowego szczegółowo reguluje Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.  

W przypadku, gdy przy użyciu świadectwa ma nastąpić realizacja uprawnień wynikających z papierów wartościowych, 
papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili wydania 
świadectwa do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. W tym okresie podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku (art. 11 Ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi). 

Obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji 

Obowiązki notyfikacyjne 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusze spółek publicznych mają obowiązek zawiadomienia KPWiG 
o osiągnięciu, a także przekroczeniu (zarówno zmniejszeniu, jak i zwiększeniu udziału) do następujących wielkości 
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progowych ogólnej liczby głosów w spółce publicznej: 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% i 75% w terminie 4 dni od daty 
zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym podmiot zobowiązany dowiedział się o takiej zmianie lub 
przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

Obowiązek złożenia zawiadomienia w wyżej wskazanym terminie powstaje również w następujących przypadku: 

1. zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

• 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych 
notowań giełdowych; 

• 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku 
regulowanym; 

2. zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby 
głosów. 

Obowiązek ten powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji łącznie. Obowiązek 
dokonania omawianego zawiadomienia nie powstaje natomiast w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów 
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby 
głosów, z którym wiąże się powstanie omawianych obowiązków. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 
zawiadomienie, liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki 
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, liczbie aktualnie posiadanych akcji  
i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale  
w ogólnej liczbie głosów. 

Ponadto zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu powinno zawierać informacje dotyczące zamiarów zwiększania udziału w spółce publicznej w okresie 
dwunastu miesięcy od złożenia tego zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału. W przypadku każdorazowej 
zmiany tych zamiarów lub celu, w okresie dwunastu miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia oraz w okresie 
późniejszym akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym KPWiG oraz emitenta.  

Akcjonariusz nabywający akcje bez zadośćuczynienia powyższym obowiązkom nie może wykonywać prawa głosu  
z akcji będących przedmiotem danej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub 
przekroczenie danego progu. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania 

Zgodnie z art. 72 Ustawy o ofercie publicznej, tylko w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę akcji możliwe jest nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 
głosów o więcej niż: 

• 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie 
głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, 

• 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej 
liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%. 

W przypadku, gdy w okresach wskazanych powyżej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów odpowiednio o więcej 
niż 10% lub 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego niż czynność prawna, 
akcjonariusz jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która 
spowoduje, że ten udział nie zwiększy się w tym okresie odpowiednio o więcej niż 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

Obowiązki powyższe nie mają zastosowania w przypadku nabycia akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich 
do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki. 

Akcjonariusz nabywający akcje bez zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi ogłoszenia wezwania nie może 
wykonywać prawa głosu z akcji będących przedmiotem danej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu. 

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby 
głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia 
wezwania w związku z zamiarem przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów. W przypadku gdy przekroczenie 
progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 
spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest obowiązany,  
w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

• ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, albo 

• zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów – chyba że w tym 
terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby 
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głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania jego akcji. 

Jeśli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek powyższy ma zastosowanie 
w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania 
tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 

Analogiczne obowiązki jak opisane powyżej w przypadku zamiaru przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu występują w przypadku zamiaru przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej  
– w tym przypadku jednak akcjonariusz musi ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki. 

Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego w związku z zamiarem 
przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu nabył, po cenie wyższej niż cena określona  
w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od 
tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, 
od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. 

Akcjonariusz nabywający akcje bez ogłoszenia wezwania w związku z zamiarem przekroczenia progu 66% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji będących jego własnością. 

Ustawa o ofercie publicznej w artykule 87 wymienia katalog podmiotów, w stosunku do których stosuje się przepisy 
dotyczące obowiązku zawiadamiania KPWiG o osiągnięciu/przekroczeniu danego progu ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu, jak również przepisy o wezwaniu. 

Przymusowy wykup 

Zgodnie z artykułem 82 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 90% głosów w spółce 
przysługuje prawo żądania od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży jemu wszystkich posiadanych przez nich akcji 
(tzw. squeeze-out). Przy obliczaniu liczby głosów w spółce bierze się również pod uwagę akcje posiadane przez 
podmioty zależne lub dominujące wobec akcjonariusza zgłaszającego żądanie oraz przez podmioty będące stronami 
zawartego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
dotyczącego istotnych spraw spółki. 

Ustawa przewiduje gwarancję minimalnej ceny, którą musi zapłacić akcjonariusz dokonujący przymusowego wykupu. 
Nie może ona być niższa niż średni kurs z ostatnich 3 lub 6 miesięcy notowań na giełdzie (w zależności od tego, który 
jest korzystniejszy dla akcjonariuszy mniejszościowych). 

Z drugiej strony, zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusze mniejszościowi mają możliwość żądania, 
aby akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wykupił ich akcje 
(tzw. sell-out right). 

Żądanie powołania rewidenta do spraw szczególnych 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu mają prawo żądać powołania na 
koszt spółki rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem 
spraw spółki, a w związku z tym żądaniem mają oni prawo zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia sprawy 
podjęcia tej uchwały w porządku obrad. 

Odpowiedzialność administracyjna  

Ustawa o ofercie publicznej wymienia katalog tzw. deliktów administracyjnych, które są rozpatrywane przez KPWiG. Od 
decyzji KPWiG niezadowolona osoba lub emitent, wobec których toczy się postępowanie, może się odwołać. 
Podtrzymanie przez Komisję swej decyzji umożliwi odwołanie do sądu administracyjnego, a w ostateczności do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

W drodze decyzji administracyjnej KPWiG może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 miliona złotych na każdego,  
kto m.in.: 

• nie dokonuje w terminie zawiadomienia o przekroczeniu określonych progów głosów lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w przepisach; 

• przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków określonych przepisami  
o wezwaniach; 

• nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach 
przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej; 

• w wezwaniu proponuje cenę niższą niż określona na podstawie przepisów; 

• nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w przepisach; 

• wbrew obowiązkom określonym w ustawie nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub 
nie udziela mu wyjaśnień. 

Kara pieniężna może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów.  
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Obrót giełdowy prawami poboru 

Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego prawa poboru mogą być notowane na GPW począwszy od 
sesji giełdowej przypadającej następnego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta  do publicznej wiadomości 
ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż następnego dnia sesyjnego po dniu ustalenia prawa poboru. 
Prawa poboru notowane są na giełdzie po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przez 
dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje. 

Terminy notowania praw poboru Zarząd Giełdy podaje do publicznej wiadomości w drodze komunikatu. Przedmiotem 
obrotu jest prawo poboru z jednej akcji. Jednostką transakcyjna jest jedno prawo poboru. 

W okresie od dnia dopuszczenia do obrotu giełdowego a dniem pierwszego notowania praw poboru, Zarząd Giełdy 
może zezwolić na zawarcie transakcji pakietowych dotyczących praw poboru, o ile w dniu poprzedzających zawarcie 
transakcji znana jest cena emisyjna akcji nowej emisji, a termin rozliczenia transakcji przypada nie później niż w dniu 
zakończenia przyjmowania zapisów na akcje. 

Osoby będące akcjonariuszami na koniec dnia ustalenia prawa poboru, zbywając prawo poboru rezygnują z możliwości 
jego wykonania. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zgodnie z art. 12 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega 
zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000 tys. EURO. 

Przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby będące przedsiębiorcami  
w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, a także, między innymi, osoby fizyczne posiadające akcje 
lub udziały zapewniające co najmniej 25% głosów w organach przedsiębiorcy lub posiadające decydujący wpływ na 
przedsiębiorcę, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji. Obowiązek zgłoszenia Prezesowi 
UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy, między innymi, zamiaru objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy 
powodujących uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu oraz zamiaru przejęcia bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą lub jego częścią przez jednego lub więcej przedsiębiorców w drodze nabycia lub 
objęcia akcji lub innych papierów wartościowych. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
przejęciem kontroli są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, 
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
określonego przedsiębiorcę. 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu, między 
innymi, jeżeli: 

• polega on na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich dalszej odsprzedaży, 
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku 
od dnia nabycia, oraz że: 

– instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji z wyjątkiem prawa do dywidendy lub 

– wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 
jego majątku lub tych akcji; albo 

• polega on na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod 
warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży. 

Zgodnie z art. 98 ust 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. 

Naruszenia tego przepisu nie stanowi, w myśl art. 98 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, realizacja 
publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszonej Prezesowi UOKiK w trybie art. 12 Ustawy o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu 
utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać  
u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

Zgodnie z art. 101 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku 
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody 
Prezesa UOKiK. Ponadto, w niektórych wypadkach, a w szczególności w przypadku dokonania niezgłoszonej 
koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK, jeżeli przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes 
UOKiK może nakazać odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podział przedsiębiorcy, zbycie całości lub części 
majątku, udziałów lub akcji, lub nawet rozwiązanie spółki. Prezes UOKiK może także nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji. 
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Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej „Rozporządzenie”). 

Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są  
(z pewnymi małymi wyjątkami) spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. 

Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany  
w strukturze kontroli nad przedsiębiorcą w wyniku: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub objęcia 
akcji lub innych papierów wartościowych) przez jednego lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej osób 
kontrolujących już co najmniej jednego przedsiębiorcę albo w wyniku utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pełniącego  
w sposób trwały wszelkie funkcje autonomicznego przedsiębiorcy. W rozumieniu Rozporządzenia przejęciem kontroli są 
wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego 
przedsiębiorcę. 

Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

(i) zawarciu odpowiedniej umowy, 

(ii) ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub 

(iii) nabyciu kontrolnego pakietu akcji.  

Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

(i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim roku 
obrotowym wynosi więcej niż 5 mld EURO, oraz 

(ii) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EURO,  

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie 
trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

(i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2.500 mln EURO, 

(ii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EURO,  

(iii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie powyżej 
łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 
mln EURO, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących  
w koncentracji przekroczył 25 mln EURO, oraz  

(iv) łączny obrót przypadający na UE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln EURO,  

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie 
trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 

a. są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub 

b. nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, 
mają uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw. 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia, koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 

(i) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których 
normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny rachunek lub 
na rachunek innych osób, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie  
w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że: 

 nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia 
zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że 

 wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego 
przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod 
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warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia (wyjątkowo 
okres ten może być przedłużony); 

b) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, 
postępowania układowego lub analogicznych postępowań; 

c) działania określone powyżej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane w odrębnych 
przepisach prawa wspólnotowego), jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do 
holdingu wykonywane są, zwłaszcza w kwestiach dotyczących mianowania członków organów 
zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu 
zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania 
konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia, przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do 
czasu wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub do upływu terminu, w jakim decyzja powinna 
zostać wydana.  

Również utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego 
podmiotu gospodarczego, stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu. 

Do czasu zakończenia – poprzez wydanie decyzji – badania zgłoszonej koncentracji przez Komisję zamknięcie 
zgłoszonej transakcji nie może zostać dokonane. Jednakże naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja 
zgłoszonej Komisji publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego  
z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji na podstawie zwolnienia 
udzielonego przez Komisję. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia, Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną  
w wysokości do 10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym, jeżeli przedsiębiorca ten 
dokonał koncentracji bez zgody Komisji lub wbrew decyzji Komisji. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia,  
w niektórych wypadkach, a w szczególności w przypadku dokonania koncentracji, która została zakazana, Komisja 
Europejska może nakazać odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podział przedsiębiorcy lub zbycie całości lub 
części majątku, udziałów lub akcji. 

W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Komisja może: 

(i) w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazać przedsiębiorstwom rozwiązanie 
koncentracji, w szczególności poprzez: 

a. podział połączonego przedsiębiorstwa, lub  

b. zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów;  

(ii) w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest możliwe przywrócenie stanu, jaki 
miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne 
do przywrócenia takiego stanu w jak najwyższym stopniu; 

(iii) nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż przedsiębiorstwa 
dokonają rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego stanu – zgodnie 
z decyzją Komisji. 

Ponadto dokonanie koncentracji bez zgody lub wbrew decyzji Komisji może skutkować nałożeniem przez Komisję na 
przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 10% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym. 
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OPODATKOWANIE 
Podane niżej informacje mają charakter ogólny. W sprawach podatkowych zaleca się skorzystanie z usług adwokatów, 
radców prawnych lub doradców podatkowych. 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody z dywidend otrzymanych od osób 
prawnych mających siedzibę w Polsce opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% 
uzyskanego przychodu. Przy czym, dla celów obliczenia podatku dochodowego uzyskany przychód nie podlega 
pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów.  

Kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy podatnik, który otrzymał dywidendę, może odliczyć od 
podatku dochodowego należnego od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 19 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w roku 2004 – 19% (dziewiętnastoprocentowym) podatkiem dochodowym). 
W przypadku braku możliwości odliczenia w danym roku, zryczałtowany podatek dochodowy podlega odliczeniu  
w następnych latach podatkowych bez limitu czasowego (art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnikiem zryczałtowanego podatku 
dochodowego jest spółka wypłacająca dywidendę.  

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Dochodami osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach emitenta są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału  
w zyskach emitenta.  

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przychodów z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% 
uzyskanego przychodu. Przy czym, dla celów obliczenia podatku dochodowego uzyskany przychód nie podlega 
pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1 tego 
przepisu, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych 
do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu dywidendy i z innych przychodów z tytułu udziału  
w zyskach osób prawnych. 

Opodatkowanie dywidend otrzymanych przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 

Dywidendy wypłacane zagranicznym osobom fizycznym i prawnym z tytułu udziału w zyskach polskich osób prawnych 
podlegają opodatkowaniu 19% (dziewiętnastoprocentowym) zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile odpowiednia 
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej (art. 30a ust. 1 i ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych oraz art. 22 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Warunkiem zastosowania stawki podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest posiadanie przez spółkę wypłacającą dywidendę zaświadczenia  
o miejscu zamieszkania lub siedzibie odbiorcy dywidendy, wydanego do celów podatkowych przez zagraniczną 
administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji).  

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione są od podatku dochodowego 
dochody z dywidend osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółki, które łącznie 
spełniają następujące warunki:  

1) nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,  

dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca ten dochód 
posiada bezpośrednio nie mniej niż 20% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata. 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych  

Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji powstaje w przypadku uzyskania dochodu, który 
stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży akcji a kosztem jego uzyskania. Dochody ze sprzedaży akcji 
osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowane są na zasadach ogólnych łącznie  
z przychodami z innych źródeł (czyli zgodnie z art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w roku 2004 
– 19% (dziewiętnastoprocentowym podatkiem dochodowym). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem 
uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego 
zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).  
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Opodatkowanie dochodów osób fizycznych  

Dochody osiągane przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży akcji opodatkowane są na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 
30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia 
akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy przychodem, to jest sumą 
uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki poniesione na objęcie akcji.  

Dochody uzyskane na terytorium Polski ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19% (dziewiętnastoprocentową) stawką 
podatku. Osoba fizyczna obowiązana jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym 
zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego, do 30 kwietnia roku następnego. 
Osoba fizyczna nie jest obowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku, w którym dokonano sprzedaży 
akcji. Dochód z tytułu sprzedaży akcji nie jest łączony z innymi dochodami osoby fizycznej i powinien zostać 
zadeklarowany w odrębnym zeznaniu podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych). 

Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych o wysokość straty poniesionej z tytułu 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego 
źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia  
w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji 
oferowanych w publicznym obrocie 

Dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podlegają 
opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zazwyczaj sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa się za pośrednictwem podmiotów prowadzących 
przedsiębiorstwa maklerskie, które przy dokonywaniu transakcji działają w imieniu własnym, lecz na rachunek inwestora. 
Art. 9 pkt 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959, ze 
zm.) stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych „sprzedaż papierów wartościowych domom 
maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz sprzedaż papierów wartościowych dokonywana za 
pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską”. 

W przypadku jednak zbywania akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym bez korzystania z pośrednictwa 
podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej 
transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności 
cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych; obowiązek powyższy ciąży 
solidarnie na zbywcy i nabywcy akcji. 
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DANE O EMISJI 
Rodzaj i typ oferowanych i dopuszczanych do obrotu akcji Spółki oraz podstawa ich emisji 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych oraz dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym jest łącznie nie 
więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 15 gr 
(piętnaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Akcje serii C 
zostały utworzone na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki. Wszystkie akcje serii C są akcjami na okaziciela i są zdematerializowane. 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji jest, 
zgodnie z art. 430-432 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Z kolei zgodnie ze Statutem 
Spółki uchwałę o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (§20 
ust. 1 pkt q Statutu Spółki). Wobec zmiany prawa regulującego działanie rynku kapitałowego i wynikającą stąd zmianą 
terminologii, do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy podejmowanie uchwały o dopuszczeniu akcji 
Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów 
akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu (§19 ust. 1 Statutu Spółki).  

Dnia 7 października 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło zarówno uchwałę  
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C (uchwała nr 1), jak również uchwałę w sprawie 
wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym (uchwała nr 2). Powołane uchwały stanowią Załącznik nr 3 
do niniejszego Prospektu. 

Nie występują żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji serii C ani żadne zabezpieczenia. Z akcjami serii C 
nie są związane żadne dodatkowe świadczenia ani obowiązki, ani żadne uprzywilejowanie. 

Przewidywana data emisji papierów wartościowych przypada na grudzień 2005 r. 

Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN). 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych zdematerializowanych jest Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Prawa poboru dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym 

Zgodnie z art. 433 § 1 k.s.h., nasi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych akcji (prawo poboru). Prawo poboru może być przedmiotem obrotu giełdowego. Prawa poboru naszej 
Spółki uprawniają do objęcia 400.000 oferowanych akcji serii C w stosunku 1:8,625 (tj. do objęcia 1 akcji serii C 
uprawnia posiadanie 8,625 praw poboru). Tym samym, całkowita liczba praw poboru, które mogą być przedmiotem 
obrotu giełdowego wynosi: 3.450.000.  

Prawa poboru zostaną przyznane osobom będącym akcjonariuszami naszej Spółki w dniu 18 listopada 2006 roku. 
Osoby zamierzające nabyć akcje, aby otrzymać przysługujące z nich prawa poboru muszą, z uwagi na rozliczenie 
transakcji w KDPW, dokonać zakupu najpóźniej 15 listopada 2005 roku. Planujemy, aby obrót prawami poboru na GPW 
odbywał się w okresie dwóch dni roboczych od 25 listopada 2005 roku do 28 listopada 2005 roku.  

Prawa, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związane z akcjami serii C oraz procedury ich wykonywania 

Związane z akcjami serii C prawa można podzielić na uprawnienia o charakterze (i) majątkowym oraz (ii) korporacyjnym. 

Uprawnienia majątkowe 

Wśród uprawnień o charakterze majątkowym najważniejsze są: 

(1) Prawo do udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki (prawo do 
dywidendy przysługujące na podstawie art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych).  

Ponieważ żadna z Akcji Spółki nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, czysty zysk przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do wartości nominalnej akcji, co oznacza, że na każdą Akcję Spółki  
(w tym na każdą akcję serii C) przypada dywidenda w jednakowej wysokości.  

Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na warunkach określonych w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 7 października 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
akcji serii C. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2005 
rozpoczynający się dnia 01.01.2005 roku i kończący się dnia 31.12.2005 roku, tj. od dnia 01.01.2005 roku. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy naszej Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pozostawieniu całości lub części 
zysku w Spółce albo przeznaczeniu całości lub części zysku na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 
które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku 
obrotowego. Ponieważ naszym rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Zgromadzenie powinno odbywać 
się do końca czerwca. 

W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy 
(określaną w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie 
z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały  
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o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Nasz Statut nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczki 
na dywidendę. 

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane są przez Spółkę w formie raportów bieżących (zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 7 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.). 

Warunki odbioru dywidendy, w przypadku gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzję o jej wypłacie, 
ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad 
Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, będziemy zobowiązani poinformować KDPW o wysokości 
dywidendy, w dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień 
dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między 
dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Ponadto, stosownie 
do § 20 Regulaminu GPW obowiązującego na rynku nieurzędowym oraz § 23 Regulaminu GPW obowiązującego na 
rynku urzędowym będziemy zobowiązani przekazywać GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniania  
z GPW decyzji dotyczących wypłaty dywidendy, które mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania 
transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy następować będzie za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. 

(2) Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (tj. prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez 
nich akcji. 

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. 
Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów oddanych. Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych 
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy stosowna informacja została 
umieszczona w porządku obrad. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała  
o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta),  
z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 
określonych w uchwale. Zgodnie z tym przepisem podejmowanie uchwały o pozbawieniu prawa poboru nie jest 
konieczne także wtedy, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez 
subemitenta, w przypadku gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych 
im akcji.  

(3) Prawo do uczestniczenia w podziale naszego majątku w razie likwidacji naszej Spółki (art. 474 Kodeksu Spółek 
Handlowych).  

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w wypadku rozwiązania i likwidacji Spółki w proporcji do posiadanego udziału  
w kapitale zakładowym.  

(4) Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne (art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(5) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (przysługujące akcjonariuszowi 
spółki publicznej). 

Uprawnienia korporacyjne  

Wśród uprawnień o charakterze korporacyjnym najważniejsze są: 

(1) Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz prawo 
głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Żadne z naszych akcji nie są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję serii C przypada jeden głos na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

(2) Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego 
(art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych). Przy czym, zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz 
posiadający 5% ogólnej liczby głosów (lub akcjonariusze posiadający łącznie taką liczbę głosów) jest uprawniony do 
żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia w jego porządku obrad wniosku o powołanie 
rewidenta do spraw szczególnych. 

(3) Prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego 
przeciwko nam powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(4) Prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(5) Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, informacji 
dotyczących nas i naszej działalności, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(6) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu Spółek 
Handlowych). 
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(7) Prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z naszej działalności i sprawozdania finansowego wraz  
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(8) Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego właściwego dla nas o upoważnienie do zwołania Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Zarząd w terminie 
dwóch tygodni od złożenia żądania, o którym mowa w art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 401 Kodeksu Spółek 
Handlowych). 

(9) Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz prawo do żądania wydania odpisu 
wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 407 Kodeksu Spółek 
Handlowych). 

(10) Prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez 
powołaną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób, w tym jednej osoby wybranej przez wnioskodawców 
(art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(11) Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(12) Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których 
mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych) lub o zobowiązanie nas do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie 
art. 428 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(13) Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom naszych władz lub innym osobom, które wyrządziły nam 
szkodę (art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(14) Prawo do żądania dokonania przez Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

(15) Prawo do przeglądania określonych w przepisach dokumentów w procesach łączeniowych (art. 505 Kodeksu 
Spółek Handlowych), podziałowych (art. 540 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz przekształceniowych (art. 561 Kodeksu 
Spółek Handlowych).  

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, naszemu akcjonariuszowi przysługuje także prawo do żądania, 
aby spółka handlowa będąca naszym akcjonariuszem udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 
dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wobec określonej spółki handlowej 
albo spółdzielni będącej naszym akcjonariuszem.  

Nasz akcjonariusz uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby 
naszych akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako 
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Nasz akcjonariusz będący spółką handlową, uzyskujący status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu 
Spółek Handlowych w odniesieniu do nas, jest zobowiązany do zawiadomienia nas o powstaniu stosunku dominacji  
w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji 
posiadanych przez akcjonariusza będącego spółką dominującą w odniesieniu do nas, reprezentujących więcej niż 33% 
naszego kapitału zakładowego (art. 6 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Należy podkreślić, że nabycie lub wykonywanie 
praw z naszych akcji przez spółkę albo spółdzielnię zależną uważa się za nabycie lub wykonywanie praw przez spółkę 
dominującą (art. 6 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych), a uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, powzięta  
z naruszeniem art. 6 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości 
głosów bez uwzględniania głosów nieważnych (art. 6 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe przepisy stosuje się 
odpowiednio także w razie ustania stosunku zależności (utraty dominacji). Przedstawione obowiązki spoczywają 
wówczas na spółce, która przestała być spółką dominującą (art. 6 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Umorzenie naszych Akcji  

Stosownie do postanowień Statutu nasze akcje mogą być umorzone na warunkach określonych uchwałą Walnego 
Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Akcje 
umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie akcji z czystego zysku 
może nastąpić dopiero po podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. 
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SUBSKRYPCJA 
Oferta  

Oferta akcji kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta obejmuje 400.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii C Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł każda. 

Akcjonariusze Spółki wg stanu na 18 listopada 2005 r. (dzień ustalenia prawa poboru) otrzymają prawa poboru w liczbie 
posiadanych akcji. Do objęcia 1 akcji uprawnia posiadanie 8,625 (osiem 625/1000) praw poboru.  

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd naszej Spółki i podana do publicznej wiadomości przed 
rozpoczęciem notowań praw poboru oraz, nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Cena zostanie 
ustalona w oparciu o aktualny kurs na GPW z uwzględnieniem odpowiedniego dyskonta. 

Akcje będące przedmiotem oferty nie będą wykorzystane na program opcji menedżerskich ani na program pracowniczy. 

Subskrybent nie będzie obciążony żadnymi kosztami i podatkami związanymi z subskrybowanymi akcjami, z wyjątkiem 
kosztów utrzymania rachunku papierów wartościowych, kosztów wymiany walut obcych na polskie złote oraz 
ewentualnych kosztów związanych z nabyciem praw poboru, o ile inwestor zdecyduje się na dokupienie praw poboru. 

Inwestorzy będą mogli dokonywać obrotu na GPW prawami do akcji od dokonania przydziału akcji serii C do momentu 
zarejestrowania akcji serii C w depozycie papierów wartościowych albo do dnia uprawomocnienia się postanowienia 
sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego naszej Spółki do rejestru przedsiębiorców. 

W związku z ofertą nie będzie podpisywana umowa subemisyjna. 

Obejmowanie akcji 

Osobami uprawnionymi do subskrybowania akcji serii C w ramach prawa poboru są: 

• osoby posiadające na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcje Emitenta, które nie dokonały zbycia prawa 
poboru do momentu złożenia zapisu na akcje serii C, 

• osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na akcje serii C. 

Osoby będące Akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 18 listopada 2005 r. będą uprawnieni 
do składania, w terminie wykonania prawa poboru, zapisów dodatkowych na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru 
(,,Zapis Dodatkowy”). Zapis Dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na całą emisję i składany jest na oddzielnym 
formularzu. 

Akcje nie objęte w powyższym trybie Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena 
emisyjna akcji. 

Wzór formularza zapisu stanowi Załącznik nr 6 do Prospektu. 

W przypadku inwestorów działających za pośrednictwem innego podmiotu dopuszczalne jest złożenie przez ten podmiot 
jednego zapisu w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych inwestorów z zastrzeżeniem, że do takiego zapisu powinna 
zostać dołączona lista inwestorów w imieniu i na rzecz których został złożony zapis. 

Zakres i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny 
być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapisy. W szczególności w POK tych podmiotów 
udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz dostępne będą formularze zapisów. 

Zapis na liczbę akcji większą niż wynikająca z zasad opisanych powyżej w części przekraczającej będzie nieważny. 
Możliwe jest składanie przez jednego inwestora kilku zapisów. 

Osoba składająca zapis na akcje jest nim związana do dnia zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych, 
chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji akcji do skutku. 

Inwestor może wycofać się z zapisu na warunkach określonych w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Harmonogram  

18.11.2005 r. Dzień ustalenia prawa poboru 

24.11.2005 r. Planowane podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej  

25.11.2005 r.-28.11.2005 r. Planowane notowanie praw poboru na GPW 

29.11.2005 r.-1.12.2005 r. Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych 

12.12.2005 r. Planowany przydział akcji w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych 

13.12.2005 r.-15.12.2005 r. Przyjmowanie zapisów na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru i Zapisów 
Dodatkowych 

Zarząd może postanowić o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji oraz rozpoczęcia lub zakończenia 
przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminu otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia przyjmowania zapisów 
zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego przed dniem otwarcia subskrypcji lub 
rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania 
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zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego, nie później niż w pierwotnym dniu 
zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania zapisów. 

Miejsce przyjmowania zapisów  

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą dokonywać zapisów na akcje w domach maklerskich, 
prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru. W przypadku osób 
posiadających prawa poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych w bankach depozytariuszach zapisy na 
akcje mogą być składane w domach maklerskich realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy. 

Zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych przyjmowane będą w siedzibie CA IB 
Securities S.A. w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. 

Zasady płatności  

Zapisy na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie 
wynikającej z iloczynu akcji objętych danym zapisem i ich ceny emisyjnej najpóźniej w momencie składania zapisu. 

Zapisy na akcje serii C nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i Zapisami Dodatkowymi powinny zostać opłacone 
najpóźniej w ostatnim dniu składania zapisów. 

Wpłaty na akcje serii C można dokonywać gotówką w domu maklerskim przyjmującym zapis lub przelewem. Wpłaty 
dokonywane są wyłącznie w polskich złotych. 

Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu pełnej kwoty środków na rachunek domu maklerskiego 
przyjmującego zapis. 

Przelew winien zawierać adnotację „Wpłata na akcje serii C Asseco Poland SA”. 

Subskrybenci zamierzający opłacić akcje serii C w formie przelewu powinni skontaktować się z domem maklerskim,  
w którym zamierzają dokonać zapisu, w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. Zwraca się uwagę subskrybentom, 
że ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminów realizacji przelewów i przekazów pieniężnych dokonywanych 
w celu opłacenia zapisu.  

Przydział  

Przydział Akcji nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. 

Osobom składającym zapisy na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie liczba akcji serii C 
wynikającą z treści zapisu. 

W przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii C przez osoby uprawnione do realizacji prawa poboru nieobjęte akcje serii 
C zostaną przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych. 

Jeśli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę akcji niż pozostająca do objęcia, zostanie dokonana 
proporcjonalna redukcja Zapisów Dodatkowych.  

Zaokrąglenia liczby akcji będą dokonywane w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje nie przyznane w wyniku 
zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno subskrybentom, którzy dokonali zapisów na największą liczbę akcji,  
a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. 

Akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych przydzielimy według własnego 
uznania.  

Zawiadomienia o przydziale zostaną przesłane do subskrybentów zgodnie z procedurami domów maklerskich 
przyjmujących zapisy. 

Lock-up 

W dniu 22 kwietnia 2004 roku pomiędzy Panem Adamem Góralem, Millennium Dom Maklerski S.A., który był podmiotem 
oferującym akcje serii B w czasie oferty publicznej przeprowadzonej we wrześniu 2004 roku, oraz Polish Enterprise 
Investors Fund LP została zawarta umowa, w której Pan Adam Góral zobowiązał się, iż w terminie 24 miesięcy od daty 
pierwszego notowania akcji Asseco Poland SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie dokona 
sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie akcji, jakie pozostaną jego własnością po zakończeniu sprzedaży akcji 
serii A w ofercie publicznej. 

Ograniczenie powyższe nie dotyczyło: (i) sprzedaży tej części z 45.000 akcji serii A posiadanych przez Pana Adama 
Górala, które nie zostałyby sprzedane przez Pana Adama Górala w publicznej ofercie sprzedaży oraz (ii) sprzedaży akcji 
w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji.  

Powyższe zobowiązanie zostało potwierdzone w Rozdziale VII pkt 13 Prospektu Emisyjnego z dnia 22 kwietnia 2004 
roku, sporządzonego w związku z publiczną ofertą sprzedaży 1.545.000 akcji serii A oraz publiczną emisją 450.000 akcji 
serii B Asseco Poland SA. 

Restrykcje w nabywaniu akcji  

Stany Zjednoczone  

Akcje serii C nie były i nie zostaną zarejestrowane na potrzeby amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych  
z 1933 r. (ang. Securites Act) ani jakichkolwiek regulacji stanowych mających zastosowanie do papierów wartościowych 
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i, z pewnymi wyjątkami, nie mogą być oferowane, sprzedawane ani doręczane w granicach USA. Oferta akcji serii C jest 
przeprowadzana zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych Securities Act przewidzianym przez zawartą w niej 
Regulację S.  

Ponadto do 40 dni od zakończenia oferty akcji serii C nie może być przeprowadzana oferta, sprzedaż lub doręczenie 
akcji serii C w granicach USA lub podmiotowi amerykańskiemu (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S Securities Act) 
przez jakiegokolwiek brokera (bez względu na to czy będzie to broker uczestniczący w ofercie) ani jakikolwiek inny 
podmiot. Jakakolwiek taka oferta, sprzedaż lub doręczenie w tym okresie, o ile nie zostanie dokonane zgodnie ze 
zwolnieniami z wymogów rejestracyjnych przewidzianych przez Securities Act, będzie stanowić naruszenie Securities 
Act.  

Wielka Brytania  

Każdy podmiot przeprowadzający ofertę oświadczy, zobowiąże się i potwierdzi, że (i) nie przeprowadził i nie 
przeprowadzi publicznej oferty akcji serii C przed publikacją niniejszego Prospektu oraz jej zatwierdzeniem przez 
brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych („FSA”) lub – tam gdzie to stosowne – zatwierdzeniem jej w innym kraju 
członkowskim i zgłoszeniem FSA, zgodnie z Dyrektywą dotyczącą prospektów, z wyjątkiem, że podmiot 
przeprowadzający ofertę może przeprowadzić ofertę akcji serii C w stosunku do osób spełniających wymogi określone 
dla „kwalifikowanych inwestorów” zgodnie z definicją tego terminu w ust. 86(7) Ustawy o Rynkach Finansowych  
i Rynkach z roku 2000 („ustawa FSMA”) lub w innych okolicznościach nie prowadzących do przeprowadzenia na terenie 
Wielkiej Brytanii oferty zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy FSMA; (ii) jedynie ogłosił lub 
spowodował ogłoszenie i jedynie będzie ogłaszać lub spowoduje ogłoszenie wezwania lub zachęty do zaangażowania 
się w działalność inwestycyjną (w rozumieniu ust. 21 ustawy FSMA), otrzymaną przez niego w związku z emisją lub 
sprzedażą akcji serii C w okolicznościach, w których ust. 21(1) ustawy FSMA nie dotyczy naszej Spółki; i (iii) zachował  
i zachowa zgodność z odnośnymi przepisami ustawy FSMA w odniesieniu do czynności dokonanych w związku  
z oferowanymi akcjami serii C w Wielkiej Brytanii lub w związku z tym krajem.  
Rozliczenie Oferty  

Rozliczenie emisji nastąpi za pośrednictwem KDPW. 

Zwrot środków pieniężnych subskrybentom, którzy nie otrzymali akcji serii C, lub których zapisy zostały zredukowane 
oraz nadpłat, zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie  
14 dni od dnia przydziału akcji serii C. W przypadku niedojścia emisji akcji serii C do skutku zwrot wpłat nastąpi w 
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji akcji serii C do skutku. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez 
odszkodowań oraz bez kosztów poniesionych przez subskrybenta podczas subskrybowania akcji serii C.  

W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii C po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego zwrot wpłat dokonany 
zostanie na rzecz inwestorów, na kontach których będą zapisane PDA w dniu rozliczenia transakcji dokonanych  
w ostatnim dniu notowań PDA. Kwota zwracanych wpłat stanowić będzie iloczyn liczby PDA znajdujących się na 
rachunku papierów wartościowych inwestora oraz ceny emisyjnej akcji serii C. 

Dostarczenie PDA 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Zarząd złoży do Krajowego Depozytu wniosek o zarejestrowanie praw do akcji, 
które zostaną zapisane na rachunkach inwestorów niezwłocznie po ich zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie.  

Dostarczenie akcji 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji Zarząd złoży wniosek do sądu rejestrowego w sprawie rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie zarejestruje akcje w Krajowym Depozycie. 

Po zarejestrowaniu akcji w Krajowym Depozycie zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym dniu 
przysługiwać będą prawa do akcji. W zamian za każde prawo do akcji na rachunkach inwestora zapisana zostanie jedna 
akcja. Dzień wygaśnięcia praw do akcji będzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW. Począwszy od następnego dnia 
sesyjnego, notowane będą akcje. 

Animator  

Na podstawie umowy zawartej między naszą spółką a CA IB Securities S.A., CA IB Securities S.A. zobowiązało się 
zgodnie z warunkami umowy do pełnienia funkcji członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
– „animatora Emitenta” – dla naszych akcji oraz praw do akcji (PDA), zgodnie z Regulaminem GPW oraz uchwałami 
Rady Giełdy i Zarządu Giełdy.  
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INNE INFORMACJE 
Istotne Umowy 

Poza wskazanymi w niniejszym Prospekcie umowami z podmiotami powiązanymi, w okresie dwóch lat bezpośrednio 
poprzedzających datę niniejszego Prospektu, ani my, ani żaden inny podmiot z naszej Grupy Kapitałowej nie zawarł 
żadnych umów, poza umowami zawartymi w normalnym toku działalności, które byłyby (i) istotne dla naszej działalności 
lub naszej Grupy Kapitałowej, lub (ii) które zawierałyby postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego 
członka Grupy Kapitałowej lub nabycie przez niego praw o istotnym znaczeniu dla nas lub Grupy Kapitałowej w dacie 
niniejszego Prospektu. 

Postępowania sądowe 

Obecnie nie jesteśmy stroną żadnego postępowania sądowego lub arbitrażowego, które może mieć istotny wpływ na 
naszą sytuację finansową lub rentowność.  

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byliśmy stroną żadnego postępowania sądowego, które miało albo mogło mieć istotny 
wpływ na naszą sytuację finansową. 
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DEFINICJE 
Definicje i objaśnienia skrótów 

ABAS S.A. ABAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, podmiot zależny Spółki, 
wchodzący w skład Grupy Kapitałowej 

Akcje, akcje serii C Akcje serii C naszej Spółki  

Akcje serii A 3.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela naszej Spółki serii A o wartości 
nominalnej 10 groszy każda, stanowiących akcje założycielskie 

Akcje Serii B 450.000 akcji zwykłych na okaziciela naszej Spółki serii B o wartości 
nominalnej 10 groszy każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 
NWZA naszej Spółki z dnia 2 kwietnia 2004 r. i oferowanych w drodze 
publicznej subskrypcji na zasadach określonych w Prospekcie  

Asseco Slovakia s.a., Asseco Slovakia Spółka z siedzibą w Bratysławie, podmiot zależny Spółki, wchodzący
w skład Grupy Kapitałowej 

Biegły Rewident BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie 

CAGR (ang. Compunded Annual Growth Rate) – złożona stopa wzrostu 
rocznego 

COMP Soft Sp. z o.o. COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, podmiot zależny Spółki, 
wchodzący w skład Grupy Kapitałowej 

Deklaracja Wiążąca deklaracja złożona w procesie budowy „książki popytu” na 
Akcje  

DiS Polskie biuro badawczo-analityczne DiS Informatyka-Technika- 

-Doradztwo; niezależny podmiot badawczy, specjalizujący się od 1995 
roku w opracowywaniu raportów poświęconych rynkowi 
informatycznemu 

Doradca Prawny Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.k.  

z siedzibą w Warszawie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
– wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 

EITO European Information Technology Observatory – międzynarodowy 
instytut zajmujący się badaniem rynku teleinformatycznego (ICT) 
w Europie; sporządzający m.in. popularne raporty okresowe o rynku 
ICT 

Asseco Poland SA, Asseco Poland, Spółka, 
Emitent  

Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie – emitent akcji 
oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu 

Epsilio S.A. Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi, uprzednio podmiot zależny Spółki, 
wchodzący w skład Grupy Kapitałowej, obecnie – w wyniku połączenia 
z nami przestał istnieć 

EURO, EUR Jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa 
Kapitałowa Asseco Poland – Asseco 
Slovakia, Grupa Asseco Poland – Asseco 
Slovakia 

Grupa Kapitałowa Asseco Poland SA w rozumieniu Ustawy 
o Rachunkowości. Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia 
Prospektu w skład Grupy Kapitałowej wchodzą: Asseco Poland SA 
jako podmiot dominujący oraz podmioty zależne: ABAS S.A. i COMP 
Soft Sp. z o.o. 

Giełda Papierów Wartościowych, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  

GINB Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego 

gr grosz – 1/100 złotego – jednostki monetarnej Rzeczypospolitej Polskiej

HP Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

IBM IBM World Trade Corporation z siedzibą w Nowym Jorku; Stany 
Zjednoczone Ameryki 
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IDC IDC – globalna firma badająca i analizująca rynek teleinformatyczny oraz 
świadcząca w tym zakresie usługi doradcze 

Ipsos Międzynarodowa agencja badająca i analizująca rynki, w tym rynek IT 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie 

KNB Komisja Nadzoru Bankowego 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., 
Nr 16, poz. 93, ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH, Ksh Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.) 

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie 

Kraje „15-stki” Kraje wchodzący w skład UE przed 1 maja 2004 roku 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, 
Nr 17, poz. 209, ze zm.) 

Nowa Umowa Kapitałowa Nowa Umowa Kapitałowa Komitetu Bazylejskiego (Basel Capital 
Accords II) ustanawiająca zasady w zakresie nadzoru bankowego oraz 
standardów i metod funkcjonowania banków 

NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Emitenta, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland SA 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

Oferta, Oferta Publiczna Oferta objęcia Akcji 

Oracle Oracle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Państwo członkowskie Państwo należące do Unii Europejskiej 

PDA Prawo do akcji serii C 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

POK Punkt Obsługi Klienta przedsiębiorstwa maklerskiego 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej  

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tekst jednolity 
– Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, ze zm.) 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi, Prawo o Publicznym 
Obrocie, Ustawa 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r., Nr 49 poz. 
447, ze zm.) 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy Prospekt Emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym 
dokumentem zawierającym informacje o naszej Spółce, akcjach 
wprowadzanych do publicznego obrotu i akcjach oferowanych 
w obrocie publicznym, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
o Prospekcie 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Emitenta, 
Rada Nadzorcza Spółki 

Rada Nadzorcza Asseco Poland SA 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 
24 lutego 2004 r. 

Rozporządzenie o Prospekcie, 
Rozporządzenie 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych 
oraz rozpowszechniania reklam (Dz.U. L 215, str. 3 z 2004 roku) 
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PSR Polskie Standardy Rachunkowości 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

SKK Jednostka monetarna w Republice Słowackiej 

Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki Statut Asseco Poland SA 

Stopa zysku netto Stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży 

Sun Microsystems Sun Microsystems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

TELEINFO500 Wydany przez magazyn TELEINFO Raport o stanie Polskiego Rynku 
Teleinformatycznego TELEINFO500 podsumowujący rok 2004 

UE Unia Europejska, związek państw – członków Wspólnot Europejskich 
zawarty na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (podpisany w 1992 
roku w Maastricht, wszedł w życie 1 listopada 1993 r.); obecnie 25 
państw (Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, od 1995 
roku – Austria, Finlandia i Szwecja, od 2004 roku – Cypr, Czechy, 
Estonia, Polska, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry) 

Umowa Akcjonariuszy Umowa zawarta 21 lutego 2004 roku pomiędzy Adamem Góralem, 
Polish Enterprise Fund, L.P. oraz Asseco Poland (dawniej COMP 
Rzeszów S.A.)  

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca jako prawny środek płatniczy 
na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(jednolity tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 17 poz. 209, ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz.U. z 2003 r., Nr 86 poz. 804, ze zm.) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
(Dz.U. Nr 183, poz. 1537 z 2005 roku) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z 2005 roku) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 
z 2005 roku) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 86, poz. 959, ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 
– Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.) 

WZ, Walne Zgromadzenie, Walne 
Zgromadzenie Emitenta, Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Asseco Poland SA 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki Zarząd Asseco Poland SA 

 

Objaśnienia skrótów technicznych  

ABC Costing – Activity Based Costing procesowa technika księgowania, która zezwala organizacji na określenie 
aktualnego kosztu danego produktu, systemy umożliwiające stosowanie tej metody. 

aplikacje internetowe typu „blade” – Serwery typu Blade niosą ze sobą wydajność i specyfikacje wymagane przez 
dzisiejsze aplikacje internetowe. Sprawdzają się w zastosowaniach internetowych, poczynając od webserwerów poprzez 
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firewalle i serwery mailowe, kończąc na systemach wymagających dużej przepustowości dystrybucji materiałów wideo 
przez sieć. Serwery typu Blade potrafią znacząco zwiększyć wydajność systemu i sprostać coraz większemu ruchowi  
w Internecie. Zwiększenie wydajności można otrzymać przy zastosowaniach: kolokacja i konsolidacja serwera; serwer 
informacyjny; terminal windowsowy; serwer wykonawczy; szybkość przetwarzania. 

Backlog – Część przyszłych przychodów, na które podpisano umowy. 

BI – Business Intelligence – rodzaj aplikacji, w tym aplikacje analityczne, raportujące, obejmujące m.in. raportowanie 
obligatoryjne i zarządcze.  

BS – 7799 i jej równoważna norma ISO 17799 – Międzynarodowe normy bezpieczeństwa i ochrony danych  
w systemach IT. 

CMMI – Capability Maturity Model Integration – model doskonałości procesów wytwarzania oprogramowania bazujący 
na programach doskonalenia procesów.  

CRM – Customer Relationship Management – klasa systemów informatycznych do Zarządzania Relacjami z Klientami. 

EAI – Enterprise Application Integration – klasa systemów informatycznych umożliwiających konsolidację, współpracę  
i integrację aplikacji występujących w banku, instytucji czy przedsiębiorstwie. 

EPM – Enterprise Performance Management – klasa aplikacji informatycznych umożliwiających mierzenie i zarządzanie 
efektywnością przedsiębiorstwa. 

ERP – ang. Enterprise Resource Planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). ERP jest systemem obejmującym 
całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ 
krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są 
uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujących w trybie 
online). 

GMP – ang. Good Manufacturing Practice. Działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, 
aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób 
zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem. 

Home Banking – Obsługa rachunków z siedziby klienta obejmująca m.in. ich monitoring i dokonywanie przelewów, 
umożliwiająca korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta drogą telekomunikacyjną. 
IBM eServer pSeries – Światowej klasy rozwiązania UNIX oraz Linux na bazie serwerów IBM eServer pSeries to efekt 
zastosowania nowoczesnych technologii IBM – procesorów POWER4+ oraz rozwiązań pochodzących z serwerów klasy 
mainframe. Dzięki wysokiej wydajności i elastyczności systemów operacyjnych AIX 5L oraz Linux, serwery IBM eServer 
pSeries stanowią niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla aplikacji biznesowych i technicznych wykorzystywanych  
w przedsiębiorstwach. 

ISO 9000: 2002 – norma jakości ISO dotycząca systemów zarządzania jakością. 

IT (rynek IT) – Information Technology (rynek teleinformatyczny). 

MRP – ang. Material Requirements Planning. Opracowany w latach siedemdziesiątych – oparty na wielu kryteriach 
standard zarządzania gospodarką materiałową przedsiębiorstw. Doświadczenia zebrane podczas tworzenia pierwszych 
systemów tej klasy pozwoliły na opracowanie standardowej logiki przetwarzania danych oraz minimalnej 
wielopoziomowej struktury komponentów składających się na system, uzupełniany w razie potrzeby o dodatkowe 
elementy. 

OLAP – ang. On-line Analytical Processing. Kategoria narzędzi komputerowych zapewniających analizę danych 
przechowywanych w bazie danych. Rozwiązania OLAP pozwalają na wykonywanie analiz finansowych i marketingowych 
oraz wizualizację ich wyników w czasie rzeczywistym. 

PKI – Public Key Infrastructure – systemy stanowiące infrastrukturę dla systemów korzystających z kluczy publicznych. 

Procedura back-up – Wykaz wytycznych i czynności do przeprowadzenia w określonej kolejności w systemie 
informatycznym w celu wykonania jego kopii zapasowej (backupu), umożliwiającej przywrócenie jego funkcjonalności  
i danych przechowywanych i przetwarzanych przez ten system. 

Sieci rozległe – Patrz: sieci WAN. 

Standard BS 7799 – Kompleksowa norma techniczna, określająca wymagania dotyczące tworzenia, wdrażania oraz 
dokumentacji efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Serwer aplikacji – Serwery aplikacji są projektowane w celu zapewnienia zestawu usług dla określonego typu aplikacji. 
Typy usług są zależne od typu aplikacji. 

Sieci WAN – Sieć rozległa (Wide Area Networks) – sieć złożona z komputerów znajdujących się w dużych odległościach 
od siebie (np. sieć Internet), obejmująca swoim zasięgiem większy obszar (np. więcej niż jeden budynek). Wymagane 
jest zaangażowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej. Sieć rozległa łączy sieci lokalne i miejscowe. 

Sieci LAN – Lokalna sieć komputerowa (Local Area Networks) obejmująca zasięgiem niewielki obszar, np. jeden zakład 
lub oddział instytucji, stanowiąca połączenie równoprawnych mikrokomputerów korzystających ze wspólnych urządzeń 
zewnętrznych (np. topologia pierścienia) lub połączenie serwera udostępniającego moc obliczeniową i zasoby 
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przyłączonym terminalom (np. topologia gwiazdy). LAN stanowić może część dużej, rozbudowanej sieci utworzonej 
przez duży komputer (minikomputer, superkomputer) nadrzędny wobec sieci lokalnych i współpracujących z nim 
bezpośrednio jako terminali mikrokomputerów. Sieć tę tworzy się głównie w celu ekonomicznego wykorzystania 
wspólnych zasobów (np. pamięci dyskowej o dużej pojemności, szybkiej drukarki), w które nie trzeba wyposażać 
komputerów końcowych i łatwej wymiany danych, przy wspólnej pracy na tej samej bazie, np. komputery kasowe 
supermarketu. Stanowiska obsługi klientów w banku, kas sprzedających bilety lotnicze lub miejscówki na dworcu 
kolejowym będą przykładami sieci lokalnych współpracujących z centralą banku czy centralnym systemem rezerwacji 
miejsc. 

Systemy klastrowe – Rozwiązanie sprzętowo-programowe realizowane w oparciu o odpowiednie oprogramowanie oraz 
systemy serwerowe połączone ze sobą w sposób logiczny. Zapewniają wysoki poziom dostępności usług 
udostępnianych przez znajdujące się na nich systemy informatyczne oraz zabezpieczają przed awariami (zasilanie, 
sprzęt, oprogramowanie, błędy ludzkie) poprzez zastosowanie pełnej lub częściowej nadmiarowości (redundancji) 
sprzętowo-programowej ich elementów. 

Systemy serwerowe – Rozwiązanie sprzętowo-programowe stanowiące platformę informatyczną pod znajdujące się na 
nich systemy informatyczne. 

Systemy Buforujące – Systemy (programowe lub sprzętowe) stosowane głównie w rozwiązaniach internetowych w celu 
zredukowania zapotrzebowania na pasmo oraz zapewniające szybszy dostęp do danych. Systemy buforujące działają 
na zasadzie magazynowania przesyłanych danych i udostępniania ich przy próbie kolejnych odwołań. 

TCO – Total Cost of Ownership – sposób mierzenia kosztów inwestycji IT uwzględniający pełny cykl życia danego 
produktu. 

TQM – Total Quality Management – całościowe strukturalne podejście do zarządzania jakością, zawiera m.in. zasadę 
ciągłego doskonalenia się. 
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INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW  
ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ, ZYSKÓW I STRAT 

1. Sprawozdania finansowe Emitenta 

W niniejszym Rozdziale zamieszczone zostało jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta oraz skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów-ASSET Soft”, zbadane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami zawodowymi, sporządzone za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.  

Ponadto zamieszczono stanowiące porównywalne dane finansowe jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta oraz 
skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów”, zbadane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami zawodowymi, sporządzone za lata obrotowe od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. oraz od 
01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. 

Zaprezentowane w niniejszym Rozdziale jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 
r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zostało w tym zakresie 
opublikowane, zgodnie z obowiązkami sprawozdawczymi spółek giełdowych.  

Porównywalne dane finansowe, zawierające poszerzony zakres dodatkowych informacji i objaśnień zostały w tej postaci 
zaprezentowane w Prospekcie Emisyjnym sporządzonym i opublikowanym w 2004 r. w związku z dopuszczeniem akcji 
Emitenta do publicznego obrotu na GPW w Warszawie. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz porównywalne dane finansowe zostały zbadane przez 
biegłych rewidentów. 

Śródroczne jednostkowe i skonsolidowane informacje finansowe za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r., 
zaprezentowane w pkt 3, nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta ale, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zostały objęte przeglądem wykonanym przez biegłego rewidenta. 

1.1. Badanie historycznych rocznych sprawozdań finansowych 

Prezentowane w Prospekcie jednostkowe sprawozdania finansowe COMP Rzeszów S.A. oraz skonsolidowane 
sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów-ASSET Soft” za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2004 roku oraz porównywalne dane za lata 2003 i 2002 zostały sporządzone na podstawie zbadanych przez biegłych 
rewidentów sprawozdań finansowych. 

Pełna treść opinii za lata kończące się 31 grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2003 roku i 31 grudnia 2002 roku została 
zamieszczona w punkcie 1.3 oraz 2.1 niniejszego Rozdziału. Treść opinii za lata obejmujące dane porównywalne jest 
zgodna z treścią opinii zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym sporządzonym i opublikowanym w 2004 roku. 

Opinie zamieszczone w pkt 1.3.2.1 oraz 2.1.2.1 zawierają również odniesienie do jednostkowych i skonsolidowanych 
porównywalnych danych finansowych za okres od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku.  

W niniejszym Prospekcie nie są prezentowane dane finansowe za ten okres. 
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1.2. Oświadczenie biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  

1.2.1. Oświadczenie osoby działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Oświadczam, że BDO Polska Sp. z o.o.: 

- została wybrana na biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółki COMP Rzeszów S.A. za okres 
od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „COMP 
Rzeszów-ASSET Soft” za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zgodnie z wymogami prawa; 

- spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdań finansowych; 

- dokonała badania sprawozdania finansowego spółki COMP Rzeszów S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 
31.12.2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów-ASSET Soft” 
za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi 
wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

 

Krystyna Sakson 
Członek Zarządu 
Biegły Rewident 

Nr ewidencyjny 7899/483 

1.2.2. Oświadczenie osoby dokonującej badania sprawozdań finansowych Emitenta  

Oświadczam, że jako biegły rewident, badający w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. zamieszczone w niniejszym Prospekcie 
sprawozdanie finansowe spółki COMP Rzeszów S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów-ASSET Soft” za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., 
spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania. 

 

Krystyna Olczak 
Biegły Rewident 

Nr ewidencyjny 10156/7514 

1.2.3 Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. oraz biegłego 
rewidenta za badanie sprawozdań finansowych Emitenta  

Oświadczamy, że: 

1. zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 
w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialna BDO Polska Sp. z o.o., są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie; 

2. zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe jednostkowych sprawozdań finansowych oraz 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność 
przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych 
z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz 
Grupę Kapitałową „COMP Rzeszów-ASSET Soft” za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.  

Korekty błędów podstawowych ujęte zostały w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym 
zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do 
pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla 
dokonane przekształcenie. Dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań 
finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości 
i korekt błędów podstawowych. 

 

Krystyna Olczak 
Biegły Rewident 

Nr ewidencyjny 10156/7514 

 

Krystyna Sakson 
Członek Zarządu 
Biegły Rewident 

Nr ewidencyjny 7899/483 
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1.3. Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności jednostkowych sprawozdań finansowych 

1.3.1. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki COMP Rzeszów S.A. sporządzonego za okres 
01.01.2004 r.-31.12.2004 r. 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

z badania sprawozdania finansowego 

obejmującego okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu COMP Rzeszów S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy alei Armii 
Krajowej 80, na które składa się: 

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

– bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95.747.532,58 
złotych; 

– rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto  
w wysokości 13.156.707,69 złotych; 

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 48.675.046,00 złotych; 

– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 
01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 9.423.673,92 złotych; 

– dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółki. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania 
finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), 

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) 
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów  
i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową 
ocenę sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej COMP 
Rzeszów S.A. na dzień 31.12.2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 
31.12.2004 roku, 

– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu 
Spółki. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,  
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

Poznań, dnia 22 lutego 2005 roku. 

 

BDO Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Odział w Poznaniu, ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań 

Nr ewidencyjny 523 
Krystyna Olczak         Krystyna Sakson 
Biegły Rewident          Członek Zarządu 
Nr ident. 10156/7514         Biegły Rewident 
           Nr ident. 7899/483 
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1.3.2. Opinie o jednostkowych sprawozdaniach finansowych zamieszczone w Prospekcie emisyjnym 
sporządzonym i opublikowanym w 2004 roku 

1.3.2.1 Opinie o jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki COMP Rzeszów S.A. 
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki COMP Rzeszów S.A. 
Dla celów sporządzenia prospektu emisyjnego dokonaliśmy badania sprawozdania finansowego spółki COMP Rzeszów 
S.A. za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. zamieszczonego w Rozdziale VIII tego Prospektu. Sprawozdanie finansowe 
zamieszczone w Prospekcie zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2003 r. do 
31.12.2003 r., zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi przez biegłego rewidenta 
Krzysztofa Cieślę, Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości „Zefir-Hlx” Spółkę z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy 
ul. Geodetów 1, który wyraził opinię bez zastrzeżeń zamieszczoną w punkcie 1.3.1 Rozdziału VIII niniejszego Prospektu. 
Sprawozdanie finansowe, o którym wydano powyższą opinię, zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2 Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy COMP Rzeszów S.A. w Rzeszowie ( Akt notarialny Rep. A 417/2004) z 18 lutego 2004 r. 
W sprawozdaniu finansowym zamieszczonym w Prospekcie zostały uwzględnione zmiany wynikające z wprowadzenia 
korekt mających na celu doprowadzenie tego sprawozdania oraz danych porównywalnych do porównywalności oraz 
dostosowanie tego sprawozdania do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. 01.139.1568 ze zm.). 
Korekty wprowadzone do sprawozdania finansowego zostały zaprezentowane w Dodatkowych notach objaśniających,  
pkt 16 Rozdziału VIII niniejszego Prospektu. 
Podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych za lata kończące się 31.12.2002 r. i 31.12.2001 r. były 
sprawozdania finansowe zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi przez biegłych 
rewidentów, których opinie są zamieszczone w punkcie 1.3.2 i 1.3.3 Rozdziału VIII niniejszego Prospektu. 
Za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie oraz jednostkowych 
porównywalnych danych finansowych, a także dokonanie przekształceń i dostosowanie tych sprawozdań w sposób 
umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. 
Forma i zakres prezentacji jednostkowego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do  
31 grudnia 2003 roku oraz jednostkowych porównywalnych danych finansowych za okresy obrotowe od 1 stycznia 2002 
roku do 31 grudnia 2002 roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz zakres ujmowanych w nich 
danych są zgodne z wymogami Rozporządzenia o Prospekcie. 
Ujawnione w Prospekcie dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie 
jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości 
stosowanymi przez Emitenta przy sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za ostatni okres obrotowy oraz 
przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte 
w księgach rachunkowych. Uzgodnienie porównywalnych danych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, 
porównywalne zaś dane finansowe zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po 
uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości i korekty błędów 
podstawowych. 
Zamieszczone w Prospekcie sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 
roku oraz porównywalne dane finansowe za okresy obrotowe od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku oraz od  
1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku zostały sporządzone na podstawie Ustawy o Rachunkowości, zgodnie  
z Polskimi Standardami Rachunkowości. 
Sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2003, 2002 i rok obrotowy od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku 
zostały zbadane stosownie do postanowień: 
– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 02.76.694), 
– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 
Zamieszczone w Prospekcie jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do  
31 grudnia 2003 roku oraz porównywalne dane finansowe za okresy obrotowe od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 
2002 roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku przedstawiają prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki COMP Rzeszów S.A. na dzień 31.12.2003 roku oraz 
na dzień 31.12.2002 roku i na dzień 31.12.2001 roku. 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku oraz 
sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku oraz od 1 czerwca 2000 roku do  
31 grudnia 2001 roku nie podlegały naszemu badaniu. 
Opinie biegłych rewidentów na temat prawidłowości i rzetelności tych sprawozdań zostały zawarte w punkcie  
1.2. Rozdziału VIII niniejszego Prospektu. 
Poznań, dnia 24 marca 2004 roku. 
 

BDO Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Odział w Poznaniu, ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań 

Nr ewidencyjny 523 
Krystyna Olczak         Krystyna Sakson 
Biegły Rewident          Członek Zarządu 
Nr ewid. 10156/7514         Biegły Rewident 
           Nr ewid. 7899/483 
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1.3.2.2 Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki COMP Rzeszów S.A. sporządzonego za okres 
01.01.2002 r.-31.12.2002 r. 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Dla Walnego Zgromadzenia „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna w Rzeszowie. 

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy 
ul. Armii Krajowej 80, na które składają się: 

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

– bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.272.917,62 zł, 

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto  
w kwocie 7.250.248,48 zł, 

– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku 
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.050.248,48 zł, 

– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący 
wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.073.987,00 zł, 

– dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie  
i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg 
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), 

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, 
pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności 
zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze  
w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wydania miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej 
jednostki na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku 
do 31 grudnia 2002 roku, 

– sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 
zasadami rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu 
Spółki. 

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte  
w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

 

Zespół Ekspertów  
Finansowych i Rachunkowości  

„ZEFiR-HIx” Spółka z o.o. 
Nr ewid. 1135 

35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1 
 

Biegły Rewident 
Nr ewid. 523/3767 
Krzysztof Cieśla 
 

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2003 r. 
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1.4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych 

1.4.1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności 

Dane jednostki: 
– Nazwa: COMP Rzeszów S.A., 
– Siedziba: 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 80, 
– Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania – PKD 7220Z, 
– Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do 

rejestru nastąpił w dniu 19.04.2002 r. pod numerem KRS: 0000104838. 

1.4.2. Czas trwania działalności Spółki: nieograniczony. 

1.4.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres od 01.12.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz porównywalne 
dane finansowe za dwa lata obrotowe poprzedzające okres objęty tym sprawozdaniem. 

1.4.4. Skład organów Spółki 

W skład zarządu Spółki na dzień 31.12.2004 roku wchodziły następujące osoby: 

– Adam Góral      Prezes Zarządu 
– Adam Rusinek     Wiceprezes Zarządu 
– Zbigniew Pomianek    Wiceprezes Zarządu 
– Marek Panek     Członek Zarządu 
– Renata Bojdo     Członek Zarządu 
W skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na 31.12.2004 roku wchodziły następujące osoby: 
– Adam Noga      Przewodniczący Rady Nadzorczej 
– Przemysław Sęczkowski    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
– Ewa Góral-Maciąg     Członek Rady Nadzorczej 
– Zbigniew Góral      Członek Rady Nadzorczej 
– Jarosław Maczkowski     Członek Rady Nadzorczej 

1.4.5. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 
sprawozdanie finansowe.  

1.4.6. COMP Rzeszów S.A. jest jednostką dominującą wobec spółek wchodzących w skład Grupy, w związku  
z czym sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego 
nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką. 

1.4.7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 

1.4.8. Prezentacja i przekształcenie sprawozdań finansowych 

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane finansowe za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 
2004 r. do 31 grudnia 2004 r., jak również porównywalne dane finansowe dotyczące okresów od 1 stycznia 2003 r. do  
31 grudnia 2003 r. oraz od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. 

Dane ujęte w sprawozdaniach finansowych za okresy sprawozdawcze od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 r. 
oraz od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, zamieszczone w Prospekcie podlegały przekształceniu w celu 
zapewnienia porównywalności danych poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich 
prezentowanych okresach. Objaśnienie różnic w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań, będących wynikiem 
korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości zawiera dodatkowa nota objaśniająca nr 16 i 17. 

1.4.9. Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań za poprzednie okresy nie zawierały zastrzeżeń. 

1.4.10. Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru 
wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru 

Zasady rachunkowości obowiązujące w COMP Rzeszów S.A. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami uzupełniającymi, jak również z wymogami, dotyczącymi 
sprawozdań finansowych Emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 



Prospekt Emisyjny 

 

  113 

Metody i zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego: 

Wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne 
wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu 
stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów 
umorzeniowych wynosi dla: 

– oprogramowań oraz licencji – 2 lata 
– praw autorskich – 2 lata 
– pozostałych praw – 5-10 lat 
Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do 
użytkowania.  

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie  
o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Szczegółowe zasady amortyzowania środków trwałych przyjętych przez spółkę są następujące: 

– ulepszenia w obcych środkach trwałych wycenione są według ceny nabycia z uwzględnieniem ich pomniejszenia  
o amortyzację. Dotyczą one budynków i budowli i amortyzowane są metodą liniową w okresie ich ekonomicznego 
wykorzystania, 

– urządzenia techniczne i maszyny (w tym sprzęt komputerowy) amortyzowane są według obowiązujących stawek, 
przy czym spółka stosuje dla tej grupy środków trwałych, podlegających szybkiemu postępowi technicznemu, 
stawki podwyższone współczynnikiem 2,0, 

– pozostałe środki amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych  
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 

– środki trwałe w budowie – wycenione według ceny nabycia. 
Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto je do 
użytkowania. 

Inwestycje długoterminowe  

Inwestycje długoterminowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny 
nabycia, jeżeli okres ich dalszego posiadania wynosi ponad 12 miesięcy liczony od dnia bilansowego. Na dzień 
bilansowy inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe. W przypadku trwałego wzrostu wartości składników finansowego 
majątku trwałego po wcześniejszym obniżeniu wartości uznawanej za trwałą, podwyższa się ich wartość do pierwotnej 
ceny nabycia, uznając z tego tytułu przychody finansowe. 

Zapasy 

Zapasy obejmują materiały, produkty w toku oraz towary. Są to aktywa przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu  
12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

Zapasy stanowią nabyte w celu zużycia na potrzeby Spółki lub wykonania usług materiały, wytworzone lub nabyte przez 
nią produkty w toku (usługi) zdatne do sprzedaży, a także towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie 
nieprzetworzonym. Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.  
W przypadku ich wystąpienia zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Należności 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane 
są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego). W celu urealnienia wartości należności pomniejszone są o odpisy aktualizujące wartość należności 
wątpliwych. W przypadku wystąpienia należności w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są one po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zrealizowane  
i wynikające z wyceny bilansowej różnice kursowe są odnoszone odpowiednio na przychody bądź koszty finansowe. 

Inwestycje krótkoterminowe 

Do inwestycji krótkoterminowych zaliczane są krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: udziały lub akcje, inne papiery 
wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne oraz inne inwestycje 
krótkoterminowe. Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości rynkowej lub ceny 
nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Jeżeli istnieje konieczność aktualizacji wyceny, wartość odpisu 
aktualizującego odnoszona jest w koszty finansowe. 

Środki pieniężne w walucie krajowej wyceniane są w wartości nominalnej, natomiast w przypadku wystąpienia środki 
pieniężne w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego NBP.  
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Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, 
wycenione w faktycznie poniesionej wysokości, a dotyczące przyszłych okresów. 

Do rozliczeń międzyokresowych należą również aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 
wynikającej z zastosowania stawki podatkowej z roku przewidywanego rozliczenia podatku. Rozliczenia kosztów 
trwające dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego traktowane są jako długoterminowe. 

Kapitały własne 
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu Spółki, zgodnej z wpisem do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków wypracowanych  
w latach poprzednich, a także nadwyżki osiąganej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, po pokryciu kosztów 
emisji akcji. 

Rezerwy na zobowiązania  
W przypadku wystąpienia przejściowych różnic spowodowanych odmiennością momentu uznania przychodu za 
osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych spółka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. Wysokość rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących 
w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Rezerwy na zobowiązania obejmują również rezerwę utworzoną na niewykorzystane urlopy, rezerwy na odprawy 
emerytalne, a także rezerwę na koszty, dotyczące okresu sprawozdawczego. 

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na 
dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania w walutach obcych na dzień 
bilansowy wyceniane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski. Zrealizowane i wynikające z wyceny bilansowej różnice kursowe są odnoszone odpowiednio na przychody 
bądź koszty finansowe. 

W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia 
bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). 

Fundusze specjalne  
Fundusze specjalne obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą  
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu 
sprawozdawczego zaliczane są koszty stanowiące Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody dotyczące 
przyszłych okresów stanowiące Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 

Przychody ze sprzedaży  
Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług, a także przychody ze sprzedaży towarów, tj. składników majątkowych 
nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów 
i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów.  

Koszty działalności operacyjnej 
Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują 
wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub cenach nabycia. 

Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki. 

Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania spółki, a w szczególności: koszty zarządu oraz koszty działów 
pracujących na potrzeby całej spółki. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
Pozostałe przychody i koszty obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki  
i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. 

Przychody i koszty finansowe 
Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kursowe 
oraz zyski ze sprzedaży inwestycji. 

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, różnic 
kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji. 

Zyski i straty nadzwyczajne 
Obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością 
operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 
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Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  

Stanowi podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu oraz rezerwy lub aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością aktywów  
i pasywów a ich wartością podatkową. 

1.4.11. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym sprawozdaniem finansowym 
 

Okres Średni kurs  
w okresie(1) 

Minimalny kurs  
w okresie(2) 

Maksymalny kurs  
w okresie(3) 

Kurs na ostatni  
dzień okresu 

2004 4,5182 4,0518 4,9149 4,0790

2003 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170

2002 3,8697 3,5015 4,2116 4,0202
(1)  Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 
(2)  Najniższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 253/A/NBP/2004, 2/A/NBP/2003 i 5/A/NBP/2002. 
(3)  Najwyższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 42/A/NBP/2004, 253/A/NBP/2003 i 136/A/NBP/2002. 

1.4.12. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO 

Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 

2004 2003 2002 
Pozycja bilansu 

PLN EURO PLN EURO PLN EURO 

Aktywa razem 95.747 23.473 41.666 8.833 38.273 9.520

Aktywa trwałe 54.781 13.430 6.586 1.396 8.115 2.019

Aktywa obrotowe 40.966 10.043 35.080 7.437 30.158 7.501

Pasywa razem 95.747 23.473 41.666 8.833 38.273 9.520

Kapitał własny 77.013 18.880 28.338 6.008 22.618 5.626

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18.734 4.593 13.328 2.825 15.655 3.894
 
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2004 – 31 grudnia 2005 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0790 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2003 – 31 grudnia 2003 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 4,7170 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2002 – 31 grudnia 2002 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0202 zł/EURO. 

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 

2004 2003 2002 
Pozycja rachunku zysków i strat 

PLN EURO PLN EURO PLN EURO 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 49.931 11.051 42.636 9.587 36.095 9.328

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 49.206 10.891 54.702 12.300 45.144 11.666

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29.190 6.460 25.476 5.728 22.990 5.942

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 42.487 9.403 46.894 10.545 36.478 9.426

Zysk brutto na sprzedaży 27.460 6.078 24.968 5.614 21.771 5.626

Zysk na sprzedaży 14.929 3.304 11.735 2.639 9.662 2.497

Zysk z działalności operacyjnej 15.036 3.328 11.628 2.615 9.365 2.420

Zysk z działalności gospodarczej 15.920 3.523 13.320 2.995 10.084 2.606

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - - -

Zysk brutto 15.920 3.523 13.320 2.995 10.084 2.606

Zysk netto 13.157 2.912 9.721 2.186 7.250 1.874
 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2004 – 01.01.2004 r.-31.12.2004 r., przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, 
ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5182 zł/EURO. 
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Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2003 – 01.01.2003 r.-31.12.2003 r., przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, 
ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4474 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2002 – 01.01.2002 r.-31.12.2002 r., przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, 
ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8697 zł/EURO. 

Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 

2004 2003 2002 
Pozycja rachunku przepływów pieniężnych 

PLN EURO PLN EURO PLN EURO 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -572 -127 7.499 1.686 10.875 2.810

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -47.629 -10.541 -485 -109 -2.601 -672

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 38.777 8.582 -4.500 -1.012 -1.200 -310

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/- B+/-C) -9.424 -2.086 2.514 565 7.074 1.828

F. Środki pieniężne na początek okresu 17.001 3.604 14.488 3.604 7.414 2.105

G. Środki pieniężne na koniec okresu 7.577 1.858 17.001 3.604 14.488 3.604
 
Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2004 – 01.01.2004 r.-31.12.2004 r., przyjęto niżej 
opisane kursy EURO: 

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5182 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2004 roku, tj. kurs 4,0790 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2003 – 01.01.2003 r.-31.12.2003 r., przyjęto niżej 
opisane kursy EURO: 

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4474 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2002 – 01.01.2002 r.-31.12.2002 r., przyjęto niżej 
opisane kursy EURO: 

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8697 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2001 roku, tj. kurs 3,5219 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 zł/EURO. 

1.4.13. Wskazanie istotnych różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanego sprawozdania  
a analogicznymi danymi przedstawionymi według zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości. 

Spółka stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz.U. 02.76.694).  

Wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego wykazane w sporządzonych przez Spółkę zgodnie z przepisami 
tej ustawy sprawozdaniach finansowych nie różnią się istotnie od ich wyceny i prezentacji sporządzonej zgodnie  
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 

– świadczenia pracownicze 

Zgodnie z MSR określenie zobowiązań jednostek z tytułu odpraw emerytalnych powinno się odbywać za pomocą metod 
mających charakter długoterminowy, uwzględniający obecne zatrudnienie i wiek wszystkich pracowników. Jako metodę 
do ustalenia wysokości występującego z tego tytułu zobowiązania MSR uznają metodę aktuarialną. Polskie przepisy nie 
regulują metod szacowania tych zobowiązań. W celu dostosowania wyceny zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych 
do wymogów MSR Spółka dokonała na koniec roku takiej wyceny za pośrednictwem aktuariuszy. 

– zakres informacji dodatkowych 

Różnice między zasadami rachunkowości i sposobem sporządzania sprawozdań finansowych przez Spółkę a MSR 
wynikają przede wszystkim z szerszego zakresu ujawnień zalecanych przez niektóre MSR. 
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1.5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta 

BILANS (w tys. zł) 

Pozycja bilansu Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

AKTYWA 

I. Aktywa trwałe  54.781 6.586 8.115

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 554 156 289

- wartość firmy    

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych    

3. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4.952 4.930 4.188

4. Należności długoterminowe 3 478  

4.1. Od jednostek powiązanych    

4.2. Od pozostałych jednostek  478  

5. Inwestycje długoterminowe 4 48.598 1.353 3.603

5.1. Nieruchomości    

5.2. Wartości niematerialne i prawne    

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe  48.598 1.353 3.603

a) w jednostkach powiązanych, w tym:  48.546 1.301 3.603

 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 
metodą praw własności    

 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych 
nieobjętych konsolidacją    

b) w pozostałych jednostkach  52 52 

5.4. Inne inwestycje długoterminowe    

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 199 147 35

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  199 147 35

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe    

II. Aktywa obrotowe  40.966 35.080 30.158

1. Zapasy 6 652 1.212 1.332

2. Należności krótkoterminowe 7 31.812 14.473 14.130

2.1. Od jednostek powiązanych  29 7 963

2.2. Od pozostałych jednostek  31.783 14.466 13.167

3. Inwestycje krótkoterminowe  7.787 19.001 14.488

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 7.787 19.001 14.488

a) w jednostkach powiązanych    

b) w pozostałych jednostkach  210 2.000 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  7.577 17.001 14.488

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 715 394 208

Aktywa razem  95.747 41.666 38.273
 
Pozycja bilansu Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

PASYWA 

I. Kapitał własny  77.013 28.338 22.618

1. Kapitał zakładowy 10 517 300 300

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)    

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)    

4. Kapitał zapasowy 11 63.762 18.317 15.068
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Pozycja bilansu Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny   

6. Pozostałe kapitały rezerwowe   

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych   

a) dodatnie różnice kursowe   

b) ujemne różnice kursowe   

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -423  

9. Zysk (strata) netto  13.157 9.721 7.250

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  18.734 13.328 15.655

1. Rezerwy na zobowiązania 12 1.116 828 591

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  36 47 27

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  8 80 

a) długoterminowa  7 80 

b) krótkoterminowa  1  

1.3. Pozostałe rezerwy  1.072 701 564

a) długoterminowe   

b) krótkoterminowe  1.072 701 564

2. Zobowiązania długoterminowe   

2.1. Wobec jednostek powiązanych   

2.2. Wobec pozostałych jednostek   

3. Zobowiązania krótkoterminowe 13 17.329 12.500 15.064

3.1. Wobec jednostek powiązanych  228 322 405

3.2. Wobec pozostałych jednostek  17.028 12.056 14.587

3.3. Fundusze specjalne  73 122 72

4. Rozliczenia międzyokresowe 14 289  

4.1. Ujemna wartość firmy   

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  289  

a) długoterminowe   

b) krótkoterminowe  289  

Pasywa razem  95.747 41.666 38.273
 

Wartość księgowa (w tys. zł)  77.013 28.338 22.618

Liczba akcji  3.450.000 300.000 300.000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  22,32 94,46 75,39

Rozwodniona liczba akcji   

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   
 
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie podziału każdej  
z dotychczasowych 300 tys. akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A o wartości 
nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  
w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt. 

Pozycje pozabilansowe w tys. zł Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Należności warunkowe   

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)   

- otrzymanych gwarancji i poręczeń   

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)   

- otrzymanych gwarancji i poręczeń   
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Pozycje pozabilansowe w tys. zł Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

2. Zobowiązania warunkowe  4.857 5.206 3.391

2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)    

- udzielonych gwarancji i poręczeń    

2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  4.857 5.206 3.391

- udzielonych gwarancji i poręczeń    

- blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych 
odbiorcom Spółki przez banki tytułem należytego wykonania umowy 
przez Spółkę 

 4.857 5.206 3.391

3. Inne     

Pozycje pozabilansowe razem  4.857 5.206 3.391
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 

Pozycja rachunku zysków i strat Nota 2004 2003 2002 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:  99.137 97.338 81.239

- od jednostek powiązanych  150 177 2.354

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 49.931 42.636 36.095

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16 49.206 54.702 45.144

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:  71.677 72.370 59.468

- od jednostek powiązanych  1.296 893 1.309

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 29.190 25.476 22.990

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  42.487 46.894 36.478

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  27.460 24.968 21.771

IV. Koszty sprzedaży 17 4.029 3.369 3.084

V. Koszty ogólnego zarządu 17 8.502 9.864 9.025

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  14.929 11.735 9.662

VII. Pozostałe przychody operacyjne 18 307 174 64

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  14 8 

2. Dotacje   

3. Inne przychody operacyjne  293 166 64

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 19 200 282 362

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   73

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  109 53 16

3. Inne koszty operacyjne  91 229 273

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  15.036 11.627 9.364

X. Przychody finansowe 20 948 2.308 733

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  5 943 

- od jednostek powiązanych  5 943 

2. Odsetki, w tym:  943 607 733

- od jednostek powiązanych  20 19 

3. Zysk ze zbycia inwestycji 22 758 

4. Aktualizacja wartości inwestycji   

5. Inne   0

XI. Koszty finansowe 21 64 615 13

1. Odsetki, w tym:  9 11 2

- dla jednostek powiązanych   

2. Strata ze zbycia inwestycji   

3. Aktualizacja wartości inwestycji  323 

4. Inne  55 281 11

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)  15.920 13.320 10.084

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   

1. Zyski nadzwyczajne   

2. Straty nadzwyczajne   

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)  15.920 13.320 10.084

XV. Podatek dochodowy 23 2.763 3.599 2.834

a) część bieżąca  2.831 3.689 2.875

b) część odroczona  -68 -90 -41

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
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Pozycja rachunku zysków i strat Nota 2004 2003 2002 

XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI)  13.157 9.721 7.250

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł  13.157 9.721 7.250

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  2.662.500 300.000 300.000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 24 5 32 24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)    
 
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie podziału każdej  
z dotychczasowych 300 tys. akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A o wartości 
nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  
w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt. 

Zysk na jedną akcję obliczono zgodnie z MSR 33, gdzie za ilość akcji zwykłych należy przyjąć średnią ważoną ilości 
akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu. 

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004:  

(300.000 x 2/12) + (3.000.000 x 7/12) + (3.450.000 x 3/12) = 2.662.500 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł) 

Pozycja zestawienia zmian w kapitale własnym 2004 2003 2002 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28.761 22.618 17.167

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

b) korekty błędów podstawowych -423  

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 28.338 22.618 17.167

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 300 300 300

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 217  

a) zwiększenia (z tytułu) 217  

- emisji akcji (wydania udziałów) 45  

- podwyższenie z kapitału zapasowego 172  

b) zmniejszenia (z tytułu)  

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 517 300 300

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu  

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy  

a) zwiększenia (z tytułu)  

b) zmniejszenia (z tytułu)  

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  

a) zwiększenia (z tytułu)  

b) zmniejszenia (z tytułu)  

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 18.317 15.067 8.358

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 45.445 3.250 6.710

a) zwiększenia (z tytułu) 47.399 3.250 6.710

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 42.255  

- z podziału zysku (ustawowo)  

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5.144 3.250 6.710

b) zmniejszenia (z tytułu) 1.954  

- pokrycia kosztów emisji akcji 1.741  

- podwyższenie kapitału zakładowego 213  

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 63.762 18.317 15.068

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  

a) zwiększenia (z tytułu)  

b) zmniejszenia (z tytułu)  

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  

a) zwiększenia (z tytułu)  

b) zmniejszenia (z tytułu)  

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10.144 7.250 8.509

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10.144 7.250 8.509

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
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Pozycja zestawienia zmian w kapitale własnym 2004 2003 2002 

b) korekty błędów podstawowych -423  

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 9.721 7.250 8.509

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu) 10.144 7.250 8.509

- przeznaczenie na kapitał zapasowy 5.144 3.250 6.709

- przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5.000 4.000 1.800

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -423  

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

b) korekty błędów podstawowych   

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -423  

8. Wynik netto 13.157 9.721 7.250

a) zysk netto 13.157 9.721 7.250

b) strata netto   

c) odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 77.013 28.338 22.618

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 72.408 23.338 18.618
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł) 

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych 2004 2003 2002 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia  

I. Zysk (strata) netto 13.157 9.721 7.250

II. Korekty razem -13.729 -2.222 3.624

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  

2. Amortyzacja 2.333 2.079 2.020

3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych  

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -939 -1.550 -732

5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 -767 73

6. Zmiana stanu rezerw 288 237 487

7. Zmiana stanu zapasów 560 120 -46

8. Zmiana stanu należności -17.815 157 -3.792

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek 1.881 -2.616 5.777

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -35 -205 -163

11. Inne korekty 323 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -572 7.499 10.875

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I. Wpływy 3.421 4.680 1.153

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 85 185 421

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  

3. Z aktywów finansowych, w tym: 3.291 4.495 732

a) w jednostkach powiązanych 5 3.981 

   - zbycie aktywów finansowych 3.038 

   - dywidendy i udziały w zyskach 5 943 

b) w pozostałych jednostkach 3.286 514 732

   - zbycie aktywów finansowych 2.400  

   - odsetki  886 496 732

   - inne wpływy z aktywów finansowych 18 

4 . Inne wpływy inwestycyjne 45  

II. Wydatki 51.050 5.165 3.754

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.836 2.865 3.236

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  

3. Na aktywa finansowe, w tym: 47.964 2.300 503

a) w jednostkach powiązanych 47.964  503

   - nabycie aktywów finansowych 47.964  503

b) w pozostałych jednostkach  

   - nabycie aktywów finansowych 2.000 

   - udzielone pożyczki długoterminowe 300 

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości  

5. Inne wydatki inwestycyjne 250  15

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -47.629 -485 -2.601

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

I. Wpływy 43.826  

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 40.559  
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Pozycja rachunku przepływów pieniężnych 2004 2003 2002 

2. Kredyty i pożyczki 3.267  

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

4. Inne wpływy finansowe   

II. Wydatki 5.049 4.500 1.200

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5.000 4.500 1.200

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   

4. Spłaty kredytów i pożyczek   

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   

8. Odsetki 9  

9. Inne wydatki finansowe 40  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 38.777 -4.500 -1.200

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9.424 2.514 7.074

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9.424 2.514 7.074

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

F. Środki pieniężne na początek okresu 17.001 14.488 7.414

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7.577 17.001 14.488

   - o ograniczonej możliwości dysponowania 4.857 5.206 3.391
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Noty objaśniające do bilansu 

Nota 1.1 (do pozycji I.1 aktywów) 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych  

b) wartość firmy  

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 231 149 289

– oprogramowanie komputerowe 4 27

d) inne wartości niematerialne i prawne 323 7 

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne razem 554 156 289
 
Nota 1.2 (do pozycji I.1 aktywów) 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2004 ROK  w tys. zł 

a b c d e 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na początek okresu 

 430 40 11  441

b) zwiększenia (z tytułu)  332 341  673

– nabycia  332 341  673

c) zmniejszenia (z tytułu)  250 40 15  265

– likwidacji  250 40 15  265

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

 512 337  849

e) skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek 
okresu 

 281 37 3  284

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)  -37 11  11

– amortyzacja planowa  247 4 26  273

– likwidacji  -247 -41 -15  -262

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  281 14  295

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu    -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu    -

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 231 - 323  554
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2003 ROK w tys. zł 

a b c d e 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na początek okresu 

 1.285 335 1.111 2.396

b) zwiększenia (z tytułu)  196 0 17 213

– nabycia  196 0 17 213

c) zmniejszenia (z tytułu)  1.051 295 1.116 2.167

– likwidacji  1.051 295 1.116 2.167

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na koniec okresu 

 430 41 11 441

e) skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek 
okresu 

 997 308 1.110 2.107

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)  335 23 10 345

– amortyzacja planowa  335 23 10 345

– likwidacji  -1.051 -295 -1.116 -2.167

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  281 37 3 284

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 149 4 7 156

 
 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK w tys. zł 

a b c d e 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na początek okresu 

 1.115 282 1.110  2.225

b) zwiększenia (z tytułu)  170 53 0 170

– nabycia  170 53 0 170

c) zmniejszenia (z tytułu)  0 0 0 0

– likwidacji  0 0 0 0

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na koniec okresu 

 1.285 335 1.111 2.396

e) skumulowana amortyzacja  
(umorzenie) na początek 
okresu 

 495 174 1.091 1.586

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)  502 135 19 521

– amortyzacja planowa  502 135 19 521
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK w tys. zł 

a b c d e 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem 

– likwidacji  0 0 0  0

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  997 308 1.110  2.107

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu    

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu    

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 289 27   289

 
Nota 1.3 (do pozycji I.1 aktywów) 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  
 w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) własne 554 156 289

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu  

Wartości niematerialne i prawne razem 554 156 289
 
Nota 2.1 (do pozycji I.2 aktywów) 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) środki trwałe, w tym: 4.935 4.930 4.173

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  

– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.229 1.196 964

– urządzenia techniczne i maszyny 1.049 1.111 676

– środki transportu 2.478 2.375 2.207

– inne środki trwałe 179 248 326

b) środki trwałe w budowie 9  

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 8  15

Rzeczowe aktywa trwałe razem 4.952 4.930 4.188
 
Nota 2.2 (do pozycji I.2 aktywów) 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2004 ROK  w tys. zł 

Wyszczególnienie 

- grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu  1.326 4.179 4.234 596 10.335

b) zwiększenia (z tytułu)  178 931 1.022 8 2.139

– nabycia  178 931 1.022 8 2.139

c) zmniejszenia (z tytułu)  140 235 14 389

– likwidacji  140 235 14 389

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu  1.504 4.970 5.021 590 12.085

e) skumulowana amortyzacja  131 3.068 1.858 348 5.405
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2004 ROK  w tys. zł 

Wyszczególnienie 

- grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

(umorzenie) na początek okresu 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 144 853 685 63 1.745

– umorzenia środków 144 990 848 77 2.059

– likwidacja środków -137 -163 -14 -314

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 275 3.921 2.543 411 7.150

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   -

– zwiększenie    

– zmniejszenie   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   -

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu 1.229 1.049 2.478 179 4.935

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2003 ROK  w tys. zł 

Wyszczególnienie 

- grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu 984 3.214 3.468 580 8.246

b) zwiększenia (z tytułu) 342 1.170 1.072 31 2.615

– nabycia 342 1.170 1.072 31 2.615

c) zmniejszenia (z tytułu) 206 306 15 527

– likwidacji 206 306 15 527

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 1.326 4.179 4.234 596 10.335

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 21 2.538 1.260 254 4.073

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 110 736 786 102 1.734

– umorzenia środków 110 736 786 102 1.734

– likwidacja środków -206 -188 -8 -402

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 130 3.068 1.859 348 5.405

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

– zwiększenie    

– zmniejszenie   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu 1.196 1.111 2.375 248 4.930
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł 

Wyszczególnienie 

- grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu  492 2.911 2.623 349 6.375

b) zwiększenia (z tytułu)  985 680 1.176 231 3.072

– nabycia  985 680 1.176 231 3.072

c) zmniejszenia (z tytułu)  493 377 331  1.201

– likwidacji  493 377 331  1.201

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu  984 3.214 3.468 580 8.246

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu  97 2.127 878 171 3.274

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  65 740 611 83 1.499

– umorzenia środków  65 740 611 83 1.499

– likwidacja środków  -142 -329 -229  -700

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  21 2.538 1.260 254 4.073

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

– zwiększenie    

– zmniejszenie   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu  964 676 2.207 326 4.173

 
Nota 2.3 (do pozycji I.2 aktywów) 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) własne 4.952 4.930 4.188

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu  

Środki trwałe bilansowe razem 4.952 4.930 4.188
 
Nota 3.1 (do pozycji I.3 aktywów) 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:  

– od jednostek zależnych (z tytułu)  

– od jednostek współzależnych (z tytułu)  

– od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)  

– od znaczącego inwestora (z tytułu)  

– od jednostki dominującej (z tytułu)  

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 478  

– udzielone pożyczki dla pracowników 478  

Należności długoterminowe netto 478  

c) odpisy aktualizujące wartość należności  

Należności długoterminowe brutto 478 - -
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Nota 3.2 (do pozycji I.3 aktywów) 

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu   

b) zwiększenia (z tytułu) 478  

– udzielonych pożyczek pracownikom 478  

c) zmniejszenia (z tytułu)   

d) stan na koniec okresu 478 - -

– udzielonych pożyczek pracownikom 478  
 
Nota 3.3 (do pozycji I.3 aktywów) 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 478  

b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)   

Należności długoterminowe razem 478 - -
 
Nota 4.1 (do pozycji I.4 aktywów) 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w jednostkach zależnych 48.546 901 3.203

– udziały lub akcje 48.546 582 3.203

– dłużne papiery wartościowe   

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

– udzielone pożyczki  319 

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

b) w jednostkach współzależnych   

– udziały lub akcje   

– dłużne papiery wartościowe   

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

– udzielone pożyczki   

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

c) w jednostkach stowarzyszonych  400 400

– udziały lub akcje  400 400

– dłużne papiery wartościowe   

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

– udzielone pożyczki   

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

d) w znaczącym inwestorze   

– udziały lub akcje   

– dłużne papiery wartościowe   

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

– udzielone pożyczki   

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

e) w jednostce dominującej   

– udziały lub akcje   

– dłużne papiery wartościowe   

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

– udzielone pożyczki   

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

f) w pozostałych jednostkach 52 52 

– udziały lub akcje 52 52 
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DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

– dłużne papiery wartościowe  

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

– udzielone pożyczki  

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  

Długoterminowe aktywa finansowe razem 48.598 1.353 3.603
 
Nota 4.2 (do pozycji I.4 aktywów) 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
(wg grup rodzajowych)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu 1.353 3.603 3.100

– udziały 182 2.803 2.300

– akcje 852 800 800

– udzielone pożyczki 319  

b) zwiększenia (z tytułu) 47.964 782 503

– nabycie udziałów  503

– przeniesienie udziałów 336 

– nabycie akcji 47.964 52 

– udzielenie pożyczki 319 

– aktualizacja wartości udziałów 75 

c) zmniejszenia (z tytułu) 719 3.032 

– sprzedaż akcji 400  

– sprzedaż udziałów 2.355 

– przeniesienie udziałów 336 

– aktualizacja wartości udziałów 323 

– likwidacja spółki 18 

– przekwalifikowanie pożyczki na krótkoterminową 319  

d) stan na koniec okresu 48.598 1.353 3.603

– udziały 182 182 2.803

– akcje 48.416 852 800

– udzielone pożyczki 319 
 
Nota 4.3 (do pozycji I.4 aktywów) 

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH na 31.12.2004 r.  w tys. zł 

a b c d e f g h i 

kapitał własny 
jednostki, w tym:

L.p. nazwa 
jednostki siedziba przedmiot 

przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji   - kapitał 
zakładowy

% 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego

udział  
w ogólnej 

liczbie głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji  

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy

1 
Bank Polskiej 
Spółdzielczości 
S.A. 

Warszawa działalność 
bankowa 52 212.671 133.247 0,02 0,02 
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Nota 4.4 (do pozycji I.4 aktywów) 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH na 31.12.2004 r.  w tys. zł 

a b c d e f g h i j k l 

Lp. 
nazwa (firma) 

jednostki  
ze 

wskazaniem 
formy prawnej

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania, 

z wyszczegól-
nieniem 

powiązań 
bezpośrednich 

i pośrednich 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji 

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli 
/uzyskania 
znacznego 

wpływu 

wartość 
akcji/ 

udziałów 
wg ceny 
nabycia 

odpisy 
aktualizujące 

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 

akcji/ 
udziałów 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział  
w ogólnej liczbie 

głosów  
na walnym 

zgromadzeniu 

wskazanie 
innej niż 

określona pod 
lit. J) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli 
/znaczącego 

wpływu 

1 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo 

w zakresie 
oprogramowania 

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 29.11.1999 400 400 52 75 - 

2 COMP Soft 
Sp. z o.o. Mielec 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 10.08.2001 505 323 182 65 65 - 

3 Asset Soft a.s. Bratysława 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 09.12.2004 47.964 47.964 55 55 - 

 



Prospekt Emisyjny 

 

 134

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 

a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 
zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki,  

w tym: 
należności jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, 
w tym: 

 
nazwa jednostki

 
kapitał 

zakłado-
wy 

należne 
wpłaty 

na 
poczet 

kapitału 
(wielkość 
ujemna) 

kapitał 
zapaso-

wy  
zysk 

(strata) 
z lat 

ubiegłych

zysk 
(strata) 
netto 

 
zobowią-

zania 
długo-

terminowe

zobowią-
zania 

krótko-
terminowe

 
należności 

długo-
terminowe

należności 
krótko-

terminowe

aktywa 
jednostki 

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

akcji/ 
udziałów 

w jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ASSET Soft a.s. 26.282 126  10.509 15.646 6.154 9.472 16.056 462 12.983 9.410 388 9.022 42.338 63.754  

2 ABAS S.A. 1.118 252  614 252 5 247 312 312 434 434 1.430 3.370 5 

3 COMP Soft  
Sp. z o.o. 572 620  -48 -354 306 320 227 557 557 891 2.012  

 
Do przeliczenia danych bilansu słowackiej spółki ASSET Soft a.s. na ostatni dzień okresu, tj. 31.12.2004 roku, przyjęto średni kurs SKK ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 
0,1053 zł/SKK. 

Do przeliczenia przychodów ze sprzedaży wyżej wymienionej spółki przyjęto kurs średni SKK, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w okresie sprawozdawczym, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 0,1129 zł/SKK. 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH na 31.12.2003 r.  w tys. zł 

a b c d e f g h i j k l 

Lp. 
nazwa (firma) 

jednostki  
ze 

wskazaniem 
formy prawnej

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania, 

z 
wyszczególnie-
niem powiązań 
bezpośrednich 

i pośrednich 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji 

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli/ 
uzyskania 
znacznego 

wpływu 

wartość 
akcji/ 

udziałów 
wg ceny 
nabycia 

odpisy 
aktualizujące 

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 

akcji/ 
udziałów 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział  
w ogólnej 

liczbie głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu

wskazanie 
innej niż 

określona pod 
lit. J) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli 
/znaczącego 

wpływu 

1 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo  

w zakresie 
oprogramowania 

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 29.11.1999 400 400 52 75 - 

2 COMP Soft 
Sp. z o.o. Mielec 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 10.08.2001 505 323 182 65 65 - 

3 

Podkarpackie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne 

S.A. 

Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej  
i zarządzania 

jednostka 
stowarzyszona nie podlega 05.01.2000 400 400 33 33 - 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 

a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 
zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki,  

w tym: 
należności jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, 
w tym: 

 
nazwa jednostki 

 
kapitał 

zakłado-
wy 

należne 
wpłaty 

na 
poczet 

kapitału 
(wielkość 
ujemna) 

kapitał 
zapaso-

wy  
zysk 

(strata) 
z lat 

ubiegłych

zysk 
(strata 
netto) 

 
zobowią-

zania 
długo-

terminowe

zobowią-
zania 

krótko-
terminowe

 
należności 

długo-
terminowe

należności 
krótko-

terminowe

aktywa 
jednostki 

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

akcji/ 
udziałów 

w jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ABAS S.A. 881 210  562 109 5 104 393 393 542 542 1.273 3.194  

2 COMP Soft  
Sp. z o.o. 266 620  -354 -169 -185 534 319 215 464 464 800 1.255  

3 
Podkarpackie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. 

1.396 1.200  107 89 89 20 10 10 1.205 1.205 1.416  
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH na 31.12.2002 r.  w tys. zł 
a b c d e f g h i j k l 

Lp. 
nazwa (firma) 
jednostki ze 
wskazaniem 

formy prawnej
siedziba przedmiot 

przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania, 

z 
wyszczególnie-
niem powiązań 
bezpośrednich 

i pośrednich 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji 

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli/ 
uzyskania 
znacznego 

wpływu 

wartość 
akcji/ 

udziałów 
wg ceny 
nabycia 

odpisy 
aktualizujące 

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 

akcji/ 
udziałów 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział  
w ogólnej 

liczbie głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu

wskazanie 
innej niż 

określona pod 
lit. J) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli 
/znaczącego 

wpływu 

1 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo  

w zakresie 
oprogramowania 

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 29.11.1999 400 400 52 75  

2 COMP Soft 
Sp. z o.o. Mielec 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 10.08.2001 505 505 65 65  

3 Galkom  
Sp. z o.o. Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 02.06.2000 2.015 75 1.940 88 88  

4 

Podkarpackie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne 

S.A. 

Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej  
i zarządzania 

jednostka 
stowarzyszona nie podlega 05.01.2000 400 400 33 33  

5 
ARMA  

Sp. z o.o.  
w likwidacji 

Rzeszów 

produkcja 
komputerów  
i systemów 

komputerowych 

jednostka 
zależna 

praw 
własności 11.08.2000 354 354 100 100  

6 ULTIMA  
Sp. z o.o. Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna nie podlega 20.02.1997 4 4 100 100  
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 

a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 
zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki,  

w tym: 
należności jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, 
w tym: 

 
nazwa jednostki 

 
kapitał 

zakłado-
wy 

należne 
wpłaty 

na 
poczet 

kapitału 
(wielkość 
ujemna) 

kapitał 
zapaso-

wy  
zysk 

(strata) 
z lat 

ubiegłych

zysk 
(strata 
netto) 

 
zobowią-

zania 
długo-

terminowe

zobowią-
zania 

krótko-
terminowe

 
należności 

długo-
terminowe

należności 
krótko-

terminowe

aktywa 
jednostki 

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

akcji/ 
udziałów 

w jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ABAS S.A. 772 210  492 69 69 305 303 568 568 1.077 2.679  

2 COMP Soft Sp.  
z o.o. 451 620  31 -200 -295 486 356 350 350 937 1.461  

3 Galkom Sp. z o.o. 2.801 1.611  851 340 340 1.429 1.428 1.685 1.685 4.231 5.012  

4 
Podkarpackie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. 

1.308 1.200  24 84 84 6 2 1.189 1.189 1.416 11  

5 ARMA Sp. z o.o. 
w likwidacji 124 633  -509 -660 -61 5 5 1 1 129 1.296  

6 ULTIMA Sp. z o.o. 72 4  82 -14 -14 2 1 48 48 73 130  
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Nota 4.5 (do pozycji I.4 aktywów) 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (struktura walutowa)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 1.205 1.353 3.603

b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł) 47.393  

b1. jednostka/waluta tys. SKK 440.000  

tys. zł 47.393  

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem 48.598 1.353 3.603
 
Nota 4.6 (do pozycji I.4 aktywów) 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (wg zbywalności)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)   

    a) akcje (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

    b) obligacje (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych  
(wartość bilansowa)             

     a) akcje (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

     b) obligacje (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)    

        - wartość na początek okresu    

        - wartość według cen nabycia    

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym  
(wartość bilansowa) 48.546 1.301 3.603

     a) akcje (wartość bilansowa): 48.546 982 3.603

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia 48.546 982 3.603

     b) obligacje (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (wg zbywalności)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

        - wartość według cen nabycia  

     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 319 

        - udzielone pożyczki 319 

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia 319 

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 52 52 

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 52 52 

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia 52 52 

    b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia  

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia  

Wartość według cen nabycia razem 48.598 1.353 3.603

Wartość na początek okresu razem  

Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem  

Wartość bilansowa razem 48.598 1.353 3.603
 
Nota 4.7 (do pozycji I.4 aktywów) 

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)     w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 319 

b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)  

Udzielone pożyczki długoterminowe razem - 319 -
 
Nota 5.1 (do pozycji I.5 aktywów) 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu,  
w tym: 147 35 

a) odniesionych na wynik finansowy (z tytułu) 147 35 

    - utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy 71 35 

    - utworzonych rezerw na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 32  

    - utworzonych rezerw na odprawy emerytalne pracowników 15  

    - odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych 19  

    - odpisu aktualizującego należności 10  

b) odniesionych na kapitał własny  

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  

2. Zwiększenia  173 122 35

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 173 122 35
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

    - odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych  19 

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących br.  9 

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 2 1 

    - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy  83 46 35

    - utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 36 32 

    - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników  1 15 

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 41  

    - utworzenia rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 10  

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)   

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)   

3. Zmniejszenia  121 10 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 121 10 

    - zmiany stawki podatkowej  10 

    - rozwiązania rezerwy urlopowej 71  

    - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 15  

    - rozwiązania rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 32  

    - spłaty należności objętych odpisem 3  

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  
 (z tytułu)   

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi ( z tytułu)   

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem, 
w tym: 199 147 35

a) odniesionych na wynik finansowy (z tytułu) 199 147 35

b) odniesionych na kapitał własny   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

Zwiększenia z tytułu: 173 122 35

    - odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych  19 

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących br.  9 

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 2 1 

    - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy  83 46 35

    - utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 36 32 

    - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników  1 15 

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 41  

    - utworzenia rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 10  

Zmniejszenia z tytułu: 121 10 

    - częściowe rozwiązanie z tytułu zmiany stawki podatkowej  10 

    - rozwiązanie rezerwy urlopowej 71  

    - spłaty należności objętej odpisem aktualizującym 3  

    - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 15  

    - rozwiązania rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 32  
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Nota 5.2 (do pozycji I.5 aktywów) 

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł data 
wygaśnięcia 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Aktywa  141 149 

a) odpis aktualizujący udziały w spółce zależnej 2005 100 100 

b) odpis aktualizujący należności 2005 41 49 

2. Pasywa  907 623 131

a) utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy 2005 436 373 131

b) utworzona rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania 
własnego 

2005 190 170 

c) utworzona rezerwa na odprawy emerytalne pracowników  do 
wygaśnięcia 8 80 

d) przychody rozliczane w czasie dotyczące serwisów własnych 2005 218  

e) utworzona rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 2005 55  

Ujemne różnice przejściowe razem  1.048 772 131
 
Nota 6 (do pozycji II.1 aktywów) 

ZAPASY  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) materiały  

b) półprodukty i produkty w toku 45 445 256

c) produkty gotowe  

d) towary 604 766 1.005

e) zaliczki na dostawy 3 1 71

Zapasy razem 652 1.212 1.332
 
Nota 7.1 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) od jednostek powiązanych  29 7 963

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29 7 963

         - do 12 miesięcy 29 7 963

         - powyżej 12 miesięcy  

    - inne  

    - dochodzone na drodze sądowej  

b) należności od pozostałych jednostek 31.783 14.466 13.167

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18.608 13.083 12.345

          - do 12 miesięcy 18.608 13.083 12.345

          - powyżej 12 miesięcy  

     - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 165 32

     - inne 13.175 1.218 790

     - dochodzone na drodze sądowej  

Należności krótkoterminowe netto razem  31.812 14.473 14.130

c) odpisy aktualizujące wartość należności  51 58 15

Należności krótkoterminowe brutto razem 31.863 14.531 14.145
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Nota 7.2 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 29 7 963

    - od jednostek zależnych 29 7 962

    - od jednostek współzależnych   

    - od jednostek stowarzyszonych   

    - od znaczącego inwestora   

    - od jednostki dominującej   0

b) inne, w tym:   

    - od jednostek zależnych   

    - od jednostek współzależnych   

    - od jednostek stowarzyszonych   

    - od znaczącego inwestora   

    - od jednostki dominującej   

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:   

     - od jednostek zależnych   

     - od jednostek współzależnych   

     - od jednostek stowarzyszonych   

     - od znaczącego inwestora   

     - od jednostki dominującej   

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem 29 7 963

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych   

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto razem 29 7 963
 
Nota 7.3 (do pozycji II.2 aktywów) 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

Stan na początek okresu 58 15 1

a) zwiększenia (z tytułu) 9 54 14

   - odpis na należności przeterminowane 7 44 14

   - opis na należności skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego 2 10 

b) zmniejszenia (z tytułu) 16 11 

   - odpisanie należności nieściągalnej  8 

   - umorzenie należności  2 

   - spłata należności 16 1 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec 
okresu 51 58 15

 
Nota 7.4 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)      w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 31.863 14.531 14.145

b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)   

b1. jednostka/waluta    USD   

      zł   

Należności krótkoterminowe razem 31.863 14.531 14.145
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Nota 7.5 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) – O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) do 1 miesiąca 16.338 12.111 12.240

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1.033 39 109

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  

e) powyżej 1 roku  

f) należności przeterminowane 1.298 983 973

Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 18.669 13.133 13.322

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  32 44 14

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 18.637 13.089 13.308
 
Nota 7.6 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO)  
– Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) do 1 miesiąca 479 152 465

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 141 753 121

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 635 34 156

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 11 1 216

e) powyżej 1 roku 32 43 15

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto) 1.298 983 973

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 32 44 14

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 1.266 939 959
 
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 6 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży. 

Nota 7.7 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEŻNOŚCI SPORNE  
(z podziałem według tytułów) w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

A. Należności przeterminowane brutto, w tym: 1.317 998 974

1. z tytułu dostaw towarów i usług 1.298 983 973

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych 1.266 939 959

    - objęte odpisami aktualizacyjnymi 32 44 14

2. skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego 12 15 

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych  

    - objęte odpisami aktualizacyjnymi 12 15 

3. pozostałe należności 7  1

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych  

    - objęte odpisami aktualizacyjnymi 7  1
 
Nota 8.1 (do pozycji II.3 aktywów) 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w jednostkach zależnych  

     - udziały lub akcje   

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach  

     - dłużne papiery wartościowe  

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

     - udzielone pożyczki  
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KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

b) w jednostkach współzależnych   

     - udziały lub akcje    

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

     - dłużne papiery wartościowe   

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

     - udzielone pożyczki   

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

c) w jednostkach stowarzyszonych   

     - udziały lub akcje    

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

     - dłużne papiery wartościowe   

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

     - udzielone pożyczki   

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

d) w znaczącym inwestorze   

     - udziały lub akcje    

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

     - dłużne papiery wartościowe   

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

     - udzielone pożyczki   

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

e) w jednostce dominującej   

     - udziały lub akcje    

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

     - dłużne papiery wartościowe   

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

     - udzielone pożyczki   

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

f) w pozostałych jednostkach  210 2.000 

     - udziały lub akcje   2.000 

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

     - dłużne papiery wartościowe   

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

     - udzielone pożyczki 210  

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.577 17.001 14.488

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  7.577 17.001 14.488

        - inne środki pieniężne   

        - inne aktywa pieniężne   

Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 7.787 19.001 14.488
 
Nota 8.2 (do pozycji II.3 aktywów) 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (struktura walutowa)   w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej  2.000 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem - 2.000 -
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Nota 8.3 (do pozycji II.3 aktywów) 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (wg zbywalności)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)  

    a) akcje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych  
(wartość bilansowa)  

    a) akcje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

     b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym  
(wartość bilansowa)  

    a) akcje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)  

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 2.000 

        - wartość godziwa  
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (wg zbywalności)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

        - wartość rynkowa   

        - wartość według cen nabycia  2.000 

    b) obligacje (wartość bilansowa):   

        - wartość godziwa   

        - wartość rynkowa   

        - wartość według cen nabycia   

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

        - wartość godziwa   

        - wartość rynkowa   

        - wartość według cen nabycia   

Wartość według cen nabycia razem   

Wartość na początek okresu razem   

Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem   

Wartość bilansowa razem - 2.000 -

 
Nota 8.4 (do pozycji II.3 aktywów) 

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)     w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 210  

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Udzielone pożyczki krótkoterminowe razem 210 - -
 
Nota 8.5 (do pozycji II.3 aktywów) 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa)   w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 7.566 17.001 14.488

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 11  

b1. jednostka/waluta tys. SKK 106  

 tys. zł 11  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 7.577 17.001 14.488
 
Nota 9 (do pozycji II.4 aktywów) 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 638 284 208

     - ubezpieczenia 93 74 58

     - reklama publiczna 150 50 

     - prenumeraty 3 1 4

     - opieka serwisowa i prawa do aktualizacji oprogramowania i sprzętu 36 42 57

     - podatek VAT podlegający odliczeniu w przyszłych okresach 314 93 85

     - czynsz za lokal 10  

     - koszty serwisów własnych 32  

     - pozostałe  24 4

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 77 110 

     - rozliczenie przychodów dotyczących okresu sprawozdawczego 77 110 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 715 394 208
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Nota 10 (do pozycji I.1 pasywów) 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura)  w tys. zł 

Seria/ 
emisja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji 

Liczba 
akcji  
w szt. 

Wartość serii/ 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A na okaziciela zwykłe brak 1.500.000 225 aport 07.07.1995 07.07.1995

A na okaziciela zwykłe brak 1.500.000 225 gotówka 07.07.1995 07.07.1995

B na okaziciela zwykłe brak 450.000 67 gotówka 01.10.2004 01.10.2004

Liczba akcji w tys. razem 3.450.000   

Kapitał zakładowy razem 517   

Wartość nominalna jednej akcji = 0,15 zł 
 
W dniu 26 października 2004 roku WZA Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich 3.450 
tys. szt. akcji Spółki z 0,10 zł do 0,15 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte ze środków własnych 
Spółki pochodzących z kapitału zakładowego. 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy COMP Rzeszów S.A. składa się z 3.450 tys. akcji o wartości nominalnej 0,15 zł 
każda. 

Za datę rejestracji akcji przyjęto datę zarejestrowania w Sądzie podwyższenia kapitału zakładowego. 
 

AKCJONARIAT COMP Rzeszów S.A. NA DZIEŃ 31.12.2004 

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów  
na WZ 

% udział w strukturze 
akcjonariatu 

% udział w liczbie głosów 
na WZ 

Adam Góral 1.455.000 1.455.000 42,17 42,17

Softbank S.A.  605.000 605.000 17,54 17,54

Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
na Życie S.A. 180.442 180.442 5,23 5,23

pozostali 1.209.558 1.209.558 35,06 35,06
 
Nota 11 (do pozycji I.4 pasywów) 

KAPITAŁ ZAPASOWY  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 40.514  

b) utworzony ustawowo  

c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) 
wartość 23.461 18.317 15.068

d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników  

e) inny (wg rodzaju) -213  

   - przeznaczenie na kapitał podstawowy -213  

Kapitał zapasowy razem 63.762 18.317 15.068
 
Nota 12.1 (do pozycji II.1 pasywów) 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu,  
w tym: 47 27 32

a) odniesionej na wynik finansowy 47 27 32

b) odniesionej na kapitał własny  

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  

2. Zwiększenia  18 36 15

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych  
(z tytułu) 18 36 15

    - ustalonych na dzień bilansowy odsetek 11 21 
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

    - ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 1 1 1

    - amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową  14 14

    - kosztów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 6  

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)   

3. Zmniejszenia  29 16 20

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 29 16 20

    - odwrócenia się różnic przejściowych 29 11 20

    - zmiany stawek podatkowych  5 0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi    

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem 36 47 27

a) odniesionej na wynik finansowy 36 47 27

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

Zwiększenia z tytułu: 18 36 15

    - ustalonych na dzień bilansowy odsetek 11 21 

    - ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 1 1 1

    - amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową  14 14

    - kosztów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 6  

Zmniejszenia z tytułu: 29 16 20

    - odwrócenia się różnic przejściowych 29 11 20

    - zmiany stawek podatkowych  5 0
 
Nota 12.2 (do pozycji II.1 pasywów) 

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł data 
wygaśnięcia 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Aktywa  183 242 93

a) ustalonych na dzień bilansowy odsetek 2005 56 114 

b) amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową do wygaśnięcia 95 122 50

c) amortyzacji środków trwałych - ulga inwestycyjna do wygaśnięcia  6 43

d) koszty rozliczane w czasie dotyczące serwisów własnych 2005 32  

2. Pasywa  7 7 5

a) ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych od 
zobowiązań 2005 7 7 5

Dodatnie różnice przejściowe razem  190 249 98
 
Nota 12.3 (do pozycji II.1 pasywów) 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu 80  

   - rezerwa na odprawy emerytalne pracowników 80  

b) zwiększenia (z tytułu) 60 80 



 
Prospekt Emisyjny

 

 150 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

   - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 60 80 

c) wykorzystanie  

d) rozwiązanie 133  

   - wycena aktuarialna 133  

e) stan na koniec okresu 7 80 -

   - rezerwa na odprawy emerytalne pracowników 7 80 
 
Nota 12.4 (do pozycji II.1 pasywów) 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu  

b) zwiększenia (z tytułu) 1  

   - utworzenia rezerwy na odprawy rentowe pracowników 1  

c) wykorzystanie  

d) rozwiązanie  

e) stan na koniec okresu 1 - -

   - rezerwa na odprawy rentowe pracowników 1  
 
Nota 12.5 (do pozycji II.1 pasywów) 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH  
(wg tytułów)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu  701 564 72

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 373 131 

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 158 433 72

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 170  

b) zwiększenia (z tytułu) 1.072 570 564

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 436 242 131

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 190 170 

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 391 158 433

   - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 55  

c) wykorzystanie (z tytułu) 157 433 72

- rozliczenia kosztów 157 433 72

d) rozwiązanie (z tytułu) 701  

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 373  

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 170  

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 158  

e) stan na koniec okresu, w tym: 1.072 701 564

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 436 373 131

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 190 170 

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 391 158 433

   - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 55  
 
Nota 13.1 (do pozycji II.3 pasywów) 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wobec jednostek zależnych 228 214 405

     - kredyty i pożyczki, w tym:  

     - długoterminowe w okresie spłaty  
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - z tytułu dywidend   

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 228 214 405

        - do 12 miesięcy 228 214 405

        - powyżej 12 miesięcy   

     - zaliczki otrzymane na dostawy   

     - zobowiązania wekslowe   

     - inne (wg rodzaju)   

b) wobec jednostek współzależnych   

     - kredyty i pożyczki, w tym:   

       - długoterminowe w okresie spłaty   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - z tytułu dywidend   

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

        - do 12 miesięcy   

        - powyżej 12 miesięcy   

     - zaliczki otrzymane na dostawy   

     - zobowiązania wekslowe   

     - inne (wg rodzaju)   

c) wobec jednostek stowarzyszonych   

     - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - z tytułu dywidend   

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

        - do 12 miesięcy   

        - powyżej 12 miesięcy   

     - zaliczki otrzymane na dostawy   

     - zobowiązania wekslowe   

     - inne (wg rodzaju)   

d) wobec znaczącego inwestora   

     - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - z tytułu dywidend   

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

        - do 12 miesięcy   

        - powyżej 12 miesięcy   

     - zaliczki otrzymane na dostawy   

     - zobowiązania wekslowe   

     - inne (wg rodzaju)   
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

e) wobec jednostki dominującej 108 

     - kredyty i pożyczki, w tym:  

        - długoterminowe w okresie spłaty  

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  

     - z tytułu dywidend  

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:  

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 108 

        - do 12 miesięcy 108 

        - powyżej 12 miesięcy  

     - zaliczki otrzymane na dostawy  

     - zobowiązania wekslowe  

     - inne (wg rodzaju)  

f) wobec pozostałych jednostek  17.028 12.056 14.587

     - kredyty i pożyczki, w tym: 3.267  

        - długoterminowe w okresie spłaty  

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  

     - z tytułu dywidend  

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:  

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10.233 9.407 11.649

        - do 12 miesięcy 10.233 9.407 11.649

        - powyżej 12 miesięcy  

     - zaliczki otrzymane na dostawy 52 

     - zobowiązania wekslowe  

     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3.448 2.521 2.675

     - z tytułu wynagrodzeń 4 0 201

     - inne (wg rodzaju) 76 76 62

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 73 122 73

     - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 122 73

Zobowiązania krótkoterminowe razem 17.329 12.500 15.065
 
Nota 13.2 (do pozycji II.3 pasywów) 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 17.164 12.349 14.861

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 165 151 204

b1. jednostka/waluta   tys. USD 42 33 34

      zł 126 126 134

b2. Jednostka/waluta   tys. EUR 10 5 17

      zł 40 24 70

b3. Jednostka/waluta    KC 4 

      zł 1 

pozostałe waluty w  zł   

Zobowiązania krótkoterminowe razem 17.329 12.500 15.065
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Nota 13.3 (do pozycji II.3 pasywów) 
 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2004 

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała  
do spłaty Nazwa 

(firma) 
jednostki 

Siedziba 

 tys. zł waluta tys. zł waluta 

Warunki  
oprocentowania

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank 
Ochrony 
Środowiska 
S.A. 

Warszawa 15.000 PLN 3.267 PLN WIBOR 1M 
+ 0,75 pp 17.12.2005

1) 255 tys. szt. akcji COMP Rzeszów S.A. 
będących własnością Adama Górala  
– Prezesa Zarządu 
2) pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem bieżącym 
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Nota 14 (do pozycji I.2 pasywów) 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  

    - długoterminowe  

    - krótkoterminowe  

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 289  

    - długoterminowe  

    - krótkoterminowe 289  

      - przychody z serwisów własnych rozliczane w czasie 217  

      - refundacje dotyczące zakupów inwestycyjnych 72  

Inne rozliczenia międzyokresowe razem 289 - -
 
Noty objaśniające do rachunku zysków i strat 
Nota 15.1 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA  
– RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł 2004 2003 2002 

- licencje i oprogramowanie własne 16.237 14.577 13.477

- w tym: od jednostek powiązanych 6 330

- usługi 33.694 28.059 22.648

- w tym: od jednostek powiązanych 85 35 1.867

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 49.931 42.636 36.095

- w tym: od jednostek powiązanych 85 41 2.197
 
Nota 15.2 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) kraj 49.853 42.634 36.029

- w tym: od jednostek powiązanych 85 41 2.197

- licencje i oprogramowanie własne 16.237 14.577 13.385

- w tym: od jednostek powiązanych 6 330

- usługi 33.616 28.057 22.644

- w tym: od jednostek powiązanych 85 35 1.867

b) eksport 78 2 66

- w tym: od jednostek powiązanych  

- licencje i oprogramowanie własne  62

- w tym: od jednostek powiązanych  

- usługi 78 2 4

- w tym: od jednostek powiązanych  

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 49.931 42.636 36.095

− w tym: od jednostek powiązanych  85 41 2.197
 
Nota 16.1 (do pozycji I.2 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł 2004 2003 2002 

- sprzęt komputerowy 42.671 48.295 36.826

- w tym: od jednostek powiązanych 60 134 157

- licencje i oprogramowanie obce 6.535 6.407 8.318

- w tym: od jednostek powiązanych 5 2 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 49.206 54.702 45.144

- w tym: od jednostek powiązanych 65 136 157
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Nota 16.2 (do pozycji I.2 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW  
(STRUKTURA TERYTORIALNA)  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) kraj 49.206 54.702 45.144

- sprzęt komputerowy 42.671 48.295 36.826

- w tym: od jednostek powiązanych 60 134 157

- licencje i oprogramowanie obce 6.535 6.407 8.318

- w tym: od jednostek powiązanych 5 2 

b) eksport   

- sprzęt komputerowy   

- w tym: od jednostek powiązanych   

- licencje i oprogramowanie obce   

- w tym: od jednostek powiązanych   

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 49.206 54.702 45.144

- w tym: od jednostek powiązanych 65 136 157
 
Nota 17 (do pozycji II.1 rachunku zysków i strat) 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) amortyzacja 2.333 2.079 2.020

b) zużycie materiałów i energii 1.569 1.222 870

c) usługi obce 14.074 11.217 10.213

d) podatki i opłaty 267 454 325

e) wynagrodzenia 17.969 18.466 17.445

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.886 2.330 1.867

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2.612 2.449 2.228

- podróży służbowych 1.556 1.486 1.225

- pozostałe koszty 1.056 963 1.003

Koszty według rodzaju razem 41.710 38.217 34.968

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 11 492 131

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)   

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -4.029 -3.369 -3.084

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -8.502 -9.864 -9.025

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29.190 25.476 22.990
 
Nota 18 (do pozycji VII.3 rachunku zysków i strat) 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 8 

b) inne przychody operacyjne 293 166 64

- otrzymane odszkodowania 41 119 47

- rozwiązanie odpisu na należności (spłata) 15  

- przedawnione zobowiązanie 99  

- otrzymane premie pieniężne 133  

- otrzymane refundacje 4  

- pozostałe 1 47 17

Inne przychody operacyjne razem 307 174 64
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Nota 19 (do pozycji VIII.3 rachunku zysków i strat) 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  73

b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 109 53 16

- odpisy aktualizujące wartość zapasów 97  

- odpisy aktualizujące wartość należności 12 53 16

c) inne koszty operacyjne 91 229 273

- nieodpłatne przekazanie majątku (darowizny) 76 101 89

- koszty szkód powypadkowych 3 97 71

- inne zmniejszenia majątku trwałego 7  

- podatek VAT, sankcja wg decyzji US 5  

- pozostałe 31 113

Inne koszty operacyjne razem 200 282 362
 
Nota 20.1 (do pozycji X.1 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH  
 w tys. zł 2004 2003 2002 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 5 943 

- od jednostek zależnych 5 943 

- od jednostek współzależnych  

- od jednostek stowarzyszonych  

- od znaczącego inwestora  

- od jednostki dominującej  

b) od pozostałych jednostek  

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem 5 943 -
 
Nota 20.2 (do pozycji X.2 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 20 19 

- od jednostek powiązanych, w tym: 20 19 

- od jednostek zależnych 20 19 

- od jednostek współzależnych  

- od jednostek stowarzyszonych  

- od znaczącego inwestora  

- od jednostki dominującej  

- od pozostałych jednostek  

b) pozostałe odsetki 923 588 733

- od jednostek powiązanych, w tym:  

- od jednostek zależnych  

- od jednostek współzależnych  

- od jednostek stowarzyszonych  

- od znaczącego inwestora  

- od jednostki dominującej  

- od pozostałych jednostek 923 588 733

Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 943 607 733
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Nota 20.3 (do pozycji X.5 rachunku zysków i strat) 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) dodatnie różnice kursowe 8 5 11

- zrealizowane 8 -2 6

- niezrealizowane  7 5

b) rozwiązane rezerwy   

c) pozostałe   0

Inne przychody finansowe razem 8 5 11
 
Nota 21.1 (do pozycji XI.1 rachunku zysków i strat) 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) od kredytów i pożyczek 3  

- dla jednostek powiązanych, w tym:   

- dla jednostek zależnych   

- dla jednostek współzależnych   

- dla jednostek stowarzyszonych   

- dla znaczącego inwestora   

- dla jednostki dominującej   

- dla innych jednostek 3  

b) pozostałe odsetki 6 11 2

- dla jednostek powiązanych, w tym:   

- dla jednostek zależnych   

- dla jednostek współzależnych   

- dla jednostek stowarzyszonych   

- dla znaczącego inwestora   

- dla jednostki dominującej   

- dla innych jednostek 6 11 2

Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 9 11 2
 
Nota 21.2 (do pozycji XI.4 rachunku zysków i strat) 

INNE KOSZTY FINANSOWE  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) ujemne różnice kursowe 57 28 24

- zrealizowane 57 27 22

- niezrealizowane  1 2

b) utworzone rezerwy (z tytułu)  323 

- aktualizacja wartości długoterminowych aktywów finansowych  323 

c) pozostałe, w tym: 6 259 

- przekazanie zgodnie z umową części otrzymanej dywidendy  259 

- prowizja od kredytu 6  

Inne koszty finansowe razem 63 610 24
 
Nota 22 (do pozycji XI.2 rachunku zysków i strat) 

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) zysk ze sprzedaży udziałów lub akcji  758 

- w jednostkach zależnych  758 

- w jednostkach współzależnych   
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ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH  w tys. zł 2004 2003 2002 

- w jednostkach stowarzyszonych  

b) strata ze sprzedaży udziałów lub akcji  

- w jednostkach zależnych  

- w jednostkach współzależnych  

- w jednostkach stowarzyszonych  

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych razem - 758 -

 
W dniu 16.04.2004 roku Spółka zbyła 2.000 tys. akcji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. po cenie 1,00 PLN za każdą 
akcję. W dniu 23.08.2004 roku Spółka podpisała umowę z Podkarpackim Towarzystwem Inwestycyjnym dotyczącą 
zbycia 7 szt. Akcji  o wartości nominalnej 25 tys. PLN, a w dniu 31.12.2004 roku zbyła pozostałe 9 szt. akcji. Wyżej 
wymienione transakcje nie miały wpływu na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, gdyż cena zbycia akcji była 
równa cenie nabycia tychże akcji. 

Spółka  sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w związku z tym informacje o wynikach na sprzedaży 
całości lub części udziałów (akcji)  w poszczególnych jednostkach oraz o sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką 
sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki zostaną przedstawione  
w informacji dodatkowej do sprawozdania skonsolidowanego. 

Nota 23.1 (do pozycji XV rachunku zysków i strat) 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  w tys. zł 2004 2003 2002 

1. Zysk (strata) brutto 15.920 13.320 10.084

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów) 806 448 270

a) zwiększające podstawę opodatkowania 910 1.539 509

 - korekta przychodów z lat poprzednich 104 5 1

 - koszty niestanowiące przejściowo kosztów podatkowych 75 861 147

 - koszty niestanowiące trwale kosztów podatkowych 513 673 361

 - przychody podatkowe niestanowiące przejściowo przychodów księgowych 218  

b) zmniejszające podstawę opodatkowania 104 1.091 239

 - korekta kosztów z lat poprzednich 1 27 66

 - koszty podatkowe niestanowiące przejściowo kosztów księgowych 32  168

 - przychody niestanowiące przejściowo przychodów podatkowych 49 121 5

 - przychody niestanowiące trwale przychodów podatkowych 22 943 

 - koszty podatkowe niestanowiące trwale kosztów księgowych 1.756  

3. Dochód 14.970 13.768 10.354

4. Odliczenia od dochodu (z tytułu) 70 101 88

    - darowizny 70 101 88

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 14.900 13.667 10.266

6. Podatek dochodowy według stawki 19%, 27%, 28% 2.831 3.689 2.875

7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku  

8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, 
    w tym: 2.831 3.689 2.875

    - wykazany w rachunku zysków i strat 2.831 3.689 2.875

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny  

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 
      wartość firmy  
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Nota 23.2 (do pozycji XV.b rachunku zysków i strat) 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW 
I STRAT  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -68 -96 -41

b) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych  6 -0

c) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej,  
ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu   

d) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku   

e) inne składniki podatku odroczonego   

Podatek dochodowy odroczony razem -68 -90 -41
 
Nota 24  

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 2004 2003 2002 

Zysk (strata) netto (w tys. zł) 13.157 9.721 7.250

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 2.662.500 300.000 300.000

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 5 32 24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   
 
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie podziału każdej  
z dotychczasowych 300 tys. akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A o wartości 
nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  
w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt. 

Zysk na jedną akcję obliczono zgodnie z MSR 33, gdzie za ilość akcji zwykłych należy przyjąć średnią ważoną ilości 
akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu. 

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004: 

(300.000 x 2/12) + (3.000.000 x 7/12) + (3.450.000 x 3/12) = 2.662.500 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą jest równy zyskowi na jedną akcję zwykłą. 

Nota 25 

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU (POKRYCIA STRATY)  w tys. zł 2004 2003 2002 

Wynik finansowy okresu sprawozdawczego 13.157 9.721 7.250

- zwiększenie kapitału zapasowego 8.534 4.721 3.250

- wypłata dywidendy 4.623 5.000 4.000
 
Zarząd Spółki proponuje, aby 35% zysku netto wypracowanego w 2004 roku, tj. kwotę 4.623 tys. zł, przeznaczyć na 
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część stanowiącą kwotę 8.534 tys. zł na zwiększenie kapitału 
zapasowego. 

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 

Struktura środków pieniężnych w tys. zł: 

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 17.001 14.488 7.414

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17.001 14.488 7.414

    - inne środki pieniężne   

b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 7.577 17.001 14.488

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7.577 17.001 14.488

    - inne środki pieniężne   

Zmiana stanu środków pieniężnych -9.424 2.514 7.074

Środki pieniężne z działalności operacyjnej -572 7.499 10.875

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -47.629 -485 -2.601

Środki pieniężne z działalności finansowej 38.777 -4.500 -1.200
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SPECYFIKACJA WYLICZEŃ POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

Amortyzacja  2.333 2.079 2.020

wartości niematerialnych i prawnych 273 345 522

środków trwałych 2.060 1.734 1.498

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -939 -1.550 -733

otrzymane dywidendy -5 -943 0

odsetki  -934 -607 -733

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 -767 74

Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  -2 -9 74

Zysk (strata) ze zbycia inwestycji -758 

Zmiana stanu rezerw 288 237 487

stan rezerw na początek roku 828 591 104

stan rezerw na koniec roku 1.116 828 591

Zmiana stanu zapasów  560 120 -45

stan zapasów na początek roku 1.212 1.332 1.287

stan zapasów na koniec roku 652 1.212 1.332

Zmiana stanu należności -17.815 157 -3.792

stan bilansowy należności długoterminowych na początek roku  

stan bilansowy należności długoterminowych na koniec roku 478  

stan bilansowy należności na początek roku 14.473 14.130 10.938

stan bilansowy należności na koniec roku 31.812 14.473 14.130

korekta dotycząca naliczonych na dzień bilansowy odsetek 2  

korekta dotycząca zaliczki na poczet dywidendy 500 -600

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów 1.881 -2.616 5.777

stan bilansowy zobowiązań na początek roku 12.500 15.065 9.288

stan bilansowy zobowiązań na koniec roku 17.329 12.500 15.065

korekta dotycząca nie zapłaconych akcji -52 

korekta dotycząca kredytów krótkoterminowych -3.267  

korekta wynikająca z kompensaty zobowiązań z tyt. dostaw i usług z pożyczką 319  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -34 -205 -163

stan długoterminowych rozliczeń międzyokres. na początek roku  147 35 

stan długoterminowych rozliczeń międzyokres. na koniec roku 199 147 35

stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokres. na początek roku 394 208 84

stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokres. na koniec roku 715 394 208

stan innych rozliczeń międzyokres. na początek roku  4

stan innych rozliczeń międzyokres. na koniec roku  289  

korekta dotycząca naliczonych na dzień bilans. odsetek 50 92 

Inne korekty 323 

korekta dotycząca odpisu aktualizującego wartość aktywów finans. 323 

Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw. 85 185 421

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 85 185 421

Wpływy z aktywów finansowych, w tym:  3.291 4.495 733

w jednostkach powiązanych  5 3.981 

  - zbycie długoterminowych aktywów finansowych 3.038 

  - otrzymane dywidendy 5 943 

w pozostałych jednostkach 3.286 514 733
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SPECYFIKACJA WYLICZEŃ POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

  - zbycie aktywów finansowych 2.400  

  - otrzymane odsetki 886 496 733

  - inne wpływy  18 

Inne wpływy inwestycyjne 45  

  - wpływ z tytułu częściowej spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej pozostałym 
jednostkom 

45  

Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw. 2.836 2.865 3.236

Wydatki na aktywa finansowe, w tym: 47.964 2.301 503

wartość nabycia aktywów finansowych 47.964 2.001 503

wartość udzielonych pożyczek  300 

Inne wydatki inwestycyjne  250  15

  - wydatek z tytułu udzielenia pożyczki krótkoterminowej pozostałym jednostkom 250  

  - zaliczka na nabycie rzeczowych aktywów trwałych   15

Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów finansowych 40.559  

  - wpływ z emisji akcji 42.300  

  - koszty emisji akcji -1.741  

Kredyty i pożyczki 3.267  

  - wpływ z tytułu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym 3.267  

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5.000 4.500 1.200

wypłacona w roku bieżącym dywidenda 5.000 4.000 1.200

wypłacona w roku bieżącym zaliczka na poczet dywidendy  500 

Odsetki 9  

  - zapłacone odsetki z tytułu wykorzystania kredytu 9  

Inne wydatki finansowe 40  

  - wydatek związany z zapłatą przez Spółkę podatku dochodowego z tytułu udziałów 
w zyskach osoby prawnej (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków kapitału 
zapasowego) 

40  
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacja o instrumentach finansowych  
 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone do 
obrotu 

Pożyczki 
udzielone  

i należności 
własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane  
do terminu 

wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne  

do sprzedaży 

a) stan na początek okresu 319 2.052 982

b) zwiększenia 1.503  47.964

- nabycie, założenie, zaciągnięcie 856  47.964

- wycena  

- aktualizacja wartości 70  

- przekwalifikowanie 577  

- inne  

c) zmniejszenia 792 2.000 400

- zbycie, rozwiązanie, spłata 785 2.000 400

- wycena  

- aktualizacja wartości 7  

- przekwalifikowanie  

- inne  

d) stan na koniec okresu, z tego 1.031 52 48.546

- ujawnione w bilansie ze 
wskazaniem pozycji bilansowej 1.031 52 48.546

- długoterminowe aktywa 
finansowe – udziały lub akcje 52 48.546

- długoterminowe aktywa 
finansowe – udzielone pożyczki  

- krótkoterminowe aktywa 
finansowe – udziały lub akcje  

- krótkoterminowe aktywa 
finansowe – udzielone pożyczki 210  

- należności długoterminowe, 
pożyczki udzielone pracownikom 478  

- należności krótkoterminowe, inne 
należności od pozostałych 
jednostek 

343  

 
Charakterystyka instrumentów finansowych: 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

W badanym okresie w Spółce nie wystąpiły. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

W badanym okresie w Spółce nie wystąpiły. 

Pożyczki udzielone i należności własne 

W dniu 30.01.2003 roku Spółka udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej na kwotę 300 tys. zł, z terminem 
spłaty 31.01.2005 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 7% w stosunku rocznym. W dniu 15.12.2004 roku pożyczka 
została spłacona przez spółkę zależną wraz z należnymi odsetkami poprzez dokonanie kompensaty z należnościami  
z tytułu dostaw i usług. 

W dniu 26.05.2004 roku Spółka udzieliła pożyczki krótkoterminowej na rzecz Stowarzyszenia Podkarpackiego z siedzibą 
w Rzeszowie w kwocie 50 tys. zł, z terminem spłaty 31.05.2005 roku. Na dzień 31.12.2004 roku wartość niespłaconej 
pożyczki wraz z naliczonymi na dzień bilansowy odsetkami wynosi 5,6 tys. zł. 

W dniu 13.09.2004 roku Spółka podpisała z Akademickim Klubem Sportowym w Rzeszowie umowę pożyczki, na mocy 
której udzieliła pożyczki w wysokości 200 tys. zł z terminem spłaty do dnia 12.09.2005 roku. Oprocentowanie pożyczki 
wynosi 7% w stosunku rocznym. Na dzień bilansowy wartość niespłaconej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami 
wynosi 204,2 tys. zł. 
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Dodatkowo Spółka przekwalifikowała pożyczki udzielone pracownikom i byłym pracownikom Spółki w łącznej wysokości 
577 tys. zł. W roku obrotowym pracownicy zaciągnęli dodatkowo 605,8 tys. zł zobowiązań. Oprocentowanie powyższych 
pożyczek jest zmienne i uzależnione jest od oprocentowania depozytów typu CALL, w banku obsługującym Spółkę 
podwyższonego o 5 punktów procentowych. W roku obrotowym z tego tytułu przychody finansowe wyniosły 45,3 tys. zł, 
a wraz z odsetkami spłacono 400,1 tys. zł. Na dzień 31.12.2004 roku bilansowa wartość niespłaconych pożyczek wynosi 
820,8 tys. zł. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Obejmują nabyte przez jednostkę akcje, wycenione w cenie nabycia: 

– o wartości 52 tys. zł z terminem wykupu do 05.09.2007 roku. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to udziały i akcje w jednostkach powiązanych, ponieważ nie istnieje dla nich 
aktywny rynek, Spółka zastosowała wycenę w cenie nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości. 

Wartość nabycia udziałów i akcji wynosi 48.869 tys. zł. W 2003 roku Spółka dokonała odpisu aktualizującego na kwotę 
323 tys. zł. Wykazana w bilansie na dzień 31.12.2004 roku wartość powyższych udziałów i akcji wyniosła 48.546 tys. zł. 

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych 
na rzecz jednostek powiązanych 

Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe: 
 

Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Należności warunkowe  

1.1. Od jednostek powiązanych  

1.2. Od pozostałych jednostek  

2. Zobowiązania warunkowe 4.857 5.206 3.391

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)  

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4.857 5.206 3.391

- udzielonych gwarancji i poręczeń  

- blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych 
odbiorcom Spółki przez banki, tytułem należytego wykonania umowy 
przez Spółkę 

4.857 5.206 3.391

3. Inne  

Pozycje pozabilansowe razem 4.857 5.206 3.391
 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania praw własności budynków i budowli 

Na dzień 31.12.2004 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do 
zaniechania w okresie następnym 

Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje 
również zaniechania tych działalności w okresie następnym. 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków 
trwałych na własne potrzeby. 

6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne 

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wyniosły 51.050 tys. zł, w tym nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe 2.836 tys. zł. W grudniu 2004 roku Spółka nabyła 55% akcji ASSET Soft a.s. z siedzibą w Bratysławie za 
47.964 tys. zł. Tym samym Spółka zrealizowała pierwszy etap zakładanego w Prospekcie Emisyjnym celu, jakim jest 
budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Nabycie powyższych aktywów finansowane było 
ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B, a także ze środków własnych Spółki. Ponadto 20 grudnia 2004 roku 
Spółka podpisała z SOFTBANK S.A. umowę o sprzedaży przez SOFTBANK 100% akcji łódzkiej spółki EPSILIO. 
Zgodnie z zapisami umowy COMP Rzeszów S.A. wpłacił I ratę w wysokości 12.495 tys. zł stanowiącą 51% ceny 
sprzedaży. II rata stanowiąca 49% ceny, czyli 12.005 tys. zł, jest płatna do 16 grudnia 2005 roku. W okresie najbliższych 
12 miesięcy Spółka planuje także przeznaczyć na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych około 4.000 tys. zł. 
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7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 
W dniu 30.01.2003 roku Spółka udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej na kwotę 300 tys. zł, z terminem 
spłaty 31.01.2005 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 7% w stosunku rocznym. W dniu 15.12.2004 roku pożyczka 
została spłacona przez spółkę zależną poprzez dokonanie kompensaty z należnościami z tytułu dostaw i usług. 
 

Wyszczególnienie (w tys. zł) COMP S.A.* COMP 
Rzeszów S.A. ABAS S.A. COMP Soft   

Sp. z o.o. Razem 

1. Należności z tytułu dostaw i usług 29 71 157 257

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 29 71 157 257

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 228 29 257

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 228 29 257

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

3. Przychody ze sprzedaży produktów 85 915 674 1.673

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 85 915 674 1.673

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

4. Przychody ze sprzedaży towarów 65 7  72

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 65 7  72

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

5. Pozostałe przychody operacyjne 2 2

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 2 2

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

6. Koszty działalności operacyjnej 7 1.296 70 72 1.446

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 1.296 70 72 1.438

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 7  7

7. Majątek trwały 302 7 309

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 302 7 309

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

8. Przychody finansowe 20  20

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 20  20

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

9. Koszty finansowe 20 20

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 20 20

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

* COMP S.A. był jednostką współdominującą w stosunku do Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. w okresie 01.01.2004-23.02.2004 

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
W 2004 roku Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. 

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe 
 

Przeciętne zatrudnienie w latach 2004 2003 2002 

Zarząd 4 2 2

Kadra Kierownicza 18 15 11

Pion Produkcji Oprogramowania 128 120 90

Dział Serwisu 21 18 14

Dział Wdrożeń 37 21 20

Dział Marketingu i Sprzedaży 20 20 15

Dział Finansowy 12 13 12

Dział Administracji 15 15 13

Dział Kontroli Wewnętrznej 2 2 1

Pozostali 6  

Razem 263 226 178
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10. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla 
osób zarządzających i nadzorujących Emitenta  w przedsiębiorstwie Emitenta i z tytułu pełnienia funkcji 
we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) 

 

Wynagrodzenia w tys. zł 2004 2003 2002 

Zarząd – wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta, w tym: 1.859 304 445

Adam Góral 172 181 279

Jacek Papaj 20 123 166

Adam Rusinek 509  

Zbigniew Pomianek 367  

Renata Bojdo 154  

Marek Panek 637  

Rada Nadzorcza – wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta, w tym 51 54 53

Adam Noga 18 18 15

Ewa Góral-Maciąg 12 12 10

Zbigniew Góral 12 12 10

Elżbieta Sztafrowska 3 12 10

Przemysław Sęczkowski 3  

Jarosław Maczkowski 3  

Ryszard Koprowski   8

Zarząd – wynagrodzenia zapłacone przez jednostki powiązane   

Rada Nadzorcza – wynagrodzenia zapłacone przez jednostki powiązane   

Razem 1.910 358 498
 
W okresie sprawozdawczym w jednostkach powiązanych nie wystąpiły wypłacone lub należne wynagrodzenia dla 
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej COMP Rzeszów S.A. 

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom zarządzającym  
i nadzorującym 

Na dzień 31.12.2004 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, gwarancje lub poręczenia na rzecz Członków 
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich bliskich. 

Na dzień bilansowy w aktywach Spółki figuruje należność w kwocie 122,2 tys. zł z tytułu udzielonej pożyczki byłemu 
Członkowi Zarządu. Termin spłaty powyższej pożyczki mija dnia 30.11.2005 roku. 

12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym  
za bieżący okres 

W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym 

W okresie sprawozdawczym Podkarpacki Urząd Skarbowy przeprowadził w Spółce dwie kontrole. Pierwsza z nich 
dotyczyła prawidłowości rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 1999 r. W jej następstwie określono zobowiązanie 
podatkowe w wysokości 10,8 tys. zł, które zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2004 rok. 

Druga kontrola podatkowa dotyczyła prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 rok. 
Wynikiem przeprowadzonej kontroli była wydana w dniu 01.02.2005 r. decyzja określająca zobowiązanie podatkowe  
w łącznej wysokości 6,7 tys. zł. Ze względu na nieistotną wartość zobowiązania Spółka nie korygowała sprawozdania 
finansowego za 2004 rok. Skutki otrzymanej z Urzędu Skarbowego decyzji zostaną ujęte w księgach 2005 roku. 

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie i zakresie przyjęcia 
aktywów i pasywów 

Spółka nie posiada poprzednika prawnego. 

15. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji 

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji. 
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16. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym  
i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami 

COMP Rzeszów S.A. ujawnia w jednostkowych porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie 
dane różniące się w stosunku do danych ujętych w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta  
i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Jednostkowe sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., od 1 stycznia 2002 r. do  
31 grudnia 2002 r. zamieszczone w Prospekcie wymagały przekształcenia w celu zapewnienia porównywalności danych 
finansowych. Ponadto sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. zamieszczone  
w Prospekcie wymagało przekształcenia z tytułu korekt błędów podstawowych. 

W sprawozdaniach finansowych wprowadzono następujące zmiany: 

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 roku dokonano korekt błędów podstawowych, 
które dotyczyły: 

1. W aktywach bilansu 

- przeniesienia z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych do inwestycji długoterminowych ustalonych na 
dzień bilansowy odsetek od udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 19 tys. zł 

- korekty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z utworzeniem dodatkowych 
rezerw na zobowiązania w kwocie 89 tys. zł, a także zmniejszeniem wartości aktywów, utworzonych w związku 
z dokonaniem odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej o kwotę 42 tys. zł 

2. W pasywach bilansu 

- utworzenia dodatkowych rezerw na: 

- odprawy emerytalne pracowników w kwocie 80 tys. zł 

- niewykorzystane przez pracowników urlopy w kwocie 220 tys. zł 

- naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego w kwocie 170 tys. zł 

3. W rachunku zysków i strat 

- utworzenia w ciężar kosztów dodatkowych rezerw na: 

- odprawy emerytalne pracowników w kwocie 80 tys. zł 

- niewykorzystane przez pracowników urlopy w kwocie 220 tys. zł 

- naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego w kwocie 170 tys. zł 

- korekty podatku dochodowego w związku z aktualizacją wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w kwocie 47 tys. zł 

Zmiany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku dotyczyły następujących pozycji: 

1. W aktywach bilansu 

- przeniesienia z należności krótkoterminowych do krótkoterminowych rozliczeń kosztów naliczonego podatku 
VAT podlegającego odliczeniu w przyszłych okresach w kwocie 85 tys. zł 

2. W pasywach bilansu 

- przeniesienia z rozliczeń międzyokresowych do pozycji rezerwy na zobowiązania utworzonych rezerw na koszty 
dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 433 tys. zł 

3. W rachunku zysków i strat 

- ujęcia jako pozostałe przychody operacyjne otrzymanych odszkodowań z tytułu likwidacji szkód 
komunikacyjnych kwoty 47 tys. zł poprzednio wykazanych jako zyski nadzwyczajne oraz jako pozostałe koszty 
operacyjne kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych poprzednio wykazanych jako straty nadzwyczajne  
w kwocie 71 tys. zł 

- ujęcia salda nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi w pozycji koszty 
finansowe w kwocie 12 tys. zł 

Tabelaryczne zestawienie korekt zostało zaprezentowane poniżej. 
 

Wyszczególnienie w tys. zł 2003 2002 

Wartość aktywów wg danych uprzednio publikowanych 41.619 38.273

  - wartości niematerialne i prawne  

  - inwestycje długoterminowe 19 

  - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 
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Wyszczególnienie w tys. zł 2003 2002 

  - należności krótkoterminowe  -85

  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  85

Wartość aktywów wg danych prezentowanych 41.666 38.273
 

Wyszczególnienie w tys. zł 2003 2002 

Wartość pasywów wg danych uprzednio publikowanych 41.619 38.273

  - zysk (strata) netto -423 

  - odpis z wyniku finansowego roku obrotowego  

  - rezerwy na zobowiązania 470 433

  - rozliczenia międzyokresowe  -433

Wartość pasywów wg danych prezentowanych 41.666 38.273
 

Wyszczególnienie w tys. zł 2003 2002 

Zysk (strata) netto wg danych uprzednio publikowanych 10.144 7.250

  - koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -470 

  - pozostałe przychody operacyjne  47

  - pozostałe koszty operacyjne  -71

  - przychody finansowe  -12

  - koszty finansowe  12

  - zyski nadzwyczajne  -47

  - straty nadzwyczajne  71

  - podatek dochodowy 47 

Zysk (strata) netto wg danych prezentowanych 9.721 7.250
 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 

dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz 
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik 
finansowy i rentowność 

Sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzono zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości  
z dnia 29 września 1994 roku. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres 01.01.2003 r.-31.12.2003 r. 
zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonano korekt wpływających na zmianę wyników 
finansowych tego okresu, które szczegółowo opisano w pkt 16 dodatkowych not objaśniających. 

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 roku dokonano korekt błędów podstawowych. 
Wpływ wprowadzonych korekt na uprzednio prezentowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w pkt 16 
dodatkowych not objaśniających. 

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe/ skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna 
zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Emitenta/jednostki powiązane działań 
mających na celu eliminację niepewności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę  
w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę 
działalności. 

20. Połączenie jednostek 

W 2004 roku nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym. 
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21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej 
zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 

 

Wyszczególnienie 
% posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

wartość 
bilansowa 
udziałów  
w tys. zł 

wartość ustalona 
metodą praw 

własności  
w tys. zł 

wpływ na wynik 
okresu w tys. zł 

ASSET SOFT a.s. 55,00 47.964 14.455 5.209

ABAS S.A. 52,38 400 585 129

COMP Soft Sp. z o.o. 65,00 182 371 199

Razem 48.546 15.412 5.537
 
22. Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego 

Spółka jest zobowiązana przepisami prawa do sporządzenia za 2004 rok skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej, dla której jest jednostką dominującą. 
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2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
2.1. Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
2.1.1. Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania Spółki za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
OBEJMUJĄCEGO OKRES 01.01.2004 ROKU DO 31.12.2004 ROKU 
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu COMP Rzeszów S.A. Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej „COMP 
Rzeszów – ASSET Soft”. 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów-ASSET 
Soft” z siedzibą w Rzeszowie, al. Armii Krajowej 80, na które składa się: 
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
– bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.813 tys. zł; 
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto  

w wysokości 14.385 tys. zł; 
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2004 

roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 49.862 tys. zł; 
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 

01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 18.497 tys. zł;  
– dodatkowe informacje i objaśnienia. 
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Jednostki Dominującej.  
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania 
finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694), 
– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad 
(polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy  
– dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak  
i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 
– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy 

Kapitałowej „COMP Rzeszów-ASSET Soft” na dzień 31.12.2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, 

– sporządzone zostało zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku  
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.  
z 2001 r. nr 139, poz. 1569, ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku  
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U.  
z 2004 r. nr 186, poz. 1921), 

– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 
uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących  
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje, pochodzące  
ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 
Poznań, dnia 15 kwietnia 2005 roku. 
 

BDO Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Oddział w Poznaniu, ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań 

Nr ewidencyjny 523 
Krystyna Olczak         Krystyna Sakson 
Biegły Rewident          Członek Zarządu 
Nr ident. 10156/7514         Biegły Rewident 
           Nr ident. 7899/483 
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2.1.2. Opinie zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym sporządzonym i opublikowanym w 2004 roku 
2.1.2.1 Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki COMP Rzeszów S.A. 

Przedłożone przez Zarząd, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi skonsolidowane 
sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 
2003 roku oraz od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku i od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku, 
które były podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, podlegały dostosowaniu do wymogów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien 
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. 01.139.1568 ze zm.). 

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych oraz 
dokonanie przekształceń i dostosowanie tych sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność 
odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.  

Forma i zakres prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 
31 grudnia 2003 roku oraz porównywalnych danych finansowych za okresy obrotowe od 1 stycznia 2002 roku do  
31 grudnia 2002 roku i od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz zakres ujmowanych w nich danych są 
zgodne z wymogami Rozporządzenia o Prospekcie.  

Ujawnione w Prospekcie dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie 
jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami 
rachunkowości stosowanymi przez Grupę przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni 
okres obrotowy oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, 
w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie porównywalnych danych rzetelnie odzwierciedla 
dokonane przekształcenie, porównywalne zaś dane finansowe zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych 
sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad 
rachunkowości i korekty błędów podstawowych. 

Zamieszczone w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do  
31 grudnia 2003 roku oraz porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku 
oraz od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku zostały sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania 
przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. 
01.152.1792) oraz stosownie do Polskich Standardów Rachunkowości. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2003 rok zostało zbadane stosownie do postanowień: 

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 02.76.694), 

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Zamieszczone w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów za okres 
obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku przedstawia prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów na dzień 31.12.2003 
roku. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003 podlegało badaniu przez BDO Polska Sp. z o.o.  

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku i rok 
obrotowy od 1 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku nie podlegały naszemu badaniu. 

Opinie biegłych rewidentów na temat prawidłowości i rzetelności tych sprawozdań zostały zawarte w punkcie 2.3 
Rozdziału VIII Prospektu. 

Poznań, dnia 14 kwietnia 2004 roku. 

 

BDO Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Odział w Poznaniu, ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań 

Nr ewidencyjny 523 
Krystyna Olczak         Krystyna Sakson 
Biegły Rewident          Członek Zarządu 
Nr ewid. 10156/7514         Biegły Rewident 
           Nr ewid 7899/483 
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2.1.2.2 Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2002 r.-31.12.2002 r. 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna w Rzeszowie. 

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej, w której dominującą jednostką jest 
„COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Armii Krajowej 80, na które składa się: 

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 
sumą 41.058.346,10 zł, 

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 7.122.651,39 zł, 

– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 
2002 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 6.944.901,07 zł, 

– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 
roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.445.902,23 zł,  

– dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną. Za sporządzenie tego sprawozdania skonsolidowanego odpowiada 
kierownik jednostki dominującej.  

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania 
finansowego. 

Badanie sprawozdania skonsolidowanego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 76, poz. 694), 

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 

Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie 
poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej 
mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu 
skonsolidowanym, jak i całościową ocenę sprawozdania skonsolidowanego.  

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy 
kapitałowej na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku 
do 31 grudnia 2002 roku, 

– sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie,  
a w szczególności w rozdziale 6, zasadami (polityką) rachunkowości, oraz przepisami wydanego na jej podstawie 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez 
jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152, 
poz. 1729), 

– jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi grupę 
kapitałową. 

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,  
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne. 

Zespół Ekspertów  
Finansowych i Rachunkowości  

„ZEFiR-HIx” Spółka z o.o. 
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1 

 

Biegły Rewident 
Nr ewid. 523/3767 
Krzysztof Cieśla 

 

Rzeszów, dnia 16 lipca 2003 r. 
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2.2. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

2.2.1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności 

Dane Jednostki Dominującej: 

Nazwa: COMP Rzeszów S.A. 

- siedziba: 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 80 

- podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania – PKD 7220Z 

- organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

- Wpis do rejestru nastąpił w dniu 19.04.2002 r. pod numerem KRS: 0000104838. 

Skład organów Jednostki Dominującej na dzień 31.12.2004 roku 

Zarząd: 

- Adam Góral Prezes Zarządu 

- Adam Rusinek Wiceprezes Zarządu 

-  Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu 

- Renata Bojdo Członek Zarządu 

- Marek Panek Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza: 

- Adam Noga  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

- Przemysław Sęczkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

- Ewa Góral-Maciąg  Członek Rady Nadzorczej 

- Zbigniew Góral  Członek Rady Nadzorczej 

- Jarosław Maczkowski  Członek Rady Nadzorczej 

2.2.2. Informacje o Grupie Kapitałowej COMP Rzeszów – ASSET Soft 

 

   COMP Rzeszów S.A.    

          

              

ABAS S.A.       
52,38 / 75,00  ASSET Soft a.s.      

55,00 / 55,00  COMP Soft Sp. z o.o.  
65,00 / 65,00 

 

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: 
 

spółka siedziba przedmiot działalności organ prowadzący rejestr 

ASSET Soft a.s. Bratysława  
 Słowacja 

doradztwo w zakresie oprogramowania 
i dostarczania oprogramowania 

Sąd Powiatowy Bratysława I, 
Dział Sa, Wkładka 2024/B 

ABAS S.A. Bydgoszcz doradztwo w zakresie oprogramowania 
i dostarczania oprogramowania 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS 

COMP Soft Sp. z o.o. Mielec doradztwo w zakresie oprogramowania 
i dostarczania oprogramowania 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy KRS 

 
spółka numer KRS udział w kapitale udział w głosach charakter powiązania 

ASSET Soft a.s. 2024/B 55,00% 55,00% zależna 

ABAS S.A. 0000114226 52,38% 75,00% zależna 

COMP Soft Sp. z o.o. 0000038165 65,00% 65,00% zależna 
 
W 2004 roku zmianie uległ skład Grupy Kapitałowej. W listopadzie 2004 roku COMP Rzeszów S.A. nabył od 
dotychczasowych akcjonariuszy 46% akcji słowackiej spółki ASSET Soft. W grudniu 2004 roku objęto w drodze emisji 
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nowych akcji kolejne 9%. W wyniku obu transakcji na dzień 31 grudnia 2004 roku COMP Rzeszów S.A. posiada 55% 
udziału w kapitale spółki i tyle samo udziału w głosach. 

ASSET Soft a.s. jest jednostką zależną, konsolidowaną metodą pełną, począwszy od dnia 01 grudnia 2004 roku. 

2.2.3. Wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 

2.2.4. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz Jednostek Powiązanych 

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz Jednostek Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 

2.2.5. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane 
finansowe 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane finansowe za okres sprawozdawczy od 
01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., jak również porównywalne dane finansowe za okresy od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 
roku i od 01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku. 

2.2.6. Informacja o wewnętrznych jednostkach organizacyjnych 

W skład jednostek Grupy Kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 
sprawozdanie finansowe. 

2.2.7. Informacje o połączeniu jednostek 

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie Jednostki Dominującej ani jednostek wchodzących 
w skład Grupy Kapitałowej z inną spółką. 

2.2.8. Informacje o kontynuacji działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę Dominującą oraz Spółki wchodzące 
w skład Grupy Kapitałowej. 

2.2.9. Informacje o przekształceniu sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych 

Dane ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2002 roku do  
31 grudnia 2002 roku zamieszczone w Prospekcie podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności 
danych poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Objaśnienie 
różnic w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki)  
i korekt błędów podstawowych zawiera dodatkowa nota objaśniająca nr 16, 17 i 18. 

2.2.10. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych 

Nie wystąpiły zastrzeżenia w opiniach podmiotów uprawnionych do badania skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

2.2.11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych porównywalnych 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2004 
r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami uzupełniającymi, 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez 
jednostki inne niż banki sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, jak również z wymogami dotyczącymi 
sprawozdań finansowych Emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. 

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego przyjęto zasadę kosztu historycznego. Grupa 
Kapitałowa nie dokonywała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje 
skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat.  

Grupa Kapitałowa sporządzała skonsolidowany rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.  

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią. 

Wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne 
wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu 
stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów 
umorzeniowych wynosi dla: 

– oprogramowań oraz licencji - 2 lata 
– praw autorskich - 2 lata 
– pozostałych praw - 5-10 lat 
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Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do 
użytkowania.  

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie  
o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Szczegółowe zasady amortyzowania środków trwałych przyjętych przez Grupę Kapitałową są następujące: 

− ulepszenia w obcych środkach trwałych wycenione są według ceny nabycia z uwzględnieniem ich pomniejszenia  
o amortyzację. Dotyczą one budynków i budowli i amortyzowane są metodą liniową w okresie ich ekonomicznego 
wykorzystania; 

− urządzenia techniczne i maszyny (w tym sprzęt komputerowy) amortyzowane są według obowiązujących stawek, 
przy czym Spółka stosuje dla tej grupy środków trwałych, podlegających szybkiemu postępowi technicznemu, stawki 
podwyższone współczynnikiem 2,0; 

− pozostałe środki amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych  
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; 

− środki trwałe w budowie - wycenione według ceny nabycia. 

Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto je do 
użytkowania. 

Inwestycje długoterminowe  

Inwestycje długoterminowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny 
nabycia, jeżeli okres ich dalszego posiadania wynosi ponad 12 miesięcy liczony od dnia bilansowego. Na dzień 
bilansowy inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe. W przypadku trwałego wzrostu wartości składników finansowego 
majątku trwałego po wcześniejszym obniżeniu wartości uznawanej za trwałą, podwyższa się ich wartość do pierwotnej 
ceny nabycia, uznając z tego tytułu przychody finansowe. 

Zapasy 

Zapasy obejmują materiały, produkty w toku oraz towary. Są to aktywa przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu  
12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

Zapasy stanowią nabyte w celu zużycia na potrzeby Grupy Kapitałowej lub wykonania usług materiały, wytworzone lub 
nabyte przez nią produkty w toku (usługi) zdatne do sprzedaży, a także towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie 
nieprzetworzonym. Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.  
W przypadku ich wystąpienia zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Należności 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane 
są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego). W celu urealnienia wartości należności pomniejszone są o odpisy aktualizujące wartość należności 
wątpliwych. W przypadku wystąpienia należności w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są one po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zrealizowane  
i wynikające z wyceny bilansowej różnice kursowe są odnoszone odpowiednio na przychody bądź koszty finansowe. 

Inwestycje krótkoterminowe 

Do inwestycji krótkoterminowych zaliczane są krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: udziały lub akcje, inne papiery 
wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne oraz inne inwestycje 
krótkoterminowe. Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości rynkowej lub ceny 
nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Jeżeli istnieje konieczność aktualizacji wyceny, wartość odpisu 
aktualizującego odnoszona jest w koszty finansowe. 

Środki pieniężne w walucie krajowej wyceniane są w wartości nominalnej, natomiast w przypadku wystąpienia środki 
pieniężne w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego NBP.  

Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, 
wycenione w faktycznie poniesionej wysokości, a dotyczące przyszłych okresów. 

Do rozliczeń międzyokresowych należą również aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 
wynikającej z zastosowania stawki podatkowej z roku przewidywanego rozliczenia podatku. Rozliczenia kosztów 
trwające dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego traktowane są jako długoterminowe. 
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Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu Jednostki Dominującej, zgodnej  
z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków 
wypracowanych w latach poprzednich, a także nadwyżki osiąganej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, po 
pokryciu kosztów emisji akcji. 

Rezerwy na zobowiązania  

W przypadku wystąpienia przejściowych różnic spowodowanych odmiennością momentu uznania przychodu za 
osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych Grupa Kapitałowa tworzy rezerwę z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Wysokość rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego 
obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Rezerwy na zobowiązania obejmują również rezerwę utworzoną na niewykorzystane urlopy, rezerwy na odprawy 
emerytalne, a także rezerwę na koszty, dotyczące okresu sprawozdawczego. 

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na 
dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania w walutach obcych na dzień 
bilansowy wyceniane są po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski. Zrealizowane i wynikające z wyceny bilansowej różnice kursowe są odnoszone odpowiednio na przychody 
bądź koszty finansowe. 

W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia 
bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). 

Fundusze specjalne  

Fundusze specjalne obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą  
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu 
sprawozdawczego zaliczane są koszty stanowiące Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody dotyczące 
przyszłych okresów stanowiące Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 

Przychody ze sprzedaży  

Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług, a także przychody ze sprzedaży towarów, tj. składników majątkowych 
nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów 
i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów.  

Koszty działalności operacyjnej 

Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują 
wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub cenach nabycia. 

Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółek. 

Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania spółek, a w szczególności: koszty zarządu oraz koszty 
działów pracujących na potrzeby całej firmy. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością i stanowią 
głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, 
utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kursowe 
oraz zyski ze sprzedaży inwestycji. 

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, różnic 
kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji. 

Zyski i straty nadzwyczajne 

Obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością 
operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  

Stanowi podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu oraz rezerwy lub aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, spowodowanych przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością aktywów 
i pasywów a ich wartością podatkową. 
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2.2.12. Stosowane zasady konsolidacji sprawozdań finansowych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku obejmuje dane finansowe 
Jednostki Dominującej oraz jednostek od niej zależnych. 

W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań oraz 
przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją. Ponadto 
wyłączeniom podlegały wartość posiadanych udziałów przez Jednostkę Dominującą w kapitałach spółek zależnych oraz 
zyski lub straty nie zrealizowane w Grupie zawarte w skonsolidowanych aktywach. 

Konsolidacją objęto spółki zależne: 

- ASSET Soft a.s. 
- ABAS S.A.  
- COMP Soft Sp. z o.o.  
W stosunku do wyżej wymienionych spółek zastosowano metodę konsolidacji pełnej. 

2.2.13. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym 

Okres Średni kurs  
w okresie(1) 

Minimalny kurs  
w okresie(2) 

Maksymalny kurs  
w okresie(3) 

Kurs na ostatni  
dzień okresu 

2004 4,5182 4,0518 4,9149 4,0790

2003 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170

2002 3,8697 3,5015 4,2116 4,0202
(1)  Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
(2)  Najniższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 253/A/NBP/2004, 2/A/NBP/2003 i 5/A/NBP/2002 
(3)  Najwyższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 42/A/NBP/2004, 253/A/NBP/2003 i 136/A/NBP/2002 

2.2.14. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 
 

2004 2003 2002 
Pozycja bilansu 

PLN EURO PLN EURO PLN EURO 

Aktywa razem 125.813 30.844 42.446 8.999 40.342 10.035

Aktywa trwałe 43.548 10.676 6.348 1.346 7.166 1.783

Aktywa obrotowe 82.265 20.168 36.098 7.653 33.176 8.252

Pasywa razem 125.813 30.844 42.446 8.999 40.342 10.035

Kapitał własny 78.086 19.143 28.224 5.983 22.784 5.668

Kapitały mniejszości 12.557 3.079 512 109 1.050 261

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35.170 8.622 13.710 2.907 16.508 4.106
 
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2004 – 31 grudnia 2004 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0790 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2003 – 31 grudnia 2003 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 4,7170 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2002 – 31 grudnia 2002 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0202 zł/EURO. 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 
 

2004 2003 2002 
Pozycja rachunku zysków i strat 

PLN EURO PLN EURO PLN EURO 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów: 110.312 24.415 101.449 22.811 86.905 22.457

- Przychody netto ze sprzedaży produktów 59.327 13.131 45.098 10.140 37.819 9.772

- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50.985 11.284 56.351 12.671 49.086 12.685

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 75.195 16.642 75.527 16.982 62.644 16.188
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2004 2003 2002 
Pozycja rachunku zysków i strat 

PLN EURO PLN EURO PLN EURO 

- Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 31.363 6.941 27.351 6.150 24.944 6.446

- Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43.832 9.701 48.176 10.832 37.700 9.742

Zysk brutto na sprzedaży 35.117 7.772 25.922 5.829 24.261 6.269

Zysk na sprzedaży 19.383 4.290 11.611 2.611 9.820 2.538

Zysk z działalności operacyjnej 19.515 4.319 11.444 2.573 9.455 2.443

Zysk z działalności gospodarczej 20.110 4.451 13.380 3.009 10.250 2.649

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - - -

Zysk brutto 19.489 4.313 13.344 3.000 10.129 2.617

Zysk netto 14.385 3.184 9.683 2.177 7.144 1.846

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2004 – 01.01.2004 r.-31.12.2004 r., przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, 
ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5182 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2003 – 01.01.2003 r.-31.12.2003 r., przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, 
ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4474 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2002 – 01.01.2002 r.-31.12.2002 r., przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, 
ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8697 zł/EURO. 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 
 

2004 2003 2002 
Pozycja rachunku przepływów pieniężnych 

PLN EURO PLN EURO PLN EURO 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3.465 767 7.583 1.705 10.512 2.716

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -23.473 -5.195 -613 -138 -2.656 -686

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 38.505 8.522 -5.510 -1.239 -697 -180

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/- B+/-C) 18.497 4.094 1.460 328 7.159 1.850

F. Środki pieniężne na początek okresu 17.105 3.626 15.645 3.892 8.486 2.409

G. Środki pieniężne na koniec okresu 35.602 8.728 17.105 3.626 15.645 3.892

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2004 – 01.01.2004 r.-31.12.2004 r., przyjęto niżej 
opisane kursy EURO: 

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5182 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2004 roku, tj. kurs 4,0790 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2003 – 01.01.2003 r.-31.12.2003 r., przyjęto niżej 
opisane kursy EURO: 

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4474 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2002 – 01.01.2002 r.-31.12.2002 r., przyjęto niżej 
opisane kursy EURO: 

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8697 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2001 roku, tj. kurs 3,5219 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 
zł/EURO. 
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2.2.15. Wskazanie istotnych różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanego sprawozdania  
a analogicznymi danymi przedstawionymi według zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości 

Grupa Kapitałowa stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego wykazane w sporządzonych przez Grupę Kapitałową zgodnie  
z przepisami tej ustawy skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych nie różnią się istotnie od ich wyceny  
i prezentacji sporządzonej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 

- świadczenia pracownicze 

Zgodnie z MSR określenie zobowiązań jednostek z tytułu odpraw emerytalnych powinno się odbywać za pomocą metod 
mających charakter długoterminowy, uwzględniający obecne zatrudnienie i wiek wszystkich pracowników. Jako metodę 
do ustalenia wysokości występującego z tego tytułu zobowiązania MSR uznają metodę aktuarialną. Polskie przepisy nie 
regulują metod szacowania tych zobowiązań. W celu dostosowania wyceny zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych 
do wymogów MSR Grupa dokonała na koniec roku takiej wyceny za pośrednictwem aktuariuszy. 

- zakres informacji dodatkowych 

Różnice między zasadami rachunkowości i sposobem sporządzania sprawozdań finansowych przez Grupę Kapitałową  
a MSR wynikają przede wszystkim z szerszego zakresu ujawnień zalecanych przez niektóre MSR. 



Prospekt Emisyjny 

 

 179 

2.3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta 

SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł) 

Pozycja skonsolidowanego bilansu Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

AKTYWA 

I. Aktywa trwałe  43.548 6.348 7.166

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 924 416 1.595

- wartość firmy    

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 34.534 58 317

3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 6.653 5.181 4.530

4. Należności długoterminowe 4, 9 866  

4.1. Od jednostek powiązanych    

4.2. Od pozostałych jednostek  866  

5. Inwestycje długoterminowe 5 52 452 530

5.1. Nieruchomości    

5.2. Wartości niematerialne i prawne    

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe  52 452 530

a) w jednostkach powiązanych, w tym:   400 528

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 
metodą praw własności    124

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie 
objętych konsolidacją   400 404

b) w pozostałych jednostkach  52 52 2

5.4. Inne inwestycje długoterminowe    

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 519 241 194

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  486 217 153

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  33 24 41

II. Aktywa obrotowe  82.265 36.098 33.176

1. Zapasy 7 2.760 1.317 1.931

2. Należności krótkoterminowe 8, 9 41.568 15.258 15.344

2.1. Od jednostek powiązanych     1

2.2. Od pozostałych jednostek  41.568 15.258 15.343

3. Inwestycje krótkoterminowe 10 35.812 19.105 15.645

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  35.812 19.105 15.645

a) w jednostkach powiązanych    

b) w pozostałych jednostkach  210 2.000 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  35.602 17.105 15.645

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 2.125 418 256

Aktywa razem  125.813 42.446 40.342
 

Pozycja skonsolidowanego bilansu Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

PASYWA 

I. Kapitał własny  78.086 28.224 22.784

1. Kapitał zakładowy 12 518 300 300

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)    

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)    

4. Kapitał zapasowy 13 64.164 18.793 15.311
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Pozycja skonsolidowanego bilansu Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 14  286

6. Pozostałe kapitały rezerwowe   

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych  -240  

a) dodatnie różnice kursowe    

b) ujemne różnice kursowe  240  

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -741 -552 -257

9. Zysk (strata) netto  14.385 9.683 7.144

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

II. Kapitały mniejszości 15 12.557 512 1.050

III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych   

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  35.170 13.710 16.508

1. Rezerwy na zobowiązania  16 3.737 896 662

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  36 44 28

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  8 80 

a) długoterminowa  7 80 

b) krótkoterminowa  1  

1.3. Pozostałe rezerwy  3.693 772 634

a) długoterminowe   

b) krótkoterminowe  3.693 772 634

2. Zobowiązania długoterminowe 17 432  

2.1. Wobec jednostek powiązanych   

2.2. Wobec pozostałych jednostek  432  

3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 30.629 12.814 15.785

3.1. Wobec jednostek powiązanych  108 

3.2. Wobec pozostałych jednostek  30.509 12.568 15.670

3.3. Fundusze specjalne  120 138 115

4. Rozliczenia międzyokresowe 19 372  61

4.1. Ujemna wartość firmy   

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  372  61

a) długoterminowe   

b) krótkoterminowe  372  61

Pasywa razem  125.813 42.446 40.342

 

Wartość księgowa (w zł)  78.068 28.224 22.784

Liczba akcji  3.450.000 300.000 300.000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 23 94 76

Rozwodniona liczba akcji   

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   
 
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej podjęło uchwałę w przedmiocie 
podziału każdej z dotychczasowych 300 tys. akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A  
o wartości nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt. 
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Pozycje pozabilansowe  w tys. zł Nota 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Należności warunkowe    

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)    

- otrzymanych gwarancji i poręczeń    

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)    

- otrzymanych gwarancji i poręczeń    

2. Zobowiązania warunkowe  5.006 5.206 3.391

2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)    

- udzielonych gwarancji i poręczeń    

2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  5.006 5.206 3.391

- udzielonych gwarancji i poręczeń    

- gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez banki 
tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę  4.857 5.206 3.391

- opłat leasingowych wynikających z podpisanych umów  149  

3. Inne     

Pozycje pozabilansowe razem  5.006 5.206 3.391
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 

Pozycja skonsolidowanego rachunku zysków i strat Nota 2004 2003 2002 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,  
w tym:  110.312 101.449 86.905

- od jednostek powiązanych   166

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 59.327 45.098 37.819

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 50.985 56.351 49.086

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:  75.195 75.527 62.644

- od jednostek powiązanych  994 956 313

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 31.363 27.351 24.944

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  43.832 48.176 37.700

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  35.117 25.922 24.261

IV. Koszty sprzedaży  5.365 3.406 3.489

V. Koszty ogólnego zarządu  10.369 10.905 10.952

VI. Zysk (strata) na sprzedaży  19.383 11.611 9.820

VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 390 207 174

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  29 9 

2. Dotacje   

3. Inne przychody operacyjne  361 198 174

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 258 374 539

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   116

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  118 119 122

3. Inne koszty operacyjne  140 255 301

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  19.515 11.444 9.455

X. Przychody finansowe 26 1.003 1.541 824

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  943 

- od jednostek powiązanych  943 

2. Odsetki, w tym:  1.003 598 804

- od jednostek powiązanych   

3. Zysk ze zbycia inwestycji   

4. Aktualizacja wartości inwestycji   

5. Inne   20

XI. Koszty finansowe 27 408 38 29

1. Odsetki, w tym:  14 14 12

- od jednostek powiązanych   

2. Strata ze zbycia inwestycji   

3. Aktualizacja wartości inwestycji   

4. Inne  394 24 17

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 28 433 

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  20.110 13.380 10.250

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   

1. Zyski nadzwyczajne   

2. Straty nadzwyczajne   

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych  621 36 121

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych   

XVII. Zysk (strata) brutto  19.489 13.344 10.129
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Pozycja skonsolidowanego rachunku zysków i strat Nota 2004 2003 2002 

XVIII. Podatek dochodowy 29 3.386 3.675 2.916

a) część bieżąca  3.792 3.736 3.073

b) część odroczona  -406 -61 -157

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)    

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności   3 -61

XXI. (Zyski) straty mniejszości  1.718 -11 -7

XXII. Pozostałe zmniejszenia zysku (straty) Grupy Kapitałowej    -15

XXIII. Zysk (strata) netto 30 14.385 9.683 7.144

 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł  14.385 9.626 7.144

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  2.662.500 300.000 300.000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 5 32 24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)    
 
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej podjęło uchwałę w przedmiocie 
podziału każdej z dotychczasowych 300 tys. akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A 
 o wartości nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt. 

Zysk na jedną akcję obliczono zgodnie z MSR 33, gdzie za ilość akcji zwykłych należy przyjąć średnią ważoną ilości 
akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu. 

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004:  

(300.000 x 2/12) + (3.000.000 x 7/12) + (3.450.000 x 3/12) = 2.662.500 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł) 

Pozycja zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2004 2003 2002 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28.224 23.960 17.015

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  600

b) korekty błędów podstawowych -1.176 -457

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 28.224 22.784 17.158

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 300 300 300

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 218  

a) zwiększenia (z tytułu) 218  

- emisji akcji (wydania udziałów) 45  

 - podwyższenia wartości akcji 173  

b) zmniejszenia (z tytułu)  

- umorzenia akcji (udziałów)  

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 518 300 300

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu  

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy  

a) zwiększenia  

b) zmniejszenia  

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  

a) zwiększenia  

b) zmniejszenia  

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 18.793 16.442 9.178

4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu 18.793 16.442 9.178

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

b) korekty błędów podstawowych -1.131 -821

4.2. Kapitał zapasowy na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 18.793 15.311 8.357

Zmiany kapitału zapasowego 45.371 3.482 6.954

a) zwiększenia (z tytułu) 47.451 3.513 7.307

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 42.255  10

- z podziału zysku (ustawowo)  

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5.196 3.319 7.297

- korekty konsolidacyjne 194 

b) zmniejszenia (z tytułu) 2.080 31 353

- pokrycia straty 31 43

- pokrycia kosztów emisji akcji 1.741  

- podwyższenia wartości akcji 213  

- korekty konsolidacyjne 126  310

4.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu 64.164 18.793 15.311

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  

5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

b) korekty błędów podstawowych 286 75
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Pozycja zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2004 2003 2002 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych  286 75

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  -286 211

a) zwiększenia (z tytułu)   211

- aktualizacja wartości udziałów   211

b) zmniejszenia (z tytułu)  286 

- korekty konsolidacyjne  286 

5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   286

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  95 

6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  95 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

b) korekty błędów podstawowych  -95 

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych    

a) zwiększenia  95 

- korekty konsolidacyjne  95 

b) zmniejszenia (z tytułu)  95 

- pokrycia straty  95 

6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   

7. Różnice kursowe z konsolidacji -240  

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9.131 7.123 7.537

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9.683 7.123 7.987

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   600

b) korekty błędów podstawowych  21 -161

8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 9.683 7.144 8.426

a) zwiększenia (z tytułu) 329 5 671

- podział zysku z lat ubiegłych  5 

- korekty konsolidacyjne 329  671

b) zmniejszenia (z tytułu) 10.201 7.320 9.097

- przeznaczenie na kapitał zapasowy 5.196 3.320 7.297

- przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5.005 4.000 1.800

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -189 -171 

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 552  450

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

b) korekty błędów podstawowych  257 -450

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 552 257 

a) zwiększenia (z tytułu)  251 300

- korekty konsolidacyjne  251 300

b) zmniejszenia (z tytułu)  126 43

- pokrycia z kapitału zapasowego i rezerwowego  126 43

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 552 382 257

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -741 -552 -257

9. Wynik netto 14.385 9.683 7.144

a) zysk netto 14.385 9.683 7.144
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Pozycja zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2004 2003 2002 

b) strata netto  

c) odpisy z zysku  

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 78.086 28.224 22.784

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 71.637 23.224 18.784
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 

Pozycja skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 2004 2003 2002 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia   

I. Wpływy   

1. Sprzedaż   

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej   

II. Wydatki   

1. Dostawy i usługi   

2. Wynagrodzenia netto   

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia   

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym   

5. Inne wydatki operacyjne   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)   

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia   

I. Zysk (strata) netto 14.385 9.683 7.144

II. Korekty razem -10.920 -2.100 3.368

1. Zyski (straty) mniejszości 1.718 -11 -7

2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  -4 60

3. Amortyzacja 3.266 2.513 2.742

- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy 
jednostek podporządkowanych 621 36 122

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -490  

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -621 -1.557 -794

6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -10 -701 92

7. Zmiana stanu rezerw -2.560 257 556

8. Zmiana stanu zapasów 272 183 -432

9. Zmiana stanu należności -14.337 1.636 -3.582

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2.764 -4.171 5.447

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -908 -259 -259

12. Inne korekty -14 14 -455

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 3.465 7.583 10.512

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

I. Wpływy  17.256 4.739 1.297

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96 233 503

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

3. Z aktywów finansowych, w tym: 3.352 4.506 794

a) w jednostkach powiązanych  3.981 

- zbycie aktywów finansowych  3.038 

- dywidendy i udziały w zyskach  943 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

- odsetki   

- inne wpływy z aktywów finansowych   

b) w pozostałych jednostkach  3.352 525 794

- zbycie aktywów finansowych 2.505 2 

- dywidendy i udziały w zyskach   

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
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Pozycja skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 2004 2003 2002 

- odsetki 847 505 794

- inne wpływy z aktywów finansowych 18 

4. Inne wpływy inwestycyjne 13.808  

II. Wydatki 40.729 5.352 3.953

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3.286 3.252 3.260

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  155

3. Na aktywa finansowe, w tym: 37.193 2.000 503

a) w jednostkach powiązanych 37.193  503

- nabycie aktywów finansowych 37.193  503

- udzielone pożyczki długoterminowe  

b) w pozostałych jednostkach  2.000 

- nabycie aktywów finansowych 2.000 

- udzielone pożyczki długoterminowe  

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości  

5. Inne wydatki inwestycyjne 250 100 35

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -23.473 -613 -2.656

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy  43.826 69 503

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 40.559 69 503

2. Kredyty i pożyczki 3.267  

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  

4. Inne wpływy finansowe  

II. Wydatki  5.321 5.579 1.200

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5.005 5.578 1.200

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  

4. Spłaty kredytów i pożyczek  

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 267  

8. Odsetki 9 1 0

9. Inne wydatki finansowe 40  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 38.505 -5.510 -697

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 18.497 1.460 7.159

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 18.497 1.460 7.159

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

F. Środki pieniężne na początek okresu 17.105 15.645 8.486

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 35.602 17.105 15.645

- o ograniczonej możliwości dysponowania 4.857 5.206 3.391
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu 

Nota 1.1 (do pozycji I.1 aktywów) 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych   

b) wartość firmy   

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 504 353 1.577

- oprogramowanie komputerowe 270 202 315

d) inne wartości niematerialne i prawne 420 63 18

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

Wartości niematerialne i prawne razem 924 416 1.595
 
Nota 1.2 (do pozycji I.1 aktywów) 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2004 ROK  w tys. zł 

a b c d e 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na początek okresu 

 1.037 637 93 1.130

b) zwiększenia (z tytułu)  804 472 432 1.236

– nabycia  350 18 432 782

– włączenia spółki do Grupy  454 454  454

c) zmniejszenia (z tytułu)  250 41 15 265

– likwidacji  250 41 15 265

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na koniec okresu 

 1.591 1.068 510 2.101

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 

 683 434 30 713

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)  404 364 60 464

– amortyzacja planowa  366 120 75 441

– likwidacji  -247 -41 -15 -262

– włączenia spółki do Grupy  285 285  285

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  1.087 798 90 1.177

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

– zwiększenie    

– zmniejszenie   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 504 270 420 924
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2003 ROK  w tys. zł 

a b c d e 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na początek okresu 

 1.872 915 1.139  3.011

b) zwiększenia (z tytułu)  216 17 70  286

– nabycia  216 17 70  286

c) zmniejszenia (z tytułu)  1.051 295 1.116  2.167

– likwidacji  1.051 295 1.116  2.167

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na koniec okresu 

 1.037 637 93  1.130

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 

 1.275 587 1.121  2.396

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)  459 142 26  485

– amortyzacja planowa  459 142 26  485

– likwidacji  -1.051 -295 -1.116  -2.167

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  683 434 31  714

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu    

– zwiększenie     

– zmniejszenie    

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu    

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 354 202 62  416

 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł 

a b c d e 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na początek okresu 

 2.911 877 1.111  4.022

b) zwiększenia (z tytułu)  669 80 29  698

– nabycia  669 80 29  698

c) zmniejszenia (z tytułu)    

– likwidacji    

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych  
na koniec okresu 

 3.581 957 1.139  4.720

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 

 1.056 356 1.092  2.148
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł 

a b c d e 

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
Wyszczególnienie 

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerial-
ne i prawne 

razem 

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)  948 287 29 977

– amortyzacja planowa  948 287 29 977

– likwidacji   

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  2.004 642 1.121 3.125

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

– zwiększenie    

– zmniejszenie   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 

 1.577 315 18 1.595

 
Nota 1.3 (do pozycji I.1 aktywów) 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  
  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) własne 924 416 1.595

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu   

Wartości niematerialne i prawne razem 924 416 1.595
 
Nota 2.1 (do pozycji I.2 aktywów) 

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wartość firmy – jednostki zależne 34.534 58 317

b) wartość firmy – jednostki współzależne   

c) wartość firmy – jednostki stowarzyszone   

Wartość firmy jednostek podporządkowanych razem 34.534 58 317
 
Nota 2.2 (do pozycji I.2 aktywów) 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY – JEDNOSTKI ZALEŻNE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 182 600 573

b) zwiększenia (z tytułu) 35.097  27

- zakup spółki i włączenie do konsolidacji 35.097  27

c) zmniejszenia (z tytułu)  418 

- sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji  418 

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 35.279 182 600

e) odpis wartości firmy na początek okresu 124 282 161

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 621 -158 122

- odpis bieżący 621 37 122

- korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich z konsolidacji  -195 

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 745 124 283

h) wartość firmy netto na koniec okresu 34.534 58 317
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Wartość firmy z konsolidacji dla każdego podmiotu – spółki zależne 

ABAS S.A.  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 155 155 155

b) zwiększenia (z tytułu)  

- włączenie do konsolidacji  

c) zmniejszenia (z tytułu)  

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 155 155 155

e) odpis wartości firmy na początek okresu 111 80 49

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 31 31 31

    - odpis bieżący 31 31 31

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 142 111 80

h) wartość firmy netto na koniec okresu 13 44 75
 
COMP SOFT SP. Z O.O.  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 27 27 

b) zwiększenia (z tytułu)  27

- włączenie do konsolidacji  27

c) zmniejszenia (z tytułu)  

- sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji  

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 27 27 27

e) odpis wartości firmy na początek okresu 13 7 

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 5 6 7

    - odpis bieżący 5 6 7

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 18 13 7

h) wartość firmy netto na koniec okresu 9 14 20
 
ASSET SOFT a.s.  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wartość firmy brutto na początek okresu  

b) zwiększenia (z tytułu) 35.097  

- włączenie do konsolidacji 35.097  

c) zmniejszenia (z tytułu)  

- sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji  

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 35.097  

e) odpis wartości firmy na początek okresu  

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 585  

    - odpis bieżący 585  

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 585  

h) wartość firmy netto na koniec okresu 34.512 - -
 
GALKOM SP. Z O.O.  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 249 249

b) zwiększenia (z tytułu)  

- włączenie do konsolidacji  

c) zmniejszenia (z tytułu) 249 

- sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji 249 

d) wartość firmy brutto na koniec okresu  249

e) odpis wartości firmy na początek okresu 116 67



Prospekt Emisyjny 

 

 193 

GALKOM SP. Z O.O.  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)  -116 49

    - odpis bieżący   49

    - korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich z konsolidacji  -116 

g) odpis wartości firmy na koniec okresu   116

h) wartość firmy netto na koniec okresu   133
 
ARMA SP. Z O.O.  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wartość firmy brutto na początek okresu  168 168

b) zwiększenia (z tytułu)   

- włączenie do konsolidacji   

c) zmniejszenia (z tytułu)  168 

- sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji  168 

d) wartość firmy brutto na koniec okresu   168

e) odpis wartości firmy na początek okresu  78 45

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)  -78 33

    - odpis bieżący   33

    - korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich z konsolidacji  -78 

g) odpis wartości firmy na koniec okresu   78

h) wartość firmy netto na koniec okresu   90
 
Nota 3.1 (do pozycji I.3 aktywów) 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) środki trwałe, w tym: 6.636 5.181 4.515

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.229 1.196 964

- urządzenia techniczne i maszyny 1.944 1.219 843

- środki transportu 3.179 2.417 2.275

- inne środki trwałe 284 349 433

b) środki trwałe w budowie 9  

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 8  15

Rzeczowe aktywa trwałe razem 6.653 5.181 4.530
 
Nota 3.2 (do pozycji I.3 aktywów) 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2004 ROK  w tys. zł 

Wyszczególnienie 

- grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu 1.326 4.614 4.294 826 11.060

b) zwiększenia (z tytułu) 178 2.233 1.786 39 4.236

– nabycia 178 1.087 1.623 33 2.921

– włączenia spółki do Grupy 1.146 163 6 1.315

c) zmniejszenia (z tytułu) 148 246 14 408

– likwidacji 148 246 14 408

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 1.504 6.699 5.834 851 14.888
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2004 ROK  w tys. zł 

Wyszczególnienie 

- grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu  131 3.395 1.877 478 5.881

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  144 1.360 778 89 2.371

– umorzenia środków  144 1.086 867 100 2.197

– likwidacja środków  -140 -165 -14 -319

– włączenia spółki do Grupy  414 76 3 493

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  275 4.755 2.655 567 8.252

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

– zwiększenie    

– zmniejszenie   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   

j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu  1.229 1.944 3.179 284 6.636

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2003 ROK  w tys. zł 

Wyszczególnienie 

- grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu  985 3.593 3.557 778 8.913

b) zwiększenia (z tytułu)  342 1.245 1.113 63 2.764

– nabycia  342 1.245 1.113 63 2.764

c) zmniejszenia (z tytułu)  0 224 377 15 616

– likwidacji  0 224 377 15 616

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu  1.326 4.615 4.294 826 11.061

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu  21 2.795 1.284 353 4.453

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  110 805 809 133 1.857

– umorzenia środków  110 805 809 133 1.857

– likwidacja środków  0 -206 -215 -8 -429

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  131 3.395 1.877 478 5.881

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

– zwiększenie    

– zmniejszenie   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   

j) wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu  1.196 1.219 2.417 349 5.181
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 2002 ROK  w tys. zł 

Wyszczególnienie 

- grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu 492 3.546 2.759 575 7.372

b) zwiększenia (z tytułu) 985 793 1.289 330 3.397

– nabycia 985 793 1.289 330 3.397

c) zmniejszenia (z tytułu) 493 394 438 38 1.362

– likwidacji 493 394 438 38 1.362

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 985 3.945 3.611 867 9.407

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 97 2.572 938 359 3.966

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 65 876 631 102 1.676

– umorzenia środków 65 876 631 102 1.676

– likwidacja środków -142 -346 -234 -27 -749

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 21 3.102 1.336 434 4.893

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

– zwiększenie    

– zmniejszenie   

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu   

j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 964 843 2.275 433 4.515

 
Nota 3.3 (do pozycji I.3 aktywów) 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) własne 6.090 5.181 4.530

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu 563  

Środki trwałe bilansowe razem 6.653 5.181 4.530
 
Nota 3.4 (do pozycji I.3 aktywów) 

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 711  

– urządzenia techniczne i maszyny 609  

– środki transportu 102  

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo razem 711 - -
 
Nota 4.1 (do pozycji I.4 aktywów) 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:   

– od jednostek zależnych (z tytułu)   

– od jednostek współzależnych (z tytułu)   

– od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)   

– od znaczącego inwestora (z tytułu)   
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NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

– od jednostki dominującej (z tytułu)  

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 866  

– udzielone pożyczki dla pracowników 866  

Należności długoterminowe netto 866  

c) odpisy aktualizujące wartość należności  

Należności długoterminowe brutto 866 - -
 
Nota 4.2 (do pozycji I.4 aktywów) 

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu  

b) zwiększenia (z tytułu) 866  

– udzielonych pożyczek pracownikom 866  

c) zmniejszenia (z tytułu)  

d) stan na koniec okresu 866 - -

– udzielonych pożyczek pracownikom 866  
 
Nota 4.3 (do pozycji I.4 aktywów) 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 478  

b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł) 388  

b1. jednostka/waluta   tys./SKK 3.686  

tys. zł 388  

pozostałe waluty  

Należności długoterminowe razem 866 - -
 
Nota 5.1 (do pozycji I.5 aktywów) 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji 400 404

– udziały lub akcje 400 404

– dłużne papiery wartościowe  

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

– udzielone pożyczki  

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności  124

– udziały lub akcje  124

– dłużne papiery wartościowe  

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

– udzielone pożyczki  

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  

c) w pozostałych jednostkach 52 52 2

– udziały lub akcje 52 52 2

– dłużne papiery wartościowe  

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

– udzielone pożyczki  

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  

Długoterminowe aktywa finansowe razem 52 452 530
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Nota 5.2 (do pozycji I.5 aktywów) 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
(wg grup rodzajowych)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu 452 530 911

– udziały  130 511

– akcje 452 400 400

b) zwiększenia (z tytułu)  52 124

– nabycie udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach  52 

– przeniesienie wartości udziałów oraz wycena metodą praw własności   124

c) zmniejszenia (z tytułu) 400 130 505

– włączenie spółki zależnej do konsolidacji metodą pełną   505

– likwidacja spółki  124 

– sprzedaży udziałów i akcji 400 6 

d) stan na koniec okresu 52 452 530

– udziały   130

– akcje 52 452 400
 
Nota 5.3 (do pozycji I.5 aktywów) 

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH na 31.12.2004 r.  w tys. zł 

a b c d e f g h i 

kapitał własny 
jednostki, w tym: 

L.p. nazwa 
jednostki siedziba przedmiot 

przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji   - kapitał 
zakładowy

% 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego

udział  
w ogólnej 

liczbie 
głosów  

na walnym 
zgromadzeniu 

nieopłacona 
przez 

emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji  

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 
Bank Polskiej 
Spółdzielczości 
S.A. 

Warszawa działalność 
bankowa 52 212.671 133.247 0,02 0,02 
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Nota 4.4 (do pozycji I.5 aktywów) 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH na 31.12.2004 r.  w tys. zł 

a b c d e f g h i j k l 

Lp. nazwa (firma) 
jednostki ze 
wskazaniem 

formy prawnej
siedziba przedmiot 

przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania, 

z 
wyszczególnie-
niem powiązań 
bezpośrednich 

i pośrednich 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji 

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli/ 
uzyskania 
znacznego 

wpływu 

wartość 
akcji/ 

udziałów 
wg ceny 
nabycia 

odpisy 
aktualizujące 

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 

akcji/ 
udziałów 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział  
w ogólnej 

liczbie głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu

wskazanie 
innej niż 

określona pod 
lit. J) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli 
/znaczącego 

wpływu 

1 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo  

w zakresie 
oprogramowania 

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 29.11.1999 400 400 52 75 - 

2 COMP Soft Sp. 
z o.o. Mielec 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 10.08.2001 505 323 182 65 65 - 

3 ASSET SOFT 
a.s. Bratysława 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 09.12.2004 47.964 47.964 55 55 - 

 



Prospekt Emisyjny 

 

 199

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 

a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 
zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki,  

w tym: 
należności jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, 
w tym: 

 
nazwa jednostki

 
kapitał 

zakłado-
wy 

należne 
wpłaty 

na 
poczet 

kapitału 
(wielkość 
ujemna) 

kapitał 
zapaso-

wy  
zysk 

(strata) 
z lat 

ubiegłych

zysk 
(strata) 
netto 

 
zobowią-

zania 
długo-

terminowe

zobowią-
zania 

krótko-
terminowe

 
należności 

długo-
terminowe

należności 
krótko-

terminowe

aktywa 
jednostki 

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

akcji/ 
udziałów 

w jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ASSET SOFT 
a.s. 26.282 126  10.530 15.626 6.154 9.472 16.056 462 12.983 9.410 388 9.022 42.338 63.755  

2 ABAS S.A. 1.118 252  614 252 5 247 312 312 434 434 1.430 3.370 5 

3 COMP Soft  
Sp. z o.o. 572 620  -48 -354 306 320 227 557 557 891 2.012  

 
Do przeliczenia danych bilansu słowackiej spółki ASSET Soft a.s. na ostatni dzień okresu, tj. 31.12.2004 roku, przyjęto średni kurs SKK ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 
0,1053 zł/SKK. 

Do przeliczenia przychodów ze sprzedaży wyżej wymienionej spółki przyjęto kurs średni SKK, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w okresie sprawozdawczym, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 0,1129 zł/SKK. 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH na 31.12.2003 r.  w tys. zł 

a b c d e f g h i j k l 

Lp. 
nazwa (firma) 

jednostki 
ze 

wskazaniem 
formy prawnej

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania, 

z 
wyszczególnie-
niem powiązań 
bezpośrednich 

i pośrednich 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji 

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli/ 
uzyskania 
znacznego 

wpływu 

wartość 
akcji/ 

udziałów 
wg ceny 
nabycia 

odpisy 
aktualizujące 

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 

akcji/ 
udziałów 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział  
w ogólnej 

liczbie głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu

wskazanie 
innej niż 

określona pod 
lit. J) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli 
/znaczącego 

wpływu 

1 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo  

w zakresie 
oprogramowania 

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 29.11.1999 400 400 52 75 - 

2 COMP Soft 
Sp. z o.o. Mielec 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 10.08.2001 505 323 182 65 65 - 

3 

Podkarpackie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne 

S.A. 

Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej  
i zarządzania 

jednostka 
stowarzyszona nie podlega 05.01.2000 400 400 33 33 - 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 

a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 
zobowiązania i rezerwy  

na zobowiązania jednostki, 
w tym: 

należności jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, 
w tym: 

 
nazwa jednostki 

 
kapitał 

zakłado-
wy 

należne 
wpłaty 

na 
poczet 

kapitału 
(wielkość 
ujemna) 

kapitał 
zapaso-

wy  
zysk 

(strata) 
z lat 

ubiegłych

zysk 
(strata 
netto) 

 
zobowią-

zania 
długo-

terminowe

zobowią-
zania 

krótko-
terminowe

 
należności 

długo-
terminowe

należności 
krótko-

terminowe

aktywa 
jednostki 

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

akcji/ 
udziałów 

w jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ABAS S.A. 881 210  562 109 5 104 393 393 542 542 1.273 3.194  

2 COMP Soft  
Sp. z o.o. 266 620  -354 -169 -185 534 319 215 464 464 800 1.255  

3 
Podkarpackie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. 

1.396 1.200  107 89 89 20 10 10 1.205 1.205 1.416  
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH na 31.12.2002 r.  w tys. zł 

a b c d e f g h i j k l 

Lp. 
nazwa (firma) 
jednostki ze 
wskazaniem 

formy prawnej
siedziba przedmiot 

przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania, 

z 
wyszczególnie-
niem powiązań 
bezpośrednich 

i pośrednich 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji 

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli 
/uzyskania 
znacznego 

wpływu 

wartość 
akcji/ 

udziałów 
wg ceny 
nabycia 

odpisy 
aktualizujące 

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 

akcji/ 
udziałów 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział  
w ogólnej 

liczbie głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu

wskazanie 
innej niż 

określona pod 
lit. J) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli 
/znaczącego 

wpływu 

1 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo  

w zakresie 
oprogramowania 

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 29.11.1999 400 400 52 75  

2 COMP Soft 
Sp. z o.o. Mielec 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 10.08.2001 505 505 65 65  

3 Galkom  
Sp. z o.o. Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
 i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna pełna 02.06.2000 2.015 75 1.940 88 88  

4 

Podkarpackie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne 

S.A. 

Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej  
i zarządzania 

jednostka 
stowarzyszona nie podlega 05.01.2000 400 400 33 33  

5 
ARMA  

Sp. z o.o.  
w likwidacji 

Rzeszów 

produkcja 
komputerów  
i systemów 

komputerowych 

jednostka 
zależna nie podlega 11.08.2000 354 354 100 100  

6 ULTIMA  
Sp. z o.o. Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

oprogramowania 
i dostarczania 

oprogramowania 

jednostka 
zależna nie podlega 20.02.1997 4 4 100 100  
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 

a m n o p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 
zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki,  

w tym: 

należności jednostki,  
w tym: 

pozostały kapitał 
własny,  
w tym: 

 
nazwa jednostki 

 
kapitał 

zakłado-
wy 

należne 
wpłaty na 

poczet 
kapitału 

(wielkość 
ujemna) 

kapitał 
zapaso

-wy 
 

zysk 
(strata) 

z lat 
ubiegłych

zysk 
(strata 
netto)

 
zobowią-

zania 
długo-

terminowe

zobowią-
zania 

krótko-
terminowe 

 
należności 

długo-
terminowe

należności 
krótko-

terminowe

aktywa 
jednostki 

razem 

przychody 
ze 

sprzedaży

Nieopłaco-
na przez 
Emitenta 
wartość 

akcji/ 
udziałów 

w 
jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ABAS S.A. 772 210 492 69 69 305 303 568 568 1.077 2.679   

2 COMP Soft  
Sp. z o.o. 451 620 31 -200 -295 486 356 350 350 937 1.461   

3 Galkom Sp. z o.o. 2.801 1.611 851 340 340 1.429 1.428 1.685 1.685 4.231 5.012   

4 
Podkarpackie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. 

1.308 1.200 24 84 84 6 2 1.189 1.189 1.416 11   

5 ARMA Sp. z o.o. 
w likwidacji 124 633 -509 -660 -61 5 5 1 1 129 1.296   

6 ULTIMA Sp. z o.o. 72 4 82 -14 -14 2 1 48 48 73 130   
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Nota 5.5 (do pozycji I.5 aktywów) 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (struktura walutowa)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 52 452 530

b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł)  

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem 52 452 530
 
Nota 5.6 (do pozycji I.5 aktywów) 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (wg zbywalności)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)  

    a) akcje (wartość bilansowa):  

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia  

    b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia  

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia  

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych  
(wartość bilansowa)            

     a) akcje (wartość bilansowa):  

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia  

     b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia  

     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym  
(wartość bilansowa) 400 528

     a) akcje (wartość bilansowa): 400 528

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia 400 528

     b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)  

        - wartość na początek okresu  

        - wartość według cen nabycia  

     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (wg zbywalności)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

        - udzielone pożyczki   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 52 52 2

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 52 52 2

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia 52 52 2

    b) obligacje (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)   

        - wartość na początek okresu   

        - wartość według cen nabycia   

Wartość według cen nabycia razem 52 452 530

Wartość na początek okresu razem   

Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem   

Wartość bilansowa razem 52 452 530
 
Nota 6.1 (do pozycji I.6 aktywów) 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu,  
w tym: 216 140 

a) odniesionych na wynik finansowy (z tytułu) 216 140 

    - utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy 84 54 

    - utworzonych rezerw na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 32  

    - utworzonych rezerw na odprawy emerytalne pracowników 15  

    - straty podatkowej w jednostce zależnej 76 84 

    - niewypłaconych umów cywilnoprawnych 0 0 

    - odpisu aktualizującego wartość należności 9 2 

b) odniesionych na kapitał własny   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

2. Zwiększenia  472 120 153

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 472 103 69

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących br.  9 15

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 2 1 

    - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy  87 46 54

    - utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 330 32 

    - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników  2 15 

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów oprogramowania 
własnego 41  

    - utworzenia rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 10  
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

    - niewypłaconych umów cywilnoprawnych 0 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 17 84

    - powstałej straty podatkowej w jednostce zależnej 17 84

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)  

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)  

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)  

3. Zmniejszenia  202 43 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 164 19 

    - zmiany stawki podatkowej 16 

    - odwrócenia się różnic przejściowych 43 3 

    - rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników 71  

    - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 15  

    - rozwiązania rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 32  

    - wypłaconych umów cywilnoprawnych 0  

    - spłaty należności objętej odpisem 3  

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z tytułu) 38 24 

    - zmiany stawki podatkowej 24 

    - zmniejszenia wysokości straty podatkowej 38  

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)  

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)  

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)  

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem, w tym: 486 217 153

a) odniesionych na wynik finansowy  486 217 35

b) odniesionych na kapitał własny  

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  

Zwiększenia z tytułu: 472 120 69

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących br. 9 15

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 2 1 

    - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy  87 46 54

    - utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 330 32 

    - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników  2 15 

    - niewypłaconych umów cywilnoprawnych 0 0

    - powstałej straty podatkowej w jednostce zależnej 17 

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 
oprogramowania własnego 41  

    - utworzenia rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 10  

Zmniejszenia z tytułu: 202 43 

    - zmiany stawki podatkowej 40 

    - odwrócenia się różnic przejściowych 43 3 

    - rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników 71  

    - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 15  

    - rozwiązania rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 32  
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

    - spłaty należności objętej odpisem 3  

    - zmniejszenia wysokości straty podatkowej 38  

    - wypłaconych umów cywilnoprawnych 0  
 
Nota 6.2 (do pozycji I.6 aktywów) 

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł data 
wygaśnięcia 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Aktywa  41 49 56

a) odpis aktualizujący należności br. 2005 41 46 56

b) odpis aktualizujący należności ub.r.   3 0

2. Pasywa  2.317 693 201

a) utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy 2005 528 441 200

b) utworzona rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania 
własnego 2005 1.508 170 0

c) utworzona rezerwa na odprawy emerytalne pracowników  do 
wygaśnięcia 8 80 0

d) nie wypłacone umowy cywilnoprawne   2 1

e) przychody rozliczane w czasie dotyczące serwisu 
oprogramowania własnego 2004-2005 218  

f) utworzona rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 2005 55  

3. Odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową jednostki zależnej 2007 199 399 310

Ujemne różnice przejściowe razem  2.557 1.141 567
 
Nota 6.3 (do pozycji I.6 aktywów) 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 33 24 41

- rozliczenia opłat leasingowych 33 24 41

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe   

Inne rozliczenia międzyokresowe razem 33 24 41
 
Nota 7 (do pozycji II.1 aktywów) 

ZAPASY  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) materiały 5  

b) półprodukty i produkty w toku 2.037 268 256

c) produkty gotowe   

d) towary 715 931 1.603

e) zaliczki na dostawy 3 118 72

Zapasy razem 2.760 1.317 1.931
 
Nota 8.1 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) od jednostek powiązanych    1

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   1

         - do 12 miesięcy   1

         - powyżej 12 miesięcy   

    - inne   

    - dochodzone na drodze sądowej   
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

b) należności od pozostałych jednostek 41.568 15.258 15.343

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27.663 13.795 14.337

          - do 12 miesięcy 27.663 13.795 14.337

          - powyżej 12 miesięcy  

     - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 97 173 170

     - inne 13.808 1.262 836

     - dochodzone na drodze sądowej 28 

Należności krótkoterminowe netto razem  41.568 15.258 15.344

c) odpisy aktualizujące wartość należności  126 134 137

Należności krótkoterminowe brutto razem 41.694 15.392 15.481
 
Nota 8.2 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:  1

    - od jednostek zależnych  

    - od jednostek współzależnych  

    - od jednostek stowarzyszonych  

    - od znaczącego inwestora  

    - od jednostki dominującej  1

b) inne, w tym:  

    - od jednostek zależnych  

    - od jednostek współzależnych  

    - od jednostek stowarzyszonych  

    - od znaczącego inwestora  

    - od jednostki dominującej  

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:  

     - od jednostek zależnych  

     - od jednostek współzależnych  

     - od jednostek stowarzyszonych  

     - od znaczącego inwestora  

     - od jednostki dominującej  

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem - - 1

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych  

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto razem - - 1
 
Nota 8.3 (do pozycji II.2 aktywów) 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

Stan na początek okresu 134 41 26

a) zwiększenia (z tytułu) 18 121 120

   - odpis na należności przeterminowane 17 110 96

   - opis na należności skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego 1 11 24

b) zmniejszenia (z tytułu) 26 28 9

   - odpisanie należności nieściągalnej 5 21 

   - umorzenie należności 3 4 

   - spłata należności 18 3 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec 
okresu 126 134 137
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Nota 8.4 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (struktura walutowa)      w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 32.672 15.392 15.481

b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł) 9.022  

b1. jednostka/waluta    tys./SKK 80.363  

      tys. zł 8.462  

b2. jednostka/waluta    tys./CZK 3.491  

      tys. zł 468  

b3. jednostka/waluta    tys./EUR 23  

      tys. zł 92  

pozostałe waluty w zł   

Należności krótkoterminowe razem 41.694 15.392 15.481
 
Nota 8.5 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) – O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) do 1 miesiąca 25.115 12.671 13.125

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1.068 56 109

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3  

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 6  

e) powyżej 1 roku   

f) należności przeterminowane 1.578 1.187 1.240

Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 27.770 13.914 14.474

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  107 119 136

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 27.663 13.795 14.338
 
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 6 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży. 

Nota 8.6 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO)  
– Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) do 1 miesiąca 517 160 453

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 186 794 146

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 666 62 174

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 67 4 392

e) powyżej 1 roku 142 167 75

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto) 1.578 1.187 1.240

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 107 119 136

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 1.471 1.068 1.104
 
Nota 9 (do pozycji II.2 aktywów) 

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEŻNOŚCI SPORNE  
(z podziałem według tytułów)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

A. Należności przeterminowane brutto, w tym: 1.599 1.201 1.241

1. z tytułu dostaw towarów i usług 1.578 1.158 1.185

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych 1.471 1.047 1.090

    - objęte odpisami aktualizacyjnymi 107 111 95

2. skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego 12 43 54

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych  21 14
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NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEŻNOŚCI SPORNE  
(z podziałem według tytułów)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

    - objęte odpisami aktualizacyjnymi 12 22 40

3. dochodzone na drodze sądowej  

- do których nie dokonano odpisów aktualizujących   

- objęte odpisami aktualizującymi  

4. pozostałe należności 9  2

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych 2  

    - objęte odpisami aktualizacyjnymi 7  2
 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku w Grupie nie wystąpiły należności sporne. 

Nota 10.1 (do pozycji II.3 aktywów) 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w jednostkach zależnych  

     - udziały lub akcje   

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach  

     - dłużne papiery wartościowe  

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

     - udzielone pożyczki  

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  

b) w jednostkach współzależnych  

     - udziały lub akcje   

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach  

     - dłużne papiery wartościowe  

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

     - udzielone pożyczki  

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  

c) w jednostkach stowarzyszonych  

     - udziały lub akcje   

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach  

     - dłużne papiery wartościowe  

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

     - udzielone pożyczki  

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  

d) w znaczącym inwestorze  

     - udziały lub akcje   

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach  

     - dłużne papiery wartościowe  

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

     - udzielone pożyczki  

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  

e) w jednostce dominującej  

     - udziały lub akcje   

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach  

     - dłużne papiery wartościowe  

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)  

     - udzielone pożyczki  
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KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

f) w pozostałych jednostkach  210 2.000 

     - udziały lub akcje   2.000 

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

     - dłużne papiery wartościowe   

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

     - udzielone pożyczki 210  

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.602 17.105 15.645

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  35.602 17.105 15.645

        - inne środki pieniężne   

        - inne aktywa pieniężne   

Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 35.812 19.105 15.645
 
Kwota 4.857 tys. zł  stanowi zabezpieczenie gwarancji bankowych oraz blokadę lokat terminowych z tytułu należytego 
wykonania umów handlowych.  

Nota 10.2 (do pozycji II.3 aktywów) 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (struktura walutowa)   w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej  2.000 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem - 2.000 -
 
Nota 10.3 (do pozycji II.3 aktywów) 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (wg zbywalności)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)   

    a) akcje (wartość bilansowa):   

        - wartość godziwa   

        - wartość rynkowa   

        - wartość według cen nabycia   

    b) obligacje (wartość bilansowa):   

        - wartość godziwa   

        - wartość rynkowa   

        - wartość według cen nabycia   

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

        - wartość godziwa   

        - wartość rynkowa   

        - wartość według cen nabycia   

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych  
(wartość bilansowa)   

    a) akcje (wartość bilansowa):   

        - wartość godziwa   

        - wartość rynkowa   

        - wartość według cen nabycia   

     b) obligacje (wartość bilansowa):   

        - wartość godziwa   
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (wg zbywalności)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym  
(wartość bilansowa)  

    a) akcje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)  

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 2.000 

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia 2.000 

    b) obligacje (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  

        - wartość godziwa  

        - wartość rynkowa  

        - wartość według cen nabycia  

Wartość według cen nabycia razem  

Wartość na początek okresu razem  

Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem  

Wartość bilansowa razem - 2.000 -
 
Nota 10.4 (do pozycji II.3 aktywów) 

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)     w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 210  

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  

Udzielone pożyczki krótkoterminowe razem 210 - -
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Nota 10.5 (do pozycji II.3 aktywów) 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (struktura walutowa) w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 7.830 17.105 15.645

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 27.772  

b1. jednostka/waluta    tys./SKK 240.318  

      tys. zł 25.305  

b2. jednostka/waluta    tys./CZK 9.571  

      tys. zł 1.284  

b3. jednostka/waluta    tys./EUR 218  

      tys. zł 892  

b4. jednostka/waluta    tys./USD 97  

      tys. zł 291  

pozostałe waluty w zł   

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 35.602 17.105 15.645
 
Nota 11 (do pozycji II.4 aktywów) 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1.401 308 245

     - ubezpieczenia 117 83 73

     - reklama publiczna 150 50 

     - prenumeraty 4 2 8

     - opieka serwisowa i prawa do aktualizacji oprogramowania 164 42 63

     - podatek VAT podlegający odliczeniu w przyszłych okresach 314 93 85

     - czynsz za lokal 378  

     - koszty dotyczące serwisu oprogramowania własnego 32  

     - rozliczenie opłat leasingowych 23  

     - koszty nabycia akcji 80  

     - pozostałe 139 38 16

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 724 110 11

     - rozliczenie przychodów dotyczących okresu sprawozdawczego 724 110 11

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 2.125 418 256
 
Nota 12 (do pozycji I.1 pasywów) 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura)  w tys. zł 

Seria/ 
emisja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji 

Liczba 
akcji 

Wartość serii/ 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A na okaziciela zwykłe brak 1.500.000 225 aport 07.07.1995 07.07.1995

A na okaziciela zwykłe brak 1.500.000 225 gotówka 07.07.1995 07.07.1995

B na okaziciela zwykłe brak 450.000 68 gotówka 01.10.2004 01.10.2004

Liczba akcji razem 3.450.000   

Kapitał zakładowy razem 518   

Wartość nominalna jednej akcji = 0,15 zł 
 
W dniu 26 października 2004 roku WZA Jednostki Dominującej podjęło uchwałę o podwyższeniu wartości nominalnej 
wszystkich 3.450 tys. szt. akcji spółki z 0,10 zł do 0,15 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało pokryte ze 
środków własnych Jednostki Dominującej pochodzących z kapitału zakładowego. 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy COMP Rzeszów S.A. składa się z 3.450 tys. akcji o wartości nominalnej 0,15 zł 
każda. 



 
Prospekt Emisyjny

 

 214

Za datę rejestracji akcji przyjęto datę zarejestrowania w sądzie podwyższenia kapitału zakładowego. 
 

AKCJONARIAT COMP Rzeszów S.A. NA DZIEŃ 31.12.2004 

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów  
na WZ 

% udział w strukturze 
akcjonariatu 

% udział w liczbie głosów 
na WZ 

Adam Góral 1.455.000 1.455.000 42,17 42,17 

Softbank S.A.  605.000 605.000 17,54 17,54 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
na Życie S.A. 180.442 180.442 5,23 5,23 

pozostali 1.209.558 1.209.558 35,06 35,06 
 
Nota 13 (do pozycji I.4 pasywów) 

KAPITAŁ ZAPASOWY  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 40.514  

b) utworzony ustawowo  

c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) 
wartość 23.650 18.793 15.311

d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników  

e) inny (wg rodzaju)  

Kapitał zapasowy razem 64.164 18.793 15.311
 
Nota 14 (do pozycji I.5 pasywów) 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych  

b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:  

- z wyceny instrumentów zabezpieczających  

c) z tytułu podatku odroczonego  

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych  

e) inny (wg rodzaju)  286

- z tytułu aktualizacji wartości udziałów spółek objętych konsolidacją  286

Kapitał z aktualizacji wyceny razem - - 286
 
Nota 15 (do pozycji II pasywów) 

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

Stan na początek okresu 512 1.050 704

a) zwiększenia (z tytułu) 12.246 -13 346

- włączenie spółek do konsolidacji 10.528  353

- udział w wyniku spółek 1.718 -13 -7

b) zmniejszenia (z tytułu) 201 525 

- sprzedaży spółek i wyłączenie ich z konsolidacji 525 

- wypłaconej udziałowcom mniejszościowym dywidendy 5  

- udział w różnicach kursowych z przeliczenia 196  

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 12.557 512 1.050
 
Nota 16.1 (do pozycji IV.1 pasywów) 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu,  
w tym: 44 28 32

a) odniesionej na wynik finansowy 44 28 32
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

2. Zwiększenia  18 33 17

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych  
(z tytułu) 18 33 17

    - ustalonych na dzień bilansowy odsetek 11 18 

    - ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 1 1 2

    - amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową  14 15

    - kosztów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 6  

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)   

3. Zmniejszenia  26 17 21

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 26 17 21

    - odwrócenia się różnic przejściowych 26 13 21

    - zmiany stawek podatkowych  4 0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi    

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem 36 44 28

a) odniesionej na wynik finansowy 36 44 28

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

Zwiększenia z tytułu: 18 33 17

    - ustalonych na dzień bilansowy odsetek 11 18 

    - ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 1 1 2

    - amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową  14 15

    - kosztów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 6  

Zmniejszenia z tytułu: 26 17 21

    - odwrócenia się różnic przejściowych 26 13 21

    - zmiany stawek podatkowych  4 0
 
Nota 16.2 (do pozycji IV.1 pasywów) 

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł data 
wygaśnięcia 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

1. Aktywa  183 223 99

a) ustalonych na dzień bilansowy odsetek 2005 57 95 

b) amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją 
podatkową do wygaśnięcia 94 122 56

c) amortyzacji środków trwałych - ulga inwestycyjna do wygaśnięcia  6 43

d) koszty rozliczane w czasie dotyczące serwisów własnych 2005 32  

2. Pasywa  7 7 5

a) ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych od 
zobowiązań 2004 7 7 5

Dodatnie różnice przejściowe razem  190 230 104
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Nota 16.3 (do pozycji IV.1 pasywów) 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu 80  

b) zwiększenia (z tytułu) 60 80 

- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników 60 80 

c) wykorzystanie  

d) rozwiązanie 133  

   - wycena aktuarialna 133  

e) stan na koniec okresu 7 80 -

- rezerwa na odprawy emerytalne pracowników 7 80 
 
Nota 16.4 (do pozycji IV.1 pasywów) 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu  

b) zwiększenia (z tytułu) 1  

- utworzenia rezerwy na odprawy rentowe pracowników 1  

c) wykorzystanie  

d) rozwiązanie  

e) stan na koniec okresu 1 - --

- rezerwa na odprawy rentowe pracowników 1  
 
Nota 16.5 (do pozycji IV.1 pasywów) 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH  
(wg tytułów)   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) stan na początek okresu  771 634 72

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 441 200 

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 170  

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 160 433 72

b) zwiększenia (z tytułu) 3.625 583 634

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 1.189 252 200

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 1.734 170 

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 647 161 434

   - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 55  

c) wykorzystanie (z tytułu) 533 445 72

 - rozliczenia kosztów 160 434 72

 - wykorzystania części urlopów 373 11 

d) rozwiązanie (z tytułu) 170  

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 170  

e) stan na koniec okresu 3.693 772 634

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 1.257 441 200

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 1.734 170 

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 647 161 434

   - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 55  
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Nota 17.1 (do pozycji IV.2 pasywów) 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wobec jednostek zależnych   

     - kredyty i pożyczki   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - inne zobowiązania finansowe   

        - umowy leasingu finansowego   

     - inne (wg rodzaju)   

b) wobec jednostek współzależnych   

     - kredyty i pożyczki   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - inne zobowiązania finansowe   

       - umowy leasingu finansowego   

     - inne (wg rodzaju)   

c) wobec jednostek stowarzyszonych   

     - kredyty i pożyczki   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - inne zobowiązania finansowe   

        - umowy leasingu finansowego   

     - inne (wg rodzaju)   

d) wobec znaczącego inwestora   

     - kredyty i pożyczki   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - inne zobowiązania finansowe   

        - umowy leasingu finansowego   

     - inne (wg rodzaju)   

e) wobec jednostki dominującej   

     - kredyty i pożyczki   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - inne zobowiązania finansowe   

        - umowy leasingu finansowego   

     - inne (wg rodzaju)   

f) wobec pozostałych jednostek  432  

     - kredyty i pożyczki   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - inne zobowiązania finansowe 432  

        - umowy leasingu finansowego 432  

     - inne (wg rodzaju)   

Zobowiązania długoterminowe razem 432 - -
 
Nota 17.2 (do pozycji IV.2 pasywów) 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 432  

b) powyżej 3 do 5 lat   

c) powyżej 5 lat   

Zobowiązania długoterminowe razem 432 - -
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Nota 17.3 (do pozycji IV.2 pasywów) 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej  

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 432  

b1. jednostka/waluta    tys./SKK 4.100  

      tys. zł 432  

pozostałe waluty w zł  

Zobowiązania długoterminowe razem 432 - -
 
Nota 18.1 (do pozycji IV.3 pasywów) 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wobec jednostek zależnych  

     - kredyty i pożyczki, w tym:  

     - długoterminowe w okresie spłaty  

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  

     - z tytułu dywidend  

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:  

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  

        - do 12 miesięcy  

        - powyżej 12 miesięcy  

     - zaliczki otrzymane na dostawy  

     - zobowiązania wekslowe  

     - inne (wg rodzaju)  

b) wobec jednostek współzależnych  

     - kredyty i pożyczki, w tym:  

       - długoterminowe w okresie spłaty  

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  

     - z tytułu dywidend  

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:  

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  

        - do 12 miesięcy  

        - powyżej 12 miesięcy  

     - zaliczki otrzymane na dostawy  

     - zobowiązania wekslowe  

     - inne (wg rodzaju)  

c) wobec jednostek stowarzyszonych  

     - kredyty i pożyczki, w tym:  

        - długoterminowe w okresie spłaty  

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  

     - z tytułu dywidend  

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:  

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  

        - do 12 miesięcy  

        - powyżej 12 miesięcy  

     - zaliczki otrzymane na dostawy  

     - zobowiązania wekslowe  

     - inne (wg rodzaju)  
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

d) wobec znaczącego inwestora   

     - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - z tytułu dywidend   

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

        - do 12 miesięcy   

        - powyżej 12 miesięcy   

     - zaliczki otrzymane na dostawy   

     - zobowiązania wekslowe   

     - inne (wg rodzaju)   

e) wobec jednostki dominującej  108 

     - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - z tytułu dywidend   

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  108 

        - do 12 miesięcy  108 

        - powyżej 12 miesięcy   

     - zaliczki otrzymane na dostawy   

     - zobowiązania wekslowe   

     - inne (wg rodzaju)   

f) wobec pozostałych jednostek  30.509 12.568 15.670

     - kredyty i pożyczki, w tym: 3.268  

        - długoterminowe w okresie spłaty   

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

     - z tytułu dywidend   

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17.447 9.746 11.986

        - do 12 miesięcy 17.447 9.746 11.986

        - powyżej 12 miesięcy   

     - zaliczki otrzymane na dostawy 616 52 

     - zobowiązania wekslowe 778  

     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 6.887 2.683 3.333

     - z tytułu wynagrodzeń 1.394 1 264

     - inne (wg rodzaju) 119 86 87

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 120 138 115

     - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 138 115

Zobowiązania krótkoterminowe razem 30.629 12.814 15.785
 
Nota 18.2 (do pozycji IV.3 pasywów) 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) w walucie polskiej 17.447 12.664 15.581

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 13.182 150 204
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura walutowa)   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

b1. jednostka/waluta   tys./USD 42 33 34

      tys. zł 126 125 134

b2. Jednostka/waluta   tys./EUR 19 5 17

      tys. zł 77 24 70

b3. Jednostka/waluta   tys./SKK 104.461  

      tys. zł 11.000  

b4. Jednostka/waluta    CZK 14.653 4 

      tys. zł 1.965 1 

pozostałe waluty w  tys. zł  14  

Zobowiązania krótkoterminowe razem 30.629 12.814 15.785
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Nota 18.3 (do pozycji IV.3 pasywów) 
 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2004 

Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Nazwa (firma) 
jednostki 

Siedziba 

 tys. zł waluta tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania 

Termin  
spłaty 

Zabezpieczenia Inne 

Bank Ochrony 
Środowiska S.A. Warszawa 15.000 PLN 3.268 PLN WIBOR 1M  

+ 0,75 pp 17.12.2005 

1) 255 tys. szt. akcji 
COMP Rzeszów S.A. 
będących własnością 
Adama Górala  
– Prezesa Zarządu  
2) pełnomocnictwo do 
dysponowania 
rachunkiem bieżącym 
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Nota 19 (do pozycji IV.4 pasywów) 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1  61

    - długoterminowe  

    - krótkoterminowe 1  61

       - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego  38

       - koszty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zwolnionych pracowników  23

       - pozostałe 1  

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 371  0

    - długoterminowe  

    - krótkoterminowe 371  0

      - ulga w podatku VAT z tytułu zakupu kasy fiskalnej  0

      - przychody z serwisów własnych rozliczane w czasie  299  

      - refundacje dotyczące zakupów inwestycyjnych 72  

Inne rozliczenia międzyokresowe razem 372 - 61
 
Nota 20 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wartość księgowa Grupy w tys. zł 78.086 28.224 22.784

b) istniejąca liczba akcji Jednostki Dominującej (szt.) 3.450.000 300.000 300.000

c) wartość księgowa Grupy na 1 akcję w zł 23 94 76
 
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję nie różni się od wartości księgowej na 1 akcję. 

Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku zysków i strat 

Nota 21.1 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA  
– RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)   tys. zł 2004 2003 2002 

- licencje i oprogramowanie własne 16.490 14.634 13.681

- w tym: od jednostek powiązanych  

- usługi 42.837 30.464 24.138

- w tym: od jednostek powiązanych  53

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 59.327 45.098 37.819

- w tym: od jednostek powiązanych  53
 
Nota 21.2 (do pozycji I.1 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) kraj 51.763 45.096 37.753

- w tym: od jednostek powiązanych  53

- licencje i oprogramowanie własne 16.490 14.634 13.619

- w tym: od jednostek powiązanych  

- usługi 35.273 30.462 24.134

- w tym: od jednostek powiązanych  53

b) eksport 7.564 2 66

- w tym: od jednostek powiązanych  

- licencje i oprogramowanie własne  62

- w tym: od jednostek powiązanych  
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)  w tys. zł 2004 2003 2002 

- usługi 7.564 2 4

- w tym: od jednostek powiązanych   

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 59.327 45.098 37.819

- w tym: od jednostek powiązanych   53
 
Nota 22.1 (do pozycji I.2 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł 2004 2003 2002 

- sprzęt komputerowy 43.798 49.386 37.797

- w tym: od jednostek powiązanych   113

- licencje i oprogramowanie obce 7.178 6.965 11.289

- w tym: od jednostek powiązanych   

- pozostałe 9  

- w tym: od jednostek powiązanych   

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 50.985 56.351 49.086

- w tym: od jednostek powiązanych   113
 
Nota 22.2 (do pozycji I.2 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW  
(STRUKTURA TERYTORIALNA)  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) kraj 50.932 56.351 49.086

- sprzęt komputerowy 43.745 49.386 37.797

- w tym: od jednostek powiązanych   113

- licencje i oprogramowanie obce 7.178 6.965 11.289

- w tym: od jednostek powiązanych   

- pozostałe 9  

- w tym: od jednostek powiązanych   

b) eksport 53  

- sprzęt komputerowy 53  

- w tym: od jednostek powiązanych   

- licencje i oprogramowanie obce   

- w tym: od jednostek powiązanych   

- pozostałe   

- w tym: od jednostek powiązanych   

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 50.985 56.351 49.086

- w tym: od jednostek powiązanych   113
 
Nota 23 (do pozycji II.1 rachunku zysków i strat) 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) amortyzacja 2.645 2.476 2.620

b) zużycie materiałów i energii 1.874 1.411 1.012

c) usługi obce 15.852 11.293 9.954

d) podatki i opłaty 285 469 354

e) wynagrodzenia 21.199 19.977 20.105

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3.666 2.665 2.396

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3.097 2.880 2.744
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KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł 2004 2003 2002 

- podróży służbowych 1.880 1.803 1.616

- pozostałe koszty 1.217 1.077 1.128

Koszty według rodzaju razem 48.618 41.171 39.185

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -1.521 492 200

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)  

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -5.365 -3.406 -3.489

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -10.369 -10.906 -10.952

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 31.363 27.351 24.944
 
Nota 24 (do pozycji VII rachunku zysków i strat) 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29 9 

b) inne przychody operacyjne 361 198 174

- otrzymane premie pieniężne 157  

- przedawnione zobowiązanie 99  

- otrzymane odszkodowania 53 133 57

- rozwiązanie odpisów na należności 17 2 7

- otrzymane refundacje 6  

- pozostałe 29 63 110

Inne przychody operacyjne razem 390 207 174
 
Nota 25 (do pozycji VIII rachunku zysków i strat) 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  116

b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 118 119 122

- odpisy aktualizujące wartość należności 21 119 122

- odpisy aktualizujące wartość zapasów 97  

c) inne koszty operacyjne 140 255 301

- nieodpłatne przekazanie majątku (darowizny) 109 105 94

- inne zmniejszenia majątku trwałego 7  

- sankcja według decyzji US dotycząca podatku VAT 5  

- koszty szkód powypadkowych 3 111 71

- pozostałe 16 39 136

Inne koszty operacyjne razem 258 374 539
 
Nota 26.1 (do pozycji X.1 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH  
 w tys. zł 2004 2003 2002 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 943 

- od jednostek zależnych 943 

- od jednostek współzależnych  

- od jednostek stowarzyszonych  

- od znaczącego inwestora  

- od jednostki dominującej  

b) od pozostałych jednostek  

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem - 943 -
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Nota 26.2 (do pozycji X.2 rachunku zysków i strat) 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) tytułu udzielonych pożyczek 22  

- od jednostek powiązanych, w tym:   

- od jednostek zależnych   

- od jednostek współzależnych   

- od jednostek stowarzyszonych   

- od znaczącego inwestora   

- od jednostki dominującej   

- od pozostałych jednostek 22  

b) pozostałe odsetki 981 598 804

- od jednostek powiązanych, w tym:   

- od jednostek zależnych   

- od jednostek współzależnych   

- od jednostek stowarzyszonych   

- od znaczącego inwestora   

- od jednostki dominującej   

- od pozostałych jednostek 981 598 804

Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 1.003 598 804
 
Nota 26.3 (do pozycji X.5 rachunku zysków i strat) 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) dodatnie różnice kursowe 29 5 11

- zrealizowane 27 -2 6

- niezrealizowane 2 7 5

b) rozwiązane rezerwy   

c) pozostałe   20

Inne przychody finansowe razem 29 5 31
 
Nota 27.1 (do pozycji XI.1 rachunku zysków i strat) 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) od kredytów i pożyczek 5 0 5

- dla jednostek powiązanych, w tym:   

- dla jednostek zależnych   

- dla jednostek współzależnych   

- dla jednostek stowarzyszonych   

- dla znaczącego inwestora   

- dla jednostki dominującej   

- dla innych jednostek 5 0 5

b) pozostałe odsetki 9 14 7

- dla jednostek powiązanych, w tym:   

- dla jednostek zależnych   

- dla jednostek współzależnych   

- dla jednostek stowarzyszonych   

- dla znaczącego inwestora   

- dla jednostki dominującej   

- dla innych jednostek 9 14 7

Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 14 14 12
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Nota 27.2 (do pozycji XI.4 rachunku zysków i strat) 

INNE KOSZTY FINANSOWE  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) ujemne różnice kursowe 391 28 23

- zrealizowane 380 27 21

- niezrealizowane 11 1 2

b) utworzone rezerwy (z tytułu)  

c) pozostałe, w tym: 32 1 5

- prowizje dla banków 12  

- pozostałe 20 1 5

Inne koszty finansowe razem 423 29 28
 
Nota 28 (do pozycji XII rachunku zysków i strat) 

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) zysk ze sprzedaży udziałów lub akcji 433 

- w jednostkach zależnych 433 

- w jednostkach współzależnych  

- w jednostkach stowarzyszonych  

b) strata ze sprzedaży udziałów lub akcji  

- w jednostkach zależnych  

- w jednostkach współzależnych  

- w jednostkach stowarzyszonych  

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych razem - 433 -

 
W dniu 16.04.2004 roku Jednostka Dominująca zbyła za kwotę 2.000 tys. zł  2.000 tys. akcji Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A. po cenie 1,00 PLN za każdą akcję. W dniu 23.08.2004 roku Spółka podpisała umowę  
z Podkarpackim Towarzystwem Inwestycyjnym dotyczącą zbycia 7 szt. akcji w celu umorzenia o wartości nominalnej  
25 tys. PLN, a w dniu 31.12.2004 roku zbyła pozostałe 9 szt. akcji. W wyniku transakcji Jednostka Dominująca otrzymała 
400 tys. zł. Wyżej wymienione transakcje nie miały wpływu na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, gdyż cena 
zbycia akcji była równa cenie nabycia tychże akcji. Obie transakcje zostały rozliczone gotówkowo. 

Nota 29.1 (do pozycji XVIIIa rachunku zysków i strat) 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  w tys. zł 2004 2003 2002 

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 19.489 13.344 10.129

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów) 745 599 941

a) zwiększające podstawę opodatkowania 2.434 1.632 726

 - korekta przychodów z lat poprzednich 132 5 1

 - koszty niestanowiące przejściowo kosztów podatkowych 103 951 235

 - koszty niestanowiące trwale kosztów podatkowych 1.436 676 490

 - przychody podatkowe niestanowiące przejściowo przychodów księgowych 763  

b) zmniejszające podstawę opodatkowania 2.614 1.098 246

 - korekta kosztów z lat poprzednich 30 29 66

 - koszty podatkowe niestanowiące przejściowo kosztów księgowych 208  167

 - koszty podatkowe niestanowiące trwale kosztów księgowych 1.756  

 - przychody niestanowiące przejściowo przychodów podatkowych 50 121 13

 - przychody niestanowiące trwale przychodów podatkowych 570 948 0

c) korekty konsolidacyjne 925 -23 151

d) strata podatkowa jednostki zależnej 88 310
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PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  w tys. zł 2004 2003 2002 

3. Dochód 20.234 13.943 11.070

4. Odliczenia od dochodu (z tytułu) 276 105 94

    - darowizny 77 105 94

    - strata jednostki zależnej z lat ubiegłych 199  

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 19.958 13.838 10.976

6. Podatek dochodowy według obowiązującej stawki 3.792 3.736 3.073

7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku   

8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, 
    w tym: 3.792 3.736 3.073

    - wykazany w rachunku zysków i strat 3.792 3.736 3.073

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny   

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 
      wartość firmy   

 
Nota 29.2 (do pozycji XVIIIb rachunku zysków i strat) 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW 
I STRAT  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -406 -75 -157

b) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych  14 -0

c) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej,  
ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu   

d) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku   

e) inne składniki podatku odroczonego   

Podatek dochodowy odroczony razem -406 -61 -157
 
Nota 29.3 (do pozycji XVIII rachunku zysków i strat) 

PODATEK DOCHODOWY W PRZEKROJU JEDNOSTEK OBJĘTYCH 
KONSOLIDACJĄ  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) COMP Rzeszów S.A. 2.763 3.618 2.834

    - podatek dochodowy - część bieżąca 2.831 3.690 2.875

    - podatek dochodowy - część odroczona -68 -72 -41

b) ASSET SOFT a.s. 489  

    - podatek dochodowy - część bieżąca 864  

    - podatek dochodowy - część odroczona -375  

c) ABAS S.A. 61 39 31

    - podatek dochodowy - część bieżąca 61 38 32

    - podatek dochodowy - część odroczona  1 -1

d) COMP SOFT Sp. z o.o. 73 10 -103

    - podatek dochodowy - część bieżąca 36  

    - podatek dochodowy - część odroczona 37 10 -103

e) GALKOM Sp. z o.o.  8 154

    - podatek dochodowy - część bieżąca  8 167

    - podatek dochodowy - część odroczona   -13

f) ARMA Sp. z o.o.   

    - podatek dochodowy - część bieżąca   

    - podatek dochodowy - część odroczona   

Podatek dochodowy odroczony razem 3.386 3.675 2.916
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Nota 30 (do pozycji XXIII rachunku zysków i strat) 

ZYSK (STRATA) NETTO  w tys. zł 2004 2003 2002 

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 13.157 9.721 7.250

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych  3.871 -57 114

c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych  

d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych  

e) korekty konsolidacyjne -2.643 19 -220

Zysk (strata) netto 14.385 9.683 7.144
 
Nota 31  

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 2004 2003 2002 

Zysk (strata) netto (w tys. zł) 14.385 9.683 7.144

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 2.662.500 300.000 300.000

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 5 32 24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  
 
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej podjęło uchwałę w przedmiocie 
podziału każdej z dotychczasowych 300 tys. akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A  
o wartości nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt. 

Zysk na jedną akcję obliczono zgodnie z MSR 33, gdzie za ilość akcji zwykłych należy przyjąć średnią ważoną ilości 
akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu. 

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004: 

(300.000 x 2/12) + (3.000.000 x 7/12) + (3.450.000 x 3/12) = 2.662.500 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą jest równy zyskowi na jedną akcję zwykłą. 

Nota 32 

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU (POKRYCIA STRATY)  w tys. zł 2004 2003 2002 

Zysk (strata) netto Grupy Kapitałowej 14.385 9.683 7.144

- zwiększenie kapitału zapasowego 7.937 4.683 3.144

- wypłata dywidendy 6.357 5.000 4.000

- nagroda dla Zarządu jednostki zależnej 91  
 
W dniu 18 marca 2005 roku WZA Jednostki Dominującej podjęło uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 2004 
roku. Kwotę 4.623 tys. zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część stanowiącą kwotę 
8.534 tys. zł na zwiększenie kapitału zapasowego. 

Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 
 

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU  
 w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 17.105 15.645 8.486

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17.105 15.645 8.486

    - inne środki pieniężne  

b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 35.602 17.105 15.645

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 35.602 17.105 15.645

    - inne środki pieniężne  

Zmiana stanu środków pieniężnych 18.497 1.460 7.159

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3.465 7.583 10.512

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -23.473 -613 -2.656

Środki pieniężne z działalności finansowej 38.505 -5.510 -697
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Pozostałe korekty 

Do pozycji A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej „Pozostałe korekty": 
 

Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) aktualizacja wartości udziałów   

b) wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki zależnej   -470

c) wartość zlikwidowanych środków trwałych -14  1

d) korekta pozostałych zmniejszeń zysku (straty) Grupy Kapitałowej   15

e) inne  14 -1

Razem -14 14 -455
 
Do pozycji B I.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej „Inne wpływy inwestycyjne": 
 

Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) korekta stanu środków pieniężnych spółki zależnej wyprowadzonej w trakcie roku  
z grupy konsolidacyjnej 13.763  

b) wpływ z tytułu częściowej spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej pozostałym 
jednostkom 45  

Razem 13.808 - -
 
Do pozycji B II.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej „Inne wydatki inwestycyjne": 
 

Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wydatek z tytułu udzielenia pożyczki krótkoterminowej pozostałym jednostkom 250  

b) korekta zaliczki na nabycie środka trwałego   15

c) korekta stanu środków pieniężnych spółki zależnej wyprowadzonej w trakcie roku  
z grupy konsolidacyjnej  100 

d) korekta wyniku na dodatkowej emisji udziałów   20

Razem 250 100 35
 
Do pozycji C II.9. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej „Inne wydatki finansowe": 
 

Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

a) wydatek związany z zapłatą przez Jednostkę Dominującą podatku dochodowego  
z tytułu udziałów w zyskach osoby prawnej (podwyższenie kapitału zakładowego ze 
środków kapitału zapasowego) 

40  

Razem 40 - -
 
Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów - ASSET Soft jest produkcja i sprzedaż 
systemów informatycznych, a także działalność związana z integracją systemów informatycznych. W związku  
z powyższym Grupa wydzieliła dwa podstawowe segmenty branżowe: 

 - oprogramowanie 

 - integrację systemów.  

Segmenty geograficzne podzielone zostały na dwa zasadnicze rynki, na których Grupa prowadzi działalność, tj.: 

 - rynek polski, 

 - rynek słowacki, 

 - pozostałe kraje europejskie.  

Segmenty geograficzne stanowią podział uzupełniający. Grupa Kapitałowa stosuje jednolite zasady wyceny i prezentacji 
dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. 
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w tys. zł  oprogramowanie integracja 
systemów 

pozycje 
nieprzypisane 
segmentom 

razem      
Grupa 

Kapitałowa 

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY 

Przychody segmentu ogółem 59.610 51.649 798 110.312

Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 57.973 51.589 750 110.312

Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) 1.637 60 48  

Koszty segmentu ogółem 31.636 44.421 578 75.195

Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 30.309 44.361 525 75.195

Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) 1.327 60 53  

Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

     

Wynik segmentu 27.974 7.228 220 35.117

Przychody pozostałe (nieprzypisane segmentom)   391 391

Koszty (nieprzypisane segmentom)   15.993 15.993

Wynik działalności finansowej   595 595

Odpis wartości firmy   621 621

Podatek dochodowy   3.386 3.386

Zyski (straty) mniejszości   1.718 1.718

Wynik finansowy netto     14.385

AKTYWA I PASYWA 

Aktywa segmentu 52.013 13.514   65.527

Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom)   60.286 60.286

Aktywa ogółem 52.013 13.514 60.286 125.813

Pasywa segmentu 60.209 14.630   74.839

Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom)   50.974 50.974

Pasywa ogółem 60.209 14.630 50.974 125.813

INFORMACJE DODATKOWE 

Nakłady inwestycyjne (koszt nabycia aktywów) 2.110 158 1.148 3.416

Amortyzacja 1.250 496 899 2.645

Inne koszty niepieniężne     0

SEGMENTY GEOGRAFICZNE 

  Polska Słowacja pozostałe kraje 
europejskie razem 

Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 102.695 6.404 1.213 110.312
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacja o instrumentach finansowych  
 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczone 

do obrotu 

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu 

Pożyczki 
udzielone  

i należności 
własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane  
do terminu 

wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne  

do sprzedaży 

a) stan na początek okresu 2.052 400

b) zwiększenia 1.871  

- nabycie, założenie, zaciągnięcie 1.244  

- wycena  

- aktualizacja wartości 50  

- przekwalifikowanie 577  

- inne  

c) zmniejszenia 452 2.000 400

- zbycie, rozwiązanie, spłata 445 2.000 400

- wycena  

- aktualizacja wartości 7  

- przekwalifikowanie  

- inne  

d) stan na koniec okresu, z tego 1.419 52 

- ujawnione w bilansie ze 
wskazaniem pozycji bilansowej 1.419 52 

- długoterminowe aktywa 
finansowe – udziały lub akcje 52 

- długoterminowe aktywa 
finansowe – udzielone pożyczki  

- krótkoterminowe aktywa 
finansowe – udziały lub akcje  

- krótkoterminowe aktywa 
finansowe, udzielone pożyczki 210  

- należności długoterminowe, 
pożyczki udzielone pracownikom 866  

- należności krótkoterminowe, inne 
należności od pozostałych 
jednostek 

343  

 
Charakterystyka instrumentów finansowych 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

W badanym okresie w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

W badanym okresie w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły. 

Pożyczki udzielone i należności własne 

W dniu 30.01.2003 roku Jednostka Dominująca udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej na kwotę 300 tys. zł, 
z terminem spłaty 31.01.2005 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 7% w stosunku rocznym. W dniu 15.12.2004 
roku pożyczka została spłacona przez spółkę zależną wraz z należnymi odsetkami poprzez dokonanie kompensaty  
z należnościami z tytułu dostaw i usług. 

W dniu 26.05.2004 roku Jednostka Dominująca udzieliła pożyczki krótkoterminowej na rzecz Stowarzyszenia 
Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 50 tys. zł, z terminem spłaty 31.05.2005 roku. Na dzień 31.12.2004 
roku wartość niespłaconej pożyczki wraz z naliczonymi na dzień bilansowy odsetkami wynosi 5,6 tys. zł. 

W dniu 13.09.2004 roku Jednostka Dominująca podpisała z Akademickim Klubem Sportowym w Rzeszowie umowę 
pożyczki, na mocy której udzieliła pożyczki w wysokości 200 tys. zł z terminem spłaty do dnia 12.09.2005 roku. 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w stosunku rocznym. Na dzień bilansowy wartość niespłaconej pożyczki wraz  
z naliczonymi odsetkami wynosi 204,2 tys. zł. 
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Dodatkowo Jednostka Dominująca przekwalifikowała pożyczki udzielone pracownikom i byłym pracownikom Spółki  
w łącznej wysokości 577 tys. zł. W roku obrotowym pracownicy Grupy Kapitałowej zaciągnęli dodatkowo 993,9 tys. zł 
zobowiązań. Oprocentowanie powyższych pożyczek jest zmienne. Uzależnione jest od oprocentowania depozytów typu 
CALL, w banku obsługującym Jednostkę Dominującą podwyższonego o 5 punktów procentowych. W jednostce zależnej 
oprocentowanie pożyczek dla pracowników wynosi od 8,5% do 13,5% w stosunku rocznym. W roku obrotowym z tego 
tytułu przychody finansowe wyniosły 45,3 tys. zł, a wraz z odsetkami spłacono 400,1 tys. zł. Na dzień 31.12.2004 roku 
bilansowa wartość niespłaconych pożyczek wynosi 1.208,9 tys. zł. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Na dzień bilansowy obejmują nabyte przez Jednostkę Dominującą akcje o wartości 52 tys. zł, wycenione w cenie 
nabycia, z terminem wykupu do 05.09.2007 roku. 

W dniu 16.04.2004 roku Jednostka Dominująca zbyła za kwotę 2.000 tys. zł 2.000 tys. akcji Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A. po cenie 1,00 PLN za każdą akcję. Transakcja nie miała wpływu na osiągnięte wyniki finansowe, 
gdyż cena zbycia akcji była równa cenie nabycia tychże akcji. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmowały akcje Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. 
Wartość nabycia akcji wynosiła 400 tys. zł. W dniu 23.08.2004 roku Jednostka Dominująca podpisała umowę  
z Podkarpackim Towarzystwem Inwestycyjnym dotyczącą zbycia 7 szt. akcji w celu umorzenia o wartości nominalnej  
25 tys. zł, a w dniu 31.12.2004 roku zbyła pozostałe 9 szt. akcji. Powyższa transakcja nie miała wpływu na osiągnięte 
wyniki finansowe, gdyż cena zbycia akcji była równa cenie nabycia tychże akcji. 

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez jednostkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych) 

Grupa Kapitałowa posiada następujące zobowiązania warunkowe: 
 

Wyszczególnienie  w tys. zł 2004 2003 2002 

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)  

- udzielonych gwarancji i poręczeń  

1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5.006 5.206 3.391

- udzielonych gwarancji i poręczeń  

- gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Grupy Kapitałowej przez 
banki tytułem należytego wykonania umowy przez Grupę Kapitałową 4.857 5.206 3.391

- opłat leasingowych wynikających z podpisanych umów 149  

Zobowiązania warunkowe razem 5.006 5.206 3.391
 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli 

Na dzień 31.12.2004 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej  
do zaniechania w okresie następnym 

Grupa Kapitałowa nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności.  

Nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym. 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

W badanym okresie w Grupie Kapitałowej - nie wystąpiły. 

6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne 

Grupa Kapitałowa poniosła w okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne w wysokości 40.731 tys. zł, w tym nakłady 
na niefinansowe aktywa trwałe 3.286 tys. zł. W grudniu 2004 roku Jednostka Dominująca nabyła 55% akcji ASSET Soft 
a.s. z siedzibą w Bratysławie za 47.964 tys. zł. Tym samym zrealizowano pierwszy etap zakładanego celu, jakim jest 
budowa Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Nabycie powyższych aktywów finansowane było 
ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B, a także ze środków własnych Jednostki Dominującej. Ponadto 20 grudnia 
2004 roku COMP Rzeszów S.A. podpisał z SOFTBANK S.A. umowę o sprzedaży przez SOFTBANK 100% akcji łódzkiej 
spółki EPSILIO. Zgodnie z zapisami umowy COMP Rzeszów S.A. wpłacił I ratę w wysokości 12.495 tys. zł stanowiącą 
51% ceny sprzedaży. II rata stanowiąca 49% ceny, czyli 12.005 tys. zł, jest płatna do 16 grudnia 2005 roku. W okresie 
najbliższych 12 miesięcy Grupa Kapitałowa planuje przeznaczyć na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych około 5.000 tys. zł. 
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7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

W dniu 30.01.2003 roku Jednostka Dominująca udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej na kwotę 300 tys. zł,  
z terminem spłaty 31.01.2005 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 7% w stosunku rocznym. W dniu 15.12.2004 roku 
pożyczka została spłacona przez spółkę zależną poprzez dokonanie kompensaty z należnościami z tytułu dostaw i usług. 
 

Wyszczególnienie (w tys. zł) COMP S.A.* COMP 
Rzeszów S.A. ABAS S.A. COMP Soft   

Sp. z o.o. Razem 

1. Należności z tytułu dostaw i usług 29 71 157 257

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 29 71 157 257

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 228  29 257

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 228  29 257

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   

3. Przychody ze sprzedaży produktów 85 915 674 1.674

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 85 915 674 1.674

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   

4. Przychody ze sprzedaży towarów 65 7  72

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 65 7  72

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   

5. Pozostałe przychody operacyjne  2 2

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  2 2

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   

6. Koszty działalności operacyjnej 8 1.296 71 72 1.447

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 1.296 71 72 1.439

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 8   8

7. Majątek trwały 302  7 309

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 302  7 309

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   

8. Przychody finansowe 20   20

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 20   20

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   

9. Koszty finansowe  20 20

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  20 20

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   

* COMP S.A. był jednostką współdominującą w stosunku do Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów S.A. w okresie 01.01.2004-23.02.2004 

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

W 2004 roku Grupa Kapitałowa COMP Rzeszów – ASSET Soft nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie 
podlegają konsolidacji. 

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 

Przeciętne zatrudnienie w latach 2004 2003 2002 

Zarząd 11 6 9

Kadra Kierownicza 25 17 11

Pion Produkcji Oprogramowania 349 129 109

Dział Serwisu 26 24 23

Dział Wdrożeń 53 37 33

Dział Marketingu i Sprzedaży 55 24 21

Dział Finansowy 25 15 15

Dział Administracji 17 16 16

Pozostali 13 2 1

Razem 574 270 238
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10. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie  
dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta i z tytułu pełnienia 
funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) 

 

Wynagrodzenia w tys. zł 2004 2003 2002 

Zarząd – wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta, w tym: 1.859 304 445

Adam Góral 172 181 279

Jacek Papaj 20 123 166

Adam Rusinek 509  

Zbigniew Pomianek 367  

Renata Bojdo 154  

Marek Panek 637  

Rada Nadzorcza – wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta, w tym 51 54 53

Adam Noga 18 18 15

Ewa Góral-Maciąg 12 12 10

Zbigniew Góral 12 12 10

Elżbieta Sztafrowska 3 12 10

Przemysław Sęczkowski 3  

Jarosław Maczkowski 3  

Ryszard Koprowski  8

Zarząd – wynagrodzenia zapłacone przez jednostki powiązane 175 181 532

Rada Nadzorcza – wynagrodzenia zapłacone przez jednostki powiązane  

Razem 2.034 539 1.030

 
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 

zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom zarządzającym  
i nadzorującym 

Na dzień 31.12.2004 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, gwarancje lub poręczenia na rzecz Członków 
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich bliskich w Jednostce Dominującej oraz Spółkach Grupy. Na dzień bilansowy  
w aktywach Jednostki Dominującej figuruje należność w kwocie 122,2 tys. zł z tytułu udzielonej pożyczki byłemu 
Członkowi Zarządu. Termin spłaty powyższej pożyczki mija dnia 30.11.2005 roku. 

12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym  
za bieżący okres 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia 
dotyczące lat ubiegłych. 

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym 

W okresie sprawozdawczym Podkarpacki Urząd Skarbowy przeprowadził w Jednostce Dominującej dwie kontrole. 
Pierwsza z nich dotyczyła prawidłowości rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 1999 r. W jej następstwie określono 
zobowiązanie podatkowe w wysokości 10,8 tys. zł, które zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2004 rok. 

Druga kontrola podatkowa dotyczyła prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 rok. 
Wynikiem przeprowadzonej kontroli była wydana w dniu 01.02.2005 r. decyzja określająca zobowiązanie podatkowe  
w łącznej wysokości 6,7 tys. zł. Ze względu na nieistotną wartość zobowiązania nie skorygowano sprawozdania 
finansowego za 2004 rok. Skutki otrzymanej z Urzędu Skarbowego decyzji zostały ujęte w księgach 2005 roku. 

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem Jednostki Dominującej a Jednostką Dominującą 
oraz o sposobie i zakresie przyjęcia aktywów i pasywów  

Jednostka Dominująca nie posiada poprzednika prawnego. 

15. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji 

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Grupy Kapitałowej wskaźnikiem inflacji. 
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16. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym  
i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami 

 

Wybrane dane finansowe   w tys. zł SA-RS 2004 SA-QSr IV/ 
2004 różnica 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 110.312 111.187 -875

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19.515 18.644 871

Zysk (strata) brutto 19.489 18.905 584

Zysk (strata) netto 14.385 14.387 -2
 
Raport SA-QSr IV/2004 sporządzony został w oparciu o wstępne wyniki finansowe Spółek wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej. Raport roczny uwzględnia zmiany dotyczące rozliczania przez Grupę Kapitałową kontraktów 
długoterminowych, a także ostateczną wysokość obciążeń z tytułu podatku dochodowego. Powyżej opisane zmiany nie 
wpłynęły na zmianę wyniku finansowego Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów – ASSET Soft. 

COMP Rzeszów S.A. ujawnia w skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych zamieszczonych  
w Prospekcie dane różniące się w stosunku do danych ujętych w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez 
biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. zamieszczone  
w Prospekcie wymagało przekształcenia z tytułu korekt błędów podstawowych oraz w celu zapewnienia 
porównywalności danych finansowych. 

Korekty błędów podstawowych wynikały z nieprawidłowego obliczenia i ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym kwot, dotyczących Wartości firmy jednostek podporządkowanych oraz Kapitałów mniejszości.  

W sprawozdaniach finansowych wprowadzono następujące zmiany: 

Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku dotyczyły 
następujących pozycji: 

1. W aktywach bilansu 

- przesunięcia z należności krótkoterminowych do krótkoterminowych rozliczeń kosztów naliczonego podatku 
VAT podlegającego odliczeniu w przyszłych okresach w kwocie 85 tys. zł 

- korekt błędów podstawowych w pozycjach:  

- wartość firmy o kwotę (-) 562 tys. zł 

- inwestycje długoterminowe o kwotę (-) 154 tys. zł 

2. W pasywach bilansu 

- przesunięcia z rozliczeń międzyokresowych do pozycji rezerwy na zobowiązania utworzonych rezerw na koszty 
dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 433 tys. zł 

- korekt błędów podstawowych w pozycjach:  

- kapitał zapasowy o kwotę (-) 1.131 tys. zł 

- kapitał z aktualizacji wyceny o kwotę 286 tys. zł 

- pozostałe kapitały (rezerwowe) o kwotę (-) 95 tys. zł 

- nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych o kwotę (-) 257 tys. zł 

- zysk (strata) netto o kwotę 21 tys. zł 

- kapitały mniejszości o kwotę 460 tys. zł 

3. W rachunku zysków i strat 

- ujęcia jako pozostałe przychody operacyjne otrzymanych odszkodowań z tytułu likwidacji szkód 
komunikacyjnych w kwocie 47 tys. zł poprzednio wykazanych jako zyski nadzwyczajne oraz jako pozostałe 
koszty operacyjne kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych poprzednio wykazanych jako straty nadzwyczajne 
w kwocie 71 tys. zł 

- ujęcia salda nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi w pozycji koszty 
finansowe w kwocie 12 tys. zł 

- korekt błędów podstawowych w pozycjach:  

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów o kwotę 200 tys. zł 

- koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów o kwotę (-) 200 tys. zł 

- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę 98 tys. zł 
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- udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw 
własności o kwotę (-) 60 tys. zł 

- zyski (straty) mniejszości o kwotę (-) 21 tys. zł 

- pozostałe zmniejszenia zysku (straty) Grupy Kapitałowej o kwotę (-) 15 tys. zł 

- przychody finansowe o kwotę 20 tys. zł 

Tabelaryczne zestawienie korekt zostało zaprezentowane poniżej. 
 

Wyszczególnienie w tys. zł 2002 

 Wartość aktywów wg danych uprzednio publikowanych 41.058

  - wartości niematerialne i prawne  

  - wartość firmy -562

  - inwestycje długoterminowe -154

  - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

  - należności krótkoterminowe -85

  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85

 Wartość aktywów wg danych prezentowanych 40.342
 

Wyszczególnienie w tys. zł 2002 

 Wartość pasywów wg danych uprzednio publikowanych 41.058

  - kapitał zapasowy -1.131

  - kapitał z aktualizacji wyceny 286

  - pozostałe kapitały (rezerwowe) -95

  - nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych -257

  - zysk (strata) netto 21

  - odpis z wyniku finansowego roku obrotowego  

  - kapitały mniejszości 460

  - ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  

  - rezerwy na zobowiązania 433

  - zobowiązania krótkoterminowe  

  - rozliczenia międzyokresowe -433

 Wartość pasywów wg danych prezentowanych 40.342
 

Wyszczególnienie w tys. zł 2002 

 Zysk (strata) netto wg danych uprzednio publikowanych 7.123

  - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 200

  - koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -200

  - pozostałe przychody operacyjne 45

  - pozostałe koszty operacyjne -70

  - przychody finansowe 8

  - koszty finansowe 12

  - zysk (strata) na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych  

  - zyski nadzwyczajne -47

  - straty nadzwyczajne 71

  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 98

  - udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności -60

  - zyski (straty) mniejszości -21

  - pozostałe zmniejszenia zysku (straty) Grupy Kapitałowej -15

  - podatek dochodowy  

 Zysk (strata) netto wg danych prezentowanych 7.144
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17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), 
ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową  
i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność  

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Grupa Kapitałowa dokonała zmian  
w zasadach (polityce) rachunkowości. Szczegóły dotyczące stosowanych przez Grupę Kapitałową zasad rachunkowości 
opisano w punkcie 2.2.11 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

W skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 
roku nie dokonywano korekt błędów podstawowych. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku dokonano korekt błędów 
podstawowych. Wynikały one z nieprawidłowego obliczenia i ujęcia w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 
kwot, dotyczących Wartości firmy jednostek podporządkowanych oraz Kapitałów mniejszości. Wpływ korekt na 
uprzednio prezentowane sprawozdania przedstawiono w pkt 16 dodatkowych not objaśniających. 

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis 
podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta/jednostki powiązane działań mających na celu 
eliminację niepewności  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę 
Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
przez Grupę Kapitałową działalności. 

20. Połączenie jednostek 

W 2004 roku nie miało miejsca połączenie spółek tworzących Grupę Kapitałową z innym podmiotem gospodarczym. 

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej 
zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy  

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki zależne ASSET Soft a.s., ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o. 
skonsolidowane zostały metodą pełną.  

Zastosowanie metody praw własności do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych na dzień 
31.12.2004 r. spowodowałoby następujące skutki finansowe: 
 

Wyszczególnienie  
Procent 

posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

Wartość 
bilansowa 
udziałów  
w tys. zł 

Wartość 
ustalona 

metodą praw 
własności  
w tys. zł 

Wpływ  
na wynik  
okresu  

w tys. zł 

ASSET SOFT a.s. 55 47.964 14.453 5.272

ABAS S.A. 52 400 586 129

COMP Soft Sp. z o.o. 65 182 371 199

Razem 48.546 15.410 5.600
 
22. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz inne informacje 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 

22.1. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej sporządzają sprawozdania finansowe na ostatni 
dzień roku kalendarzowego tj. 31 grudnia. 

22.2. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stosują jednolite metody i zasady wyceny 
aktywów i  pasywów. 

23. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, dla której jest jednostką 
dominującą. 

24. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Emitent wyłączył w 2003 r. jednostkę podporządkowaną ULTIMA 
Sp. z o.o. z obowiązku objęcia konsolidacją ze względu na zbycie udziałów spółki w marcu 2003 r. oraz  
ze względu na niską istotność wyników finansowych i sum bilansowych w stosunku do danych Grupy 
Kapitałowej. 
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3. Śródroczne informacje finansowe i inne 

3.1. Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku 

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu COMP Rzeszów S.A. Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej „COMP 
Rzeszów-ASSET Soft”. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów-ASSET 
Soft” z siedzibą w Rzeszowie, al. Armii Krajowej 80, 

na które składa się: 

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 135 749 tys. zł; 

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku wykazujący zysk netto  
w wysokości 9 104 tys. zł; 

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku 
wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 1 319 tys. zł; 

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku o kwotę 6 753 tys. zł; 

- informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Jednostki Dominującej. Naszym zadaniem było dokonanie 
przeglądu tego sprawozdania. 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu biegłego 
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać 
umiarkowaną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. 

Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za 
finanse i księgowość Jednostki Dominującej. 

Zakres i metoda przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań 
leżących u podstaw opinii wyrażanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, 
dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 

Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym półrocznym 
sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową jednostki 
na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku 
zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji 
Europejskiej. 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na bliżej 
przedstawione w dodatkowej nocie objaśniającej nr 13 informacje, w których Zarząd wyjaśnia, że początkowe rozliczenie 
skutków finansowych nabycia udziałów w objętym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym podmiocie zależnym 
nastąpiło w oparciu o ustalone wartości szacunkowe możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań 
warunkowych. Ostateczne ustalenie ich wartości godziwych nastąpi do końca 2005 roku, w związku z czym 
przedstawiona w sprawozdaniu finansowym wartość firmy może ulec zmianie. 

Poznań, dnia 30 września 2005 roku. 

 

BDO Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Odział w Poznaniu, ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań 

Nr ewidencyjny 523 
Krystyna Olczak         Krystyna Sakson 
Biegły Rewident          Członek Zarządu 
Nr ident. 10156/7514         Biegły Rewident 

 Nr ident. 7899/483 
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3.2. Oświadczenie Zarządu COMP Rzeszów S.A.  

Niniejszym Zarząd COMP Rzeszów S.A. oświadcza, że śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
i jednostkowe sprawozdania finansowe, sporządzone na dzień 30 czerwca 2005 roku, zostały sporządzone zgodnie  
z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 
Europejskiej.  

Adam Góral    Prezes Zarządu  

Adam Rusinek    Wiceprezes Zarządu 

Zbigniew Pomianek    Wiceprezes Zarządu  

Renata Bojdo    Członek Zarządu  

Marek Panek    Członek Zarządu  

Krzysztof Jagielski   Członek Zarządu 

3.3. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

3.3.1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności 

Dane Jednostki Dominującej: 

– Nazwa: COMP Rzeszów S.A., 

– Siedziba: 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 80, 

– Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania - PKD 7222Z, 

– Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do 
rejestru nastąpił w dniu 19.04.2002 r. pod numerem KRS: 0000104838. 

Na dzień 30.06.2005 roku członkami Zarządu Jednostki Dominującej byli: 

- Adam Góral     Prezes Zarządu  

- Adam Rusinek    Wiceprezes Zarządu 

- Zbigniew Pomianek   Wiceprezes Zarządu  

- Renata Bojdo    Członek Zarządu  

- Marek Panek    Członek Zarządu  

Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej był następujący: 

- Adam Noga     Przewodniczący Rady Nadzorczej 

- Przemysław Sęczkowski  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

- Ewa Góral-Maciąg    Sekretarz Rady Nadzorczej 

- Zbigniew Góral    Członek Rady Nadzorczej 

- Jarosław Maczkowski  Członek Rady Nadzorczej 

3.3.2. Informacje o Grupie Kapitałowej COMP Rzeszów – ASSET Soft 

Struktura Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów - ASSET Soft 

 
 

     

COMP Rzeszów S.A. 

 

    

            

            

 

ABAS S.A. 

52,38/75,00 

 

  

ASSET Soft a.s. 

55,00/55,00 

   

Epsilio S.A. 

100,00/100,00 

  

COMP Soft Sp.z o.o. 

65,00/65,00 
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Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: 
 

spółka siedziba przedmiot działalności organ prowadzący rejestr 

ASSET Soft a.s. Bratysława     
Słowacja 

doradztwo w zakresie oprogramowania  
i dostarczania oprogramowania 

Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział Sa, 
Wkładka 2024/B 

Epsilio S.A. Łódź doradztwo w zakresie oprogramowania  
i dostarczania oprogramowania 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia 
w Łodzi XX Wydział KRS 

ABAS S.A. Bydgoszcz doradztwo w zakresie oprogramowania  
i dostarczania oprogramowania 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  
XIII Wydział Gospodarczy KRS 

COMP Soft Sp. z o.o. Mielec doradztwo w zakresie oprogramowania  
i dostarczania oprogramowania 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  
XII Wydział Gospodarczy KRS 

 
spółka numer KRS udział w kapitale udział w głosach charakter powiązania 

ASSET Soft a.s. 2024/B 55,00% 55,00% zależna 

Epsilio S.A. 0000053504 100,00% 100,00% zależna 

ABAS S.A. 0000114226 52,38% 75,00% zależna 

COMP Soft Sp. z o.o. 0000038165 65,00% 65,00% zależna 
 
W 2005 roku zmianie uległ skład Grupy Kapitałowej. W marcu 2005 roku COMP Rzeszów S.A. nabył od 
dotychczasowych akcjonariuszy 100% akcji łódzkiej spółki Epsilio S.A.  

Epsilio S.A. jest jednostką zależną, konsolidowaną metodą pełną, począwszy od dnia 01 marca 2005 roku.  

3.3.3. Wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 

3.3.4. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz Jednostek Powiązanych 

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz Jednostek Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 

3.3.5. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane 
finansowe 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane finansowe za okres sprawozdawczy od 
01.01.2005 roku do 30.06.2005 roku, jak również porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2004 roku do 
31.12.2004 roku oraz od 01.01.2004 roku do 30.06.2004 roku. 

Dane bilansowe zaprezentowane zostały w odniesieniu do następujących okresów: 30.06.2005 roku, 31.12.2004 roku 
oraz 30.06.2004 roku. 

3.3.6. Informacja o wewnętrznych jednostkach organizacyjnych 

W skład Grupy Kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie 
finansowe. COMP Rzeszów S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

3.3.7. Informacje o połączeniu Jednostek 

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie Spółki wchodzącej w skład Grupy z inną spółką. 

3.3.8. Informacje o kontynuacji działalności gospodarczej Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę Dominującą oraz Spółki wchodzące 
w skład Grupy Kapitałowej. 

Sprawozdanie finansowe Epsilio S.A. będącej spółką zależną zostało sporządzone przy założeniu, iż w dającej 
przewidzieć się przyszłości nastąpi połączenie tej Spółki z Jednostką Dominującą. 

3.3.9. Informacje o przekształceniu sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało po raz pierwszy zgodnie z zasadami 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej. Dane dotyczące okresów poprzednich przekształcono w celu doprowadzenia do porównywalności. 
Objaśnienie różnic w stosunku do uprzednio publikowanego sprawozdania zawiera dodatkowa nota nr 17. 

3.3.10. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych 

Nie wystąpiły zastrzeżenia w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 
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3.3.11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych porównywalnych 

Nadrzędne zasady rachunkowości 

COMP Rzeszów S.A. stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, 
z wyjątkiem wyceny aktywów finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami MSSF 
wyceniane są według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i pasywów jest 
korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są 
zabezpieczane.  

Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Jednostki Dominującej COMP Rzeszów S.A. oraz 
sprawozdania kontrolowanych przez Jednostkę Dominującą spółek zależnych. Pod pojęciem kontroli rozumie się 
możliwość kierowania polityką operacyjną i finansową jednostki przez podmiot dominujący w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych. 

Jednostki zależne 

Nabyte w okresie sprawozdawczym spółki zależne włączane są do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
począwszy od dnia objęcia kontroli przez Spółkę Dominującą. Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli) 
aktywa, pasywa i zobowiązania warunkowe spółki zależnej wyceniane są w wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia 
nad wartością godziwą nabytych aktywów netto stanowi wartość firmy. Nadwyżka przejętych wartości aktywów netto 
wyrażonych w wartościach godziwych ujmowana jest w rachunku zysków i strat roku obrachunkowego, w którym miało 
miejsce nabycie. 

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych wykazywane są według przypadającej na nie wartości godziwej aktywów netto. 

Sprzedane w roku obrachunkowym spółki zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrachunkowego do dnia 
sprzedaży. 

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączane są wszelkie operacje finansowe pomiędzy jednostkami 
wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Eliminacji podlegają także wszelkie zyski i straty dotyczące operacji 
gospodarczej będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Część kapitału 
własnego Grupy przypadająca kapitałowi mniejszościowemu wykazywana jest w odrębnej pozycji kapitału własnego. 

Wartość firmy 
Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością 
godziwą nabytych aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub współzależnej. 
Wartość ta podlega corocznym testom na utratę wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata 
wartości ujmowana jest natychmiast w rachunku zysków i strat i nie podlega późniejszej korekcie. 

W przypadku zbycia podmiotu zależnego, stowarzyszonego lub współzależnego, przypadająca na zbywany udział 
wartość firmy podlega odpisaniu w rachunek zysków i strat. 

Dywidenda wypłacona przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej za okres przed dniem objęcia kontroli 
pomniejsza cenę nabycia udziałów, korygując wartość firmy. 

Nadwyżka nabytych aktywów netto nad ceną nabycia odnoszona jest w rachunek zysków i strat roku obrachunkowego, 
w którym nastąpiło nabycie. 

Transakcje w walucie obcej w sprawozdaniach jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji Jednostki Dominującej i polskich spółek zależnych jest złoty polski. 
Dokonane w walutach obcych transakcje przeliczane są na walutę polską według kursu obowiązującego na dzień 
dokonania transakcji waluty funkcjonalnej.  

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczane są według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. 
Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w przychodach bądź kosztach finansowych. Aktywa 
niepieniężne wyrażone w walucie obcej przeliczane są na dzień bilansowy według kursu, jaki obowiązuje na dzień 
dokonania transakcji. 

Aktywa i pasywa podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej przeliczane są na walutę sprawozdawczą według 
kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty ujęte w sprawozdaniach finansowych podmiotów 
zagranicznych przeliczane są według średniego ważonego kursu, jaki obowiązuje w poszczególnych miesiącach okresu 
sprawozdawczego. Różnice kursowe wynikające z odmiennych zasad przeliczeń odnoszone są na kapitał własny pod 
pozycją: kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych.  

W momencie zbycia podmiotu zagranicznego zakumulowane różnice kursowe są ujmowane w rachunku zysków i strat 
jako część zysku lub straty na sprzedaży. 

Wartość firmy i nabyte aktywa netto, skorygowane do ich wartości godziwej w związku z nabyciem jednostek 
zagranicznych, ujmowane są w aktywach i pasywach Grupy Kapitałowej i przeliczone na walutę sprawozdawczą według 
kursu obowiązującego na dzień nabycia. 
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Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego, bezpośrednio związane z nabyciem, budową lub kosztem wytworzenia 
odpowiedniego aktywu wymagającego długiego okresu czasu przygotowania do użytkowania, powiększają wartość 
początkową danego składnika, przez okres jego przygotowania. 

Odnoszone na powiększenie wartości początkowej danego składnika koszty finansowania zewnętrznego pomniejszane 
są o uzyskane przychody, wynikające z tymczasowego zainwestowania środków przeznaczonych na wytworzenie tego 
składnika. 

Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 

Informacje dotyczące segmentów działalności są prezentowane w dwóch formatach. Pierwszy segment, podstawowy, 
dotyczy podziału działalności na: 

- działalność związaną z tworzeniem systemów informatycznych, 

- działalność związaną z integracją systemów. 

Druga forma prezentuje prowadzoną działalność gospodarczą w podziale na segmenty, jako rynki geograficzne,  
z których wyodrębniono: 

- rynek polski, 

- rynek słowacki, 

- pozostałe rynki europejskie. 

Wynik finansowy danego segmentu zawierają przychody i koszty bezpośrednio przypisane do danego segmentu oraz 
przychody i koszty przypisane pośrednio. Wyżej wymienione kwoty zawierają także transakcje wewnętrzne w ramach 
Grupy Kapitałowej, ustalone według ceny sprzedaży, zawierających narzut zysku.  

Z wykazanego zysku segmentów nie wyeliminowano udziału w zysku, jaki przypada kapitałowi mniejszościowemu. 
Aktywa i zobowiązania danego segmentu zawierają składniki majątkowe i zobowiązania przypisane bezpośrednio do 
danego segmentu oraz składniki majątkowe i zobowiązania przypisane metodą pośrednią. Wykazane aktywa 
pomniejszane są o odpisy aktualizujące. 

Aktywa i zobowiązania danego segmentu nie zawierają rozliczeń podatkowych. Nakłady kapitałowe danego segmentu 
zawierają ogólną kwotę kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym w celu nabycia aktywów segmentu 
(rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych), co do których istnieje oczekiwanie, iż będą 
wykorzystywane przez więcej niż jeden okres sprawozdawczy. 

Informacje dotyczące segmentów branżowych i geograficznych opisano w notach objaśniających. 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność w trakcie zaniechania 

Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana stanowią zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich 
grupy i ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie niższej od ich wartości bilansowej lub wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzedaży. 

Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz 
wysokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich zakwalifikowania, a także 
dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej 
o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Wartość składników majątkowych wytworzonych we własnym zakresie zawiera koszty materiałów i robocizny oraz 
narzut kosztów pośrednich. Koszty wytworzenia składników majątkowych powiększane są o uzasadnioną część kosztów 
finansowania zewnętrznego.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej 
grupy rodzajowej.  

Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są następujące: 

- Budynki i budowle 40 lat  2,5%  

- Maszyny i urządzenia techniczne   5 do 12 lat  8%-20% 

- Sprzęt komputerowy 3,3 lata  30% 

- Środki transportu 5 lat  20% 

- Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat  10%  

- Wyposażenie i inne środki trwałe 5 do 10 lat  10%-20% 
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Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie podlegają umorzeniu. 
Koszty remontu i modernizacji nie zwiększające początkowej wartości użytkowej danego składnika majątku trwałego 
obciążają koszty okresu, w którym zostały one poniesione. 

Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego wykazywane są w bilansie na równi z pozostałymi 
składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Za okres użytkowania przyjęto 
przewidywany okres użytkowania lub okres zawartej umowy najmu, jeżeli okres ten jest krótszy.  

Wartość początkowa aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego oraz korespondujących z nimi 
zobowiązań ustalane są w kwocie równej zdyskontowanej wartości przyszłych opłat leasingowych. Poniesione opłaty 
leasingowe w okresie sprawozdawczym odnoszone są na zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wielkości 
równej ratom kapitałowym, nadwyżka będąca kosztami finansowymi obciąża w całości koszty finansowe okresu. 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne nabyte od jednostek gospodarczych w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane 
według ceny nabycia.  

Wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej ujmowane są w aktywach 
oddzielnie od wartości firmy, jeśli przy początkowym ujęciu można wiarygodnie ustalić ich wartość godziwą.  

Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac rozwojowych i podlegają wykazaniu 
jako aktywa pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 

- wytworzone aktywa są możliwe do zidentyfikowania, 

-  istnieje prawdopodobieństwo, że wytworzone aktywa przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne, 

- koszty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone. 

Aktywowane koszty prac rozwojowych podlegają umorzeniu metodą liniową przez okres ich użytkowania. 

W przypadku braku możliwości odróżnienia nakładów na prace badawcze i prace rozwojowe całość poniesionych 
wydatków ujmowana jest jako koszt w okresie ich poniesienia. 

Koszty prac badawczych obciążają koszty w okresie, w którym zostały poniesione.  

Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup wartości niematerialnych i prawnych są następujące: 

- Oprogramowanie   3-5 lat 20-33%  

- Licencje i prawa autorskie 3-5 lat 20-33% 

- Koszty prac rozwojowych 3-5 lat 20-33% 

- Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 lat - 20% 

Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem wartości 
firmy 

W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości posiadanych składników rzeczowego 
majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości, a ustalone kwoty 
odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową aktywu, którego dotyczą, i odnoszone są w rachunek zysków i strat.  

Odpisy aktualizujące wartość aktywów podlegających uprzedniemu przeszacowaniu korygują kapitał z aktualizacji 
wyceny do wysokości kwot ujętych w kapitale, a poniżej ceny nabycia odnoszone są w rachunek zysków i strat. 

Wysokość odpisów aktualizujących ustala się jako nadwyżkę wartości bilansowej tych składników nad ich wartością 
odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących wartości: ceny sprzedaży netto lub wartości 
użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości 
bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza  
w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. 

Dla składników aktywów, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, wartość odzyskiwalna szacowana 
jest w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne.  

Kwoty ujętych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających ich 
utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w rachunek zysków i strat z wyjątkiem kwot, 
uprzednio obniżających kapitał z aktualizacji wyceny, które korygują ten kapitał do wysokości dokonanych jego obniżeń.  

Inwestycje 

Spółka zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej,  
z zyskami lub stratami rozliczanymi w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, pożyczki i należności, inwestycje 
utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Spółka określa klasyfikację swoich inwestycji przy ich 
początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień bilansowy. 
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Wszystkie inwestycje są początkowo ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej 
zapłaty, obejmującej koszty związane z nabyciem inwestycji. 

Wszystkie standardowe transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane w dniu zawarcia transakcji, 
tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązała się do nabycia danego składnika aktywów. 

Zapasy 

Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy według niższej z dwóch wartości: ceny 
nabycia (kosztu wytworzenia) lub możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Jako metodę rozchodu zapasów Spółka 
przyjęła metodę szczegółowej identyfikacji. Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy 
niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które korygują koszt własny 
sprzedaży. Cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, 
pomniejszoną o szacowane koszty zakończenia produkcji i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Kontrakty długoterminowe 

Przychody i koszty z kontraktu są ustalane według metody stopnia zaawansowania prac, o ile wynik można ustalić  
w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac mierzony jest jako udział kosztów poniesionych związanych  
z realizacją umowy w planowanych całkowitych kosztach realizacji umowy.  

Jeżeli wynik na kontrakcie długoterminowym nie może być ustalony wiarygodnie, to przychody ujmuje się do wysokości 
poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne, koszty powinny być ujęte w rachunku zysków i strat 
okresu, w którym wystąpiły. 

Jeżeli jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą przychody z jej tytułu, przewidywana strata ujmowana 
jest w kosztach.  

Dotacje rządowe 

Dotacji państwowej nie ujmuje się aż do momentu, w którym istnieje uzasadnione przekonanie, że Spółka spełni warunki 
związane z dotacją oraz, że dotacja zostanie otrzymana. Dotacje państwowe prezentowane się jako przychody 
przyszłych okresów, które są w sposób racjonalny i systematyczny ujmowane jako przychody w poszczególnych 
okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami, które dotacje mają w zamierzeniu kompensować. 
Dotacje do aktywów podlegających amortyzacji są ujmowane jako przychód na przestrzeni okresów proporcjonalnie do 
odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych aktywów. 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na 
nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowywane są wtedy, jeżeli ściągnięcie pełnej 
kwoty należności przestaje być prawdopodobne.  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty 
krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych 
wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o nie spłacone kredyty w rachunkach bieżących. 

Kredyty i pożyczki oprocentowane 

Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są jako inne zobowiązania finansowe. 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej 
wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub 
pożyczki.  

W następnych okresach kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wszystkie koszty związane  
z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania. 

W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia 
zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości.  

Rezerwy  

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze 
zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli istnieje wiarygodne oczekiwanie, że 
objęte rezerwą koszty zostaną zwrócone, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko 
wtedy, gdy jest praktycznie pewne, że zwrot ten nastąpi (np. na mocy zawartej umowy ubezpieczenia). W przypadku, 
gdy wpływ wartości pieniądza w czasie wywiera istotny wpływ na kwotę utworzonej rezerwy, wielkość rezerwy jest 
ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie, oraz 
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli wycena rezerwy została przeprowadzona  
z uwzględnieniem dyskontowania, wzrost rezerwy ujmowany jest w rachunku zysków i strat jako korekta odsetek. 
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Leasing 

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające  
z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch 
wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat 
leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych przy 
uwzględnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio  
w rachunku zysków i strat. 

Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad używanych do 
własnych składników majątku. Jeżeli brak jest wiarygodnej pewności, że po zakończeniu umowy leasingu Spółka 
otrzyma prawo własności, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu ekonomicznej 
użyteczności. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające 
z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu 
leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

Świadczenia pracownicze 

Pracownicy zatrudnieni przez Spółkę są uprawnieni do świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia. Płatnikiem 
przyszłych świadczeń emerytalnych jest zarówno Spółka, jak i odrębne fundusze emerytalne. Świadczenia związane  
z uiszczeniem określonych składek, które na rzecz pracowników przekazywane są do funduszy emerytalnych, obciążają 
koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą. Różnica między zarachowanymi 
kosztami z tytułu świadczeń a wartością przekazanych składek do funduszy emerytalnych w danym okresie 
sprawozdawczym ujmowana jest w bilansie jako należności lub zobowiązania. Świadczenia emerytalne określone są 
jako zdyskontowana (uwzględniająca wartość pieniądza w czasie) wartość przyszłych zobowiązań emerytalnych. Spółka 
stosuje wycenę aktuarialną w celu ustalenia wartości bieżącej przyszłych zobowiązań oraz związanymi z nimi kosztami 
bieżącego zatrudnienia.  

Ponadto Spółka tworzy rezerwy na koszty z tytułu urlopów niewykorzystanych przez pracowników.  

Przychody  

Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne 
związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Następujące kryteria 
obowiązują przy ustalaniu przychodów: 
Sprzedaż towarów i produktów 
Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały 
przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 
Świadczenie usług 
Przychody z kontraktów długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania prac o ile wynik na 
kontrakcie można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac jest ustalany jako udział kosztów 
poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych kosztów całkowitych. Jeżeli wyniku umowy nie można określić  
w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokości poniesionych 
kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. 
Odsetki 
Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem efektywnej rentowności 
danego aktywa). 
Dywidendy 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 
Przychody z tytułu najmu 
Przychody z tytułu najmu ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku do trwających umów. 

Koszty działalności operacyjnej 

Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują 
wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub cenach nabycia. 

Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki. 

Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania, a w szczególności: koszty zarządu oraz koszty działów 
pracujących na potrzeby całej spółki. 

Podatek dochodowy 

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu 
rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Bieżące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych  
i ustalonego dochodu do opodatkowania. 
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Rezerwa na odroczony podatek dochodowy ustalana jest w odniesieniu do wszystkich różnic przejściowych.  

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych 
różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach 
sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, 
który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień 
bilansowy i podlega odpisowi w przypadku, kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści 
ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. 

Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań 
kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, 
przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. 

Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywana jest w rachunku zysków i strat 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy skutki finansowe zdarzeń powodujących powstanie lub rozwiązywanie podatku odroczonego 
ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jednostki. 

3.3.12. Stosowane zasady konsolidacji sprawozdań finansowych 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2005 roku obejmuje dane finansowe 
Jednostki Dominującej oraz jednostek od niej zależnych. 

W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań oraz 
przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją. Ponadto 
wyłączeniom podlegały wartość posiadanych udziałów przez Jednostkę Dominującą w kapitałach spółek zależnych oraz 
zyski lub straty nie zrealizowane w Grupie zawarte w skonsolidowanych aktywach. 

Konsolidacją objęto spółki zależne: 

-  ASSET Soft a.s. 

-  Epsilio S.A. 

- ABAS S.A.  

-  COMP Soft Sp. z o.o.  

3.3.13. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym 

 

Okres 
Średni kurs 
w okresie(1) 

Minimalny kurs 
w okresie(2) 

Maksymalny kurs 
w okresie(3) 

Kurs na ostatni 
dzień okresu 

01.01.2005-30.06.2005 4,0805 3,8839 4,2756 4,0401

01.01.2004-31.12.2004 4,5182 4,0518 4,9149 4,0790

Kursy walut obowiązujące w okresie od 01.01.2005 roku do 30.06.2005 roku: 
(1)  Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
(2)  Najniższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 46/A/NBP/2005 
(3)  Najwyższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 83/A/NBP/2005 
Kursy walut obowiązujące w okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku: 
(1)  Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
(2)  Najniższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 253/A/NBP/2004 
(3)  Najwyższy kurs w okresie – tabele kursowe o numerach: 42/A/NBP/2004  

3.3.14 Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 

30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 
Pozycja bilansu 

PLN EURO PLN EURO PLN EURO 

Aktywa razem 135.749 33.600 126.537 31.022 49.752 10.953

Aktywa trwałe 68.831 17.037 44.178 10.831 6.249 1.376

Aktywa obrotowe 66.918 16.563 82.359 20.191 43.503 9.577

Pasywa razem 135.749 33.600 126.537 31.022 49.752 10.953

Kapitał własny 79.759 19.742 78.440 19.230 29.038 6.393

Kapitały mniejszości 10.847 2.685 12.557 3.079 633 139

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45.143 11.173 35.540 8.713 20.081 4.421
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Do przeliczenia danych skonsolidowanego bilansu na ostatni dzień okresu – 30.06.2005 roku, przyjęto kurs EURO 
ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0401 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych skonsolidowanego bilansu na ostatni dzień okresu – 31.12.2004 roku, przyjęto kurs EURO 
ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0790 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych skonsolidowanego bilansu na ostatni dzień okresu – 30.06.2004 roku, przyjęto kurs EURO 
ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5422 zł/EURO. 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 

01.01.2005 - 30.06.2005 01.01.2004 - 30.06.2004 
Pozycja rachunku zysków i strat 

PLN EURO PLN EURO 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 58.012 14.217 21.318 4.506

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19.703 4.829 25.565 5.404

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32.670 8.006 13.021 2.752

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16.573 4.062 22.694 4.797

Zysk brutto na sprzedaży 28.472 6.978 11.168 2.361

Zysk na sprzedaży 14.674 3.596 4.920 1.040

Zysk z działalności operacyjnej 14.796 3.626 5.011 1.059

Zysk z działalności gospodarczej 14.659 3.592 5.359 1.133

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -

Zysk brutto 14.659 3.592 5.359 1.133

Zysk netto 9.104 2.231 4.183 884
 
Do przeliczenia danych skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 01.01.2005-30.06.2005 przyjęto kurs średni 
EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 
okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0805 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 01.01.2004-30.06.2004 przyjęto kurs średni 
EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 
okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,7311 zł/EURO. 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO 

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach 

01.01.2005 - 30.06.2005 01.01.2004 - 30.06.2004 
Pozycja rachunku przepływów pieniężnych 

PLN EURO PLN EURO 

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5.808 1.423 2.309 488

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 1 1.220 258

C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12.565 -3.079 -5.005 -1.058

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/- B+/-C) -6.753 -1.655 -1.476 -312

F. Środki pieniężne na początek okresu 35.602 8.728 17.105 3.626

G. Środki pieniężne na koniec okresu 28.849 7.141 15.629 3.441
 
Do przeliczenia danych skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005-30.06.2005 przyjęto 
niżej opisane kursy EURO: 

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0805 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31.12.2004 roku, tj. kurs 4,0790 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30.06.2005 roku, tj. kurs 4,0401 zł/EURO. 

Do przeliczenia danych skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2004-30.06.2004 przyjęto 
niżej opisane kursy EURO: 

– do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,7311 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31.12.2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EURO, 

– do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30.06.2004 roku, tj. kurs 4,5422 zł/EURO. 
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3.3.15. Wskazanie istotnych różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanego sprawozdania  
a analogicznymi danymi przedstawionymi według zasad wynikających z Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości 

Od 01.01.2005 roku Grupa Kapitałowa stosuje zasady zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z powyższym wartości aktywów i pasywów 
oraz wyniku finansowego wykazane w sporządzonym przez Grupę Kapitałową skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym są z nimi zgodne.  
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3.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej  

SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł) 

Pozycja skonsolidowanego bilansu Nota 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

A k t y w a 

I. Aktywa trwałe   68.831 44.178 6.249

      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3.631 924 450

          - wartość firmy   2.565    

      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 54.825 35.097  

      3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 8.432 6.653 4.941

      4. Należności długoterminowe 4, 9 678 866  

          3.1. Od jednostek powiązanych       

          3.2. Od pozostałych jednostek   678 866  

      5. Inwestycje długoterminowe 5 52 52 452

          5.1. Nieruchomości       

          5.2. Wartości niematerialne i prawne       

          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe   52 52 452

                a) w jednostkach powiązanych, w tym:       

- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności 

      

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych  
i współzależnych nie objętych konsolidacją       

                b) w pozostałych jednostkach   52 52 452

          5.4. Inne inwestycje długoterminowe       

       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 1.213 586 406

          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   1.177 553 365

          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   36 33 41

II. Aktywa obrotowe   66.918 82.359 43.503

      1. Zapasy 7 3.634 2.760 1.302

      2. Należności krótkoterminowe 8, 9 22.671 41.568 25.560

          2.1. Od jednostek powiązanych   3    

          2.2. Od pozostałych jednostek   22.668 41.568 25.560

      3. Inwestycje krótkoterminowe 10 32.642 35.812 15.644

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe    35.812 15.644

                 a) w jednostkach powiązanych       

                 b) w pozostałych jednostkach   3.793 210 15

                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   28.849 35.602 15.629

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe       

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 7.971 2.219 997

A k t y w a  r a z e m   135.749 126.537 49.752
 

Pozycja skonsolidowanego bilansu Nota 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

P a s y w a 

I. Kapitał własny   79.759 78.440 29.038

      1. Kapitał zakładowy 13 518 518 300

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)        

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14      
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Pozycja skonsolidowanego bilansu Nota 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

      4. Kapitał zapasowy 15 72.364 64.164 23.567

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 3    

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17      

      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych   -163 -240  

          a) dodatnie różnice kursowe        

          b) ujemne różnice kursowe   163 240  

      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -2.067 692 988

      9. Zysk (strata) netto   9.104 13.306 4.183

    10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18      

II. Kapitały mniejszości 19 10.847 12.557 633

III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20      

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   45.143 35.540 20.081

      1. Rezerwy na zobowiązania 21 8.311 3.755 864

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1.090 54 44

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   35 8 120

                 a) długoterminowa   34 7 120

                 b) krótkoterminowa   1 1  

          1.3. Pozostałe rezerwy   7.186 3.693 700

                 a) długoterminowe        

                 b) krótkoterminowe   7.186 3.693 700

      2. Zobowiązania długoterminowe 22 462 432  

          2.1. Wobec jednostek powiązanych        

          2.2. Wobec pozostałych jednostek   462 432  

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 34.353 30.629 18.359

          3.1. Wobec jednostek powiązanych   1.089    

          3.2. Wobec pozostałych jednostek   32.514 30.509 18.094

          3.3. Fundusze specjalne   750 120 265

      4. Rozliczenia międzyokresowe 24 2.017 724 858

          4.1. Ujemna wartość firmy        

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   2.017 724 858

                 a) długoterminowe        

                 b) krótkoterminowe   2.017 724 858

P a s y w a  r a z e m   135.749 126.537 49.752
 

Wartość księgowa w tys. zł   79.759 78.440 29.038

Liczba akcji w szt.   3.450.000 3.450.000 3.000.000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 23,12 22,74 9,68

Rozwodniona liczba akcji         

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25       
 
W dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. 
nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B Jednostki Dominującej wzrosła do 3.450 tys. szt. 
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POZYCJE POZABILANSOWE   w tys. zł Nota 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

1. Należności warunkowe 23       

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)         

            - otrzymanych gwarancji i poręczeń         

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)         

            - otrzymanych gwarancji i poręczeń         

2. Zobowiązania warunkowe 23 5.539 5.006 5.543

    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)        

            - udzielonych gwarancji i poręczeń        

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   5.539 5.006 5.543

            - udzielonych gwarancji i poręczeń        

            - gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez  
    banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę   5.539 4.857 5.543

            - opłat leasingowych wynikających z podpisanych umów     149  

3. Inne (z tytułu)        

Pozycje pozabilansowe razem   5.539 5.006 5.543
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 

Pozycja skonsolidowanego rachunku zysków i strat  Nota 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,  
w tym:   77.715 108.213 46.883

    - od jednostek powiązanych        

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 58.012 57.228 21.318

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 19.703 50.985 25.565

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   49.243 75.195 35.715

   - od jednostek powiązanych   752 994 956

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 32.670 31.363 13.021

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   16.573 43.832 22.694

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   28.472 33.018 11.168

IV. Koszty sprzedaży 29 4.355 5.365 1.772

V. Koszty ogólnego zarządu 29 9.443 10.369 4.476

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   14.674 17.284 4.920

VII. Pozostałe przychody operacyjne 30 485 390 246

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   8 29 23

       2. Dotacje        

       3. Inne przychody operacyjne   477 361 223

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 31 363 258 155

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   2 118 106

       3. Inne koszty operacyjne   361 140 49

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   14.796 17.416 5.011

X. Przychody finansowe 32 666 1.003 372

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:        

         - od jednostek powiązanych        

     2. Odsetki, w tym:   411 1.003 372

         - od jednostek powiązanych   21    

     3. Zysk ze zbycia inwestycji   0    

     4. Aktualizacja wartości inwestycji   255    

     5. Inne   0    

XI. Koszty finansowe 33 803 408 24

     1. Odsetki, w tym:   130 14 2

         - dla jednostek powiązanych        

     2. Strata ze zbycia inwestycji        

     3. Aktualizacja wartości inwestycji   26    

     4. Inne   647 394 22

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 34       

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)   14.659 18.011 5.359

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)        

         1. Zyski nadzwyczajne 35      

         2. Straty nadzwyczajne 36      

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych        

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych        
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Pozycja skonsolidowanego rachunku zysków i strat  Nota 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)   14.659 18.011 5.359

XVIII. Podatek dochodowy 37 3.179 2.987 1.051

        a) część bieżąca   2.322 3.792 1.548

        b) część odroczona   857 -805 -497

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38      

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności         

XXI. (Zyski) straty mniejszości   2.376 1 718 125

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 9.104 13 306 4.183
 
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł   9.104 13.306 4.183

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.   3.450.000 2.662.500 2.100.000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 2,64 5,00 1,99

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych         

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w tys. zł)       
  
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej podjęło uchwałę w przedmiocie 
podziału każdej z dotychczasowych 300 tys. akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A  
o wartości nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt.  

Zysk na jedną akcję obliczono zgodnie z MSR 33, gdzie za ilość akcji zwykłych należy przyjąć średnią ważoną ilości 
akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.  

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 30.06.2004:  

(300.000 x 2/6 m-cy) + (3.000.000 x 4/6 m-cy) = 2.100.000  

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004:  

(300.000 x 2/12 m-cy) + (3.000.000 x 7/12 m-cy) + (3.450.000 x 3/12 m-cy) = 2.662.500  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł) 

Pozycja zestawienia w skonsolidowanym kapitale własnym 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 78.440 29.657 29.657

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

   b) korekty błędów podstawowych       

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 78.440 29.657 29.657

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 518 300 300

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego   218   

                 a) zwiększenia (z tytułu)   218   

                     - emisji akcji (wydania udziałów)   45   

                     - podwyższenia wartości akcji   173   

                b) zmniejszenia (z tytułu)       

                     - umorzenia akcji (udziałów)      

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 518 518 300

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu       

          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy       

                 a) zwiększenia (z tytułu)       

                 b) zmniejszenia (z tytułu)       

          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu       

      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu       

          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych       

                 a) zwiększenia (z tytułu)       

                 b) zmniejszenia (z tytułu)       

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu      

4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 64.164 18.793 18.793

        4.1. Zmiany kapitału zapasowego 8.200 45.371 4.774

                 a) zwiększenia (z tytułu) 8.623 47.451 5.238

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   42.255   

                     - z podziału zysku (ustawowo)       

                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 8.623 5.196 5.238

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 423 2.080 464

                     - pokrycia straty 423     

                     - pokrycia kosztów emisji akcji   1.741   

                     - wypłaty dywidendy       

                    -  podwyższenia wartości akcji   213  

                     - korekty konsolidacyjne   126 464

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 72.364 64.164 23.567

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO)       

       5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO)       

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

   b) korekty błędów  podstawowych       

       5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO),  
po uzgodnieniu do danych porównywalnych       

           Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 3     

                  a) zwiększenia (z tytułu) 3     

                  b) zmniejszenia (z tytułu)       
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Pozycja zestawienia w skonsolidowanym kapitale własnym 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

            5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3     

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu (BO)       

        6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu (BO)       

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

   b) korekty błędów  podstawowych       

        6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu (BO),  
po uzgodnieniu do danych porównywalnych       

            Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych       

                   a) zwiększenia (z tytułu)       

 - korekty konsolidacyjne       

                   b) zmniejszenia (z tytułu)       

                     - pokrycia straty       

            6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu      

7.Różnice kursowe z konsolidacji -163 -240  

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13.998 10.564 10.564

            8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14.739 11.116 11.116

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

                   b) korekty błędów  podstawowych      

            8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 14.739 11.116 11.116

                   a) zwiększenia (z tytułu)   329 560

                       - podziału zysku z lat ubiegłych       

                       - korekty konsolidacyjne   329 560

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 16.488 10.201 10.243

                       - przeznaczenie na kapitał zapasowy 8.623 5.196 5.238

                       - przeznaczenie na wypłatę dywidendy 7.610 5.005 5.005

                       - przeznaczenie na wypłaty z zysku 255    

            8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1.749 1.244 1.433

            8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 741 552 552

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

                   b) korekty błędów  podstawowych       

            8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 741 552 552

                   a) zwiększenia (z tytułu)       

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 423   107

                     - pokrycia z kapitału zapasowego 423    

 - korekty konsolidacyjne     107

             8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 318 552 445

             8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2.067 692 988

9. Wynik netto 9.104 13.306 4.183

             a) zysk netto 9.104 13.306 4.183

             b) strata netto       

             c) odpisy z zysku       

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 79.759 78.440 29.038

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 79.759 71.991 29.038
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł) 

Pozycja skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych  01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004 - 
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia       

  I. Wpływy       

       1. Sprzedaż       

       2. Inne wpływy z działalności operacyjnej       

  II. Wydatki       

       1. Dostawy i usługi       

       2. Wynagrodzenia netto       

       3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia       

       4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym       

       5. Inne wydatki operacyjne       

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)       

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia        

  I. Zysk (strata) netto 9.104 13.306 4.183

  II. Korekty razem -3.296 -9.841 -1.874

       1. Zyski (straty) mniejszości 2.376 1.718 125

       2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 
własności       

       3. Amortyzacja, w tym: 1.919 2.645 1.279

          - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości 
firmy jednostek podporządkowanych       

       4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 149 -490   

       5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -347 -621 -371

       6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 26 -10 -23

       7. Zmiana stanu rezerw 737 -2.927 -416

       8. Zmiana stanu zapasów -845 272 213

       9. Zmiana stanu należności 7.618 -14.337 -10.079

      10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  
i kredytów -12.521 2.764 5.324

      11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2.404 1.159 2.074

      12. Inne korekty -4 -14   

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5.808 3.465 2.309

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej        

  I. Wpływy  8.290 17.256 2.345

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 288 96 24

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 2.071 3.352 2.286

           a) w jednostkach powiązanych       

               - zbycie aktywów finansowych       

               - dywidendy i udziały w zyskach       

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych       

               - odsetki       

               - inne wpływy z aktywów finansowych       

           b) w pozostałych jednostkach  2.071 3.352 2.286

               - zbycie aktywów finansowych 1.344 2.505 2.000
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Pozycja skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych  01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004 - 
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

               - dywidendy i udziały w zyskach       

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 264    

               - odsetki 463 847 286

               - inne wpływy z aktywów finansowych       

       4. Inne wpływy inwestycyjne 5.931 13.808 35

  II. Wydatki 8.286 40.729 1.125

       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 2.546 3.286 1.075

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       

       3. Na aktywa finansowe, w tym: 255 37.193   

           a) w jednostkach powiązanych 245 37.193   

               - nabycie aktywów finansowych 245 37.193   

               -  udzielone pożyczki długoterminowe       

           b) w pozostałych jednostkach  10 0  

               - nabycie aktywów finansowych 4     

               -  udzielone pożyczki długoterminowe 6     

       4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości       

       5. Inne wydatki inwestycyjne 5 485 250 50

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 -23.473 1.220

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej        

 I. Wpływy  73 43.826   

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału   40.559   

       2. Kredyty i pożyczki 73 3.267   

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych       

       4. Inne wpływy finansowe       

  II. Wydatki  12.638 5.321 5.005

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych       

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8.524 5.005 5.005

       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 456     

       4. Spłaty kredytów i pożyczek 3.268     

       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych       

       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych       

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 157 267  

       8. Odsetki 162 9  

       9. Inne wydatki finansowe 71 40   

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -12.565 38.505 -5.005

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6.753 18.497 -1.476

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6.753 18.497 -1.476

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych        

F. Środki pieniężne na początek okresu 35.602 17.105 17.105

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28.849 35.602 15.629

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 5.681 4.857 5.543
 
Blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółek tworzących Grupę Kapitałową 
przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę w kwocie 5.539 tys. zł zostały zabezpieczone kwotą 
5.655 tys. zł, natomiast kwotę 26 tys. zł stanowią złożone depozyty. 
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

Noty objaśniające do bilansu 

Nota 1a 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych       

b) wartość firmy 2.565     

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 611 504 396

   - oprogramowanie komputerowe 373 270 155

d) inne wartości niematerialne i prawne 455 420 54

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne       

Wartości niematerialne i prawne razem 3.631 924 450
 
Nota 1b 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) na dzień 30.06.2005  w tys. zł 

a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje  

i podobne wartości,  
w tym: 

  
koszty 

zakończonych 
prac 

rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne   

i prawne razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych  
i prawnych na początek 
okresu 

    1.591 1.068 510   2.101

b) zwiększenia (z tytułu)   2.653 1.282 1.165 237   4.172

    - nabycia     339 222 78   417

    - włączenia spółki do 
Grupy   2.653 943 943 159   3.755

    - przeliczenia różnic 
kursowych     0 0     0

c) zmniejszenia (z tytułu)     64   14   78

    - likwidacji     64   14   78

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych  
i prawnych na koniec 
okresu 

  2.653 2.809 2.233 733   6.195

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 

    1.087 798 90   1.177

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)   88 1.111 1.062 188   1.387

    - amortyzacja 
planowa     261 148 63   324

    - likwidacji     -64   -14   -78

    - włączenia spółki  
do Grupy   88 914 914 139   1.141

    - przeliczenia różnic 
kursowych     0 0     0

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 

  88 2.198 1.860 278   2.564

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu 

              

 - zwiększenie               

 - zmniejszenie               
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) na dzień 30.06.2005  w tys. zł 

a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje  

i podobne wartości,  
w tym: 

  
koszty 

zakończonych 
prac 

rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne  

i prawne 

zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne   

i prawne razem 

i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu 

              

j) wartość netto wartości 
niematerialnych            
i prawnych na koniec 
okresu 

  2.565 611 373 455   3.631

 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) na dzień 31.12.2004  w tys. zł 

a b c d e 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne 
wartości,  

w tym: 
  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki  
na wartości 

niematerialne  
i prawne 

Wartości 
niematerialne   

i prawne razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych  
i prawnych na początek 
okresu                     

    1.037 637 93   1.130

b) zwiększenia (z tytułu)     804 472 432   1.236
    - nabycia     350 18 432   782

    - włączenia spółki do 
Grupy     454 454     454

c) zmniejszenia (z tytułu)     250 41 15   265
    - likwidacji     250 41 15   265

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych  
i prawnych na koniec 
okresu 

    1.591 1.068 510   2.101

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 

    683 434 30   713

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)     404 364 60   464

    - amortyzacja 
planowa     366 120 75   441

    - likwidacji     -247 -41 -15   -262

    - włączenia spółki  
do Grupy     285 285     285

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 

    1.087 798 90   1.177

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu 

              

 - zwiększenie               
 - zmniejszenie               
i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu 

              

j) wartość netto wartości 
niematerialnych            
i prawnych na koniec 
okresu 

    504 270 420   924

 



 
Prospekt Emisyjny

 

 260

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) na dzień 30.06.2004 w tys. zł

a b c d e 

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne 

wartości,  
w tym: 

  
koszty 

zakończonych 
prac 

rozwojowych 

wartość 
firmy 

  - oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne   

i prawne razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych  
i prawnych na początek 
okresu                     

    

1.037 637 93   1.130

b) zwiększenia (z tytułu)     220 6 38   258

    - nabycia     220 6 38   258

c) zmniejszenia (z tytułu)     147 30 7   154

    - likwidacji     147 30 7   154

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych  
i prawnych na koniec 
okresu 

    

1.110 613 124   1.234

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 

    
684 434 30   714

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)     30 24 40   70

    - amortyzacja planowa     177 53 46   223

    - likwidacji     -147 -29 -6   -153

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 

    
714 458 70   784

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu 

    
         

 - zwiększenie              

 - zmniejszenie              

i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu 

    
         

j) wartość netto wartości 
niematerialnych  
i prawnych na koniec 
okresu 

    

396 155 54   450
 
Nota 1c 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) własne 3.631 924 450

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu       

Wartości niematerialne i prawne razem 3.631 924 450
 
Nota 2a 

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wartość firmy - jednostki zależne 54.825 35.097  

b) wartość firmy - jednostki współzależne       

c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone       

Wartość firmy jednostek podporządkowanych razem 54.825 35.097 -
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Nota 2b 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY – JEDNOSTKI ZALEŻNE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 35.279 182 182

b) zwiększenia (z tytułu) 22.691 35.097   

    - zakup spółki i włączenie do konsolidacji 22.691 35.097   

c) zmniejszenia (z tytułu) 2.963     

    - rozliczenia ceny nabycia 2.963     

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 55.007 35.279 182

e) odpis wartości firmy na początek okresu 182 182 182

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      

    - odpis bieżący      

    - korekta odpisów z tytułu sprzedaży spółek i wyłączenia ich z konsolidacji       

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 182 182 182

h) wartość firmy netto na koniec okresu 54.825 35.097 -
 
Wartość firmy z konsolidacji dla każdego podmiotu – spółki zależne: 

ASSET Soft a.s.  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 35.097     

b) zwiększenia (z tytułu)   35.097   

    - włączenie do konsolidacji    35.097   

c) zmniejszenia (z tytułu) 2.963     

    - rozliczenia ceny nabycia* 2.963     

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 32.134 35.097   

e) odpis wartości firmy na początek okresu       

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)       

    - odpis bieżący       

g) odpis wartości firmy na koniec okresu       

h) wartość firmy netto na koniec okresu 32.134 35.097 -

* Zgodnie z przyjętymi przez Grupę Kapitałową zasadami (polityką) rachunkowości dywidenda należna Jednostce Dominującej za okres przed dniem 
objęcia kontroli zmniejszyła cenę nabycia udziałów, korygując wartość firmy 
 
EPSILIO S.A.  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wartość firmy brutto na początek okresu       

b) zwiększenia (z tytułu)       

    - włączenie do konsolidacji  22.691     

c) zmniejszenia (z tytułu)       

    - sprzedaż spółek i wyłączenie ich z konsolidacji       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 22.691     

e) odpis wartości firmy na początek okresu       

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)       

    - odpis bieżący       

g) odpis wartości firmy na koniec okresu       

h) wartość firmy netto na koniec okresu 22.691     
 
ABAS S.A.  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 155 155 155

b) zwiększenia (z tytułu)       

    - włączenie do konsolidacji        
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ABAS S.A.  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

c) zmniejszenia (z tytułu)       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 155 155 155

e) odpis wartości firmy na początek okresu 155 155 155

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      

    - odpis bieżący      

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 155 155 155

h) wartość firmy netto na koniec okresu  -  -  -
 
COMP Soft Sp. z o.o.  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wartość firmy brutto na początek okresu 27 27 27

b) zwiększenia (z tytułu)       

    - włączenie do konsolidacji        

c) zmniejszenia (z tytułu)       

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 27 27 27

e) odpis wartości firmy na początek okresu 27 27 27

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)      

    - odpis bieżący      

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 27 27 27

h) wartość firmy netto na koniec okresu - - -
 
Nota 3a 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) środki trwałe, w tym: 8.414 6.636 4.906

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)       

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.413 1.229 1.232

    - urządzenia techniczne i maszyny 2.650 1.944 1.209

    - środki transportu 4.079 3.179 2.161

    - inne środki trwałe 272 284 304

b) środki trwałe w budowie 18 9 34

c) zaliczki na środki trwałe w budowie   8 1

Rzeczowe aktywa trwałe razem 8.432 6.653 4.941
 
Nota 3b 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) na dzień 30.06.2005  w tys. zł 

  

- grunty       
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki, 
lokale      

i obiekty 
inżynierii 
lądowej     
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych  
na początek okresu   1.504 6.699 5.834 851 14.888

b) zwiększenia (z tytułu)  322 3.302 2.437 180 6.241

   - nabycia  16 931 1.338 29 2.314

   - włączenia spółki do Grupy  306 2.370 1.098 151 3.925

   - przeliczenia różnic kursowych    1 1 0 2

c) zmniejszenia (z tytułu)  0 411 758 17 1.186

   - likwidacji  0 411 758 17 1.186

d) wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu  1.826 9.590 7.513 1.014 19.943
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) na dzień 30.06.2005  w tys. zł 

  

- grunty       
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki, 
lokale      

i obiekty 
inżynierii 
lądowej     
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu  275 4.755 2.655 567 8.252

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  138 2.185 779 175 3.277

    - umorzenia środków  86 749 717 57 1.609

    - likwidacja środków    -402 -478 -14 -894

    - włączenia spółki do Grupy  52 1.838 540 132 2.562

    - przeliczenia różnic kursowych    0 0 0 0

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  413 6.940 3.434 742 11.529

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu            

 - zwiększenie            

 - zmniejszenie            

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu            

j) wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu  1.413 2.650 4.079 272 8.414

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) na dzień 31.12.2004  w tys. zł 

  

- grunty       
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki, 
lokale      

i obiekty 
inżynierii 
lądowej     
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych  
na początek okresu   1.326 4.614 4.294 826 11.060

b) zwiększenia (z tytułu)  178 2.233 1.786 39 4.236

   - nabycia  178 1.087 1.623 33 2.921

   - włączenia spółki do Grupy    1.146 163 6 1.315

c) zmniejszenia (z tytułu)    148 246 14 408

   - likwidacji    148 246 14 408

d) wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu  1.504 6.699 5.834 851 14.888

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu  131 3.395 1.877 478 5.881

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  144 1.360 778 89 2.371

    - umorzenia środków  144 1.086 867 100 2.197

    - likwidacja środków    -140 -165 -14 -319

    - włączenia spółki do Grupy    414 76 3 493

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  275 4.755 2.655 567 8.252

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu            

 - zwiększenie            

 - zmniejszenie            

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu            

j) wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu  1.229 1.944 3.179 284 6.636
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) na dzień 30.06.2004  w tys. zł 

  

- grunty       
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki, 
lokale      

i obiekty 
inżynierii 
lądowej     
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

 inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych  
na początek okresu    1.326 4.615 4.294 826 11.061

b) zwiększenia (z tytułu)   105 512 158 7 782

   - nabycia   105 512 158 7 782

c) zmniejszenia (z tytułu)    56 77   133

   - likwidacji     56 77   133

d) wartość brutto środków trwałych  
na koniec okresu   1.431 5.071 4.375 833 11.710

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu   131 3.395 1.877 478 5.881

f) amortyzacja za okres (z tytułu)   68 467 337 51 923

    - umorzenia środków   68 523 406 51 1.048

    - likwidacja środków    -56 -69   -125

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu   199 3.862 2.214 529 6.804

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu            

 - zwiększenie            

 - zmniejszenie            

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu            

j) wartość netto środków trwałych  
na koniec okresu   1.232 1.209 2.161 304 4.906
 
Nota 3c 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) własne 7.515 6.090 4.941

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu 917 563   

Środki trwałe bilansowe razem 8.432 6.653 4.941
 
Nota 3d 

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 27 711   

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście       

    - urządzenia techniczne i maszyny 1 609   

    - środki transportu 26 102   

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo razem  27 711 -
 
Nota 4a 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:       

    - od jednostek zależnych (z tytułu)       

    - od jednostek współzależnych (z tytułu)       
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NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)       

    - od znaczącego inwestora (z tytułu)       

    - od jednostki dominującej (z tytułu)       

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 678 866   

   - udzielonych pożyczek pracownikom 627 866   

    - wpłaconych kaucji 51     

Należności długoterminowe netto 678 866   

c) odpisy aktualizujące wartość należności        

Należności długoterminowe brutto 678 866 -
 
Nota 4b 

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)   w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) stan na początek okresu  866     

b) zwiększenia (z tytułu) 264 866   

    - udzielonych pożyczek pracownikom 212 866   

    - wpłaconych kaucji 51     

    - przeliczenia różnic kursowych 1     

c) zmniejszenia (z tytułu) 452     

   - spłaty pożyczek 325     

   - przekwalifikowania na pożyczki krótkoterminowe 127     

d) stan na koniec okresu 678 866 -

   - udzielonych pożyczek pracownikom 627 866   

    - wpłaconych kaucji 51     
 
Nota 4c 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w walucie polskiej w tys. zł 673 478   

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) 5 388   

b1. jednostka/waluta    tys./SKK 48 3.686   

    tys. zł  5 388   

pozostałe waluty        

Należności długoterminowe razem 678 866 -
 
Nota 5a 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji      

     - udziały lub akcje       

     - dłużne papiery wartościowe      

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      

     - udzielone pożyczki      

     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności       

     - udziały lub akcje       

     - dłużne papiery wartościowe      

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      
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DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

     - udzielone pożyczki      

     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      

c) w pozostałych jednostkach  52 52 452

     - udziały lub akcje  52 52 452

     - dłużne papiery wartościowe      

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)      

     - udzielone pożyczki      

     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)      

Długoterminowe aktywa finansowe razem 52 52 452
 
Nota 5b 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH                
(WG GRUP RODZAJOWYCH)  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) stan na początek okresu  52 452 452

   - udziały       

   - akcje 52 452 452

b) zwiększenia (z tytułu)      

   - nabycie udziałów lub akcji       

c) zmniejszenia (z tytułu)   400   

   - likwidacja spółki      

   - sprzedaży udziałów i akcji   400   

d) stan na koniec okresu 52 52 452

   - udziały       

   - akcje 52 52 452
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Nota 5c 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH na dzień 30.06.2005 roku  w tys. zł 

Lp. a b c d e f g h i j k l 

  
  
  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 

przedsiębiorstwa 
 

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona,   
z 

wyszczególnieniem 
powiązań 

bezpośrednich   
i pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji/ 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji/ 

wycenie metodą 
praw własności

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli/ 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów/ 

akcji 
według 

ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizujące

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa
udziałów/ 

akcji 

procent 
posiadanego

kapitału 
zakładowego

Udział     
w ogólnej 

liczbie  
głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu

wskazanie 
innej 

niż określona 
pod 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli 
/znaczącego 

wpływu 

1 Asset Soft s.a. Bratysława 

doradztwo w zakresie 
oprogramowania    

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna pełna 09.12.2004 47.964  47.964 55,00 55,00   

2 Epsilio S.A. Łódź 

doradztwo w zakresie 
oprogramowania    

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna pełna 03.03.2005 24.745  24.745 100,00 100,00   

3 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo  

w zakresie 
oprogramowania    

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna pełna 29.11.1999 400  400 52,38 75,00   

4 Comp Soft Sp. z o.o. Mielec 

doradztwo w zakresie 
oprogramowania    

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna Pełna 10.08.2001 505 323 182 65,00 65,00   
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.  w tys. zł 

Lp. a m             n     o     p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, 
w tym: 

zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

  
  
  

 
nazwa 

jednostki 
 

 

kapitał 
zakłado-

wy 

należne 
wpłaty na 

kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy

 
zysk 

(strata) 
z lat 

ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

 
zobowiąza-
nia długo-  
terminowe

zobowiąza-  
nia krótko-  
terminowe 

 
należności 

długo-   
terminowe

należności 
krótko-   

terminowe

aktywa 
jednostki

razem 

przychody
ze 

sprzedaży

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji  

w jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ASSET Soft 
a.s. 22.292 126   10.544 11.621 6.536 5.085 11.225 388 7.524 12.123 5 12.118 33.517 26.528   4.669 

2 Epsilio S.A. 2.610 893   1.090 627 71 556 9.932 64 6.441 1.352 51 1.301 12.541 9.064 12.005   

3 ABAS S.A. 1.168 252   866 50  50 124  124 432  432 1.292 1.704     

4 COMP Soft 
Sp. z o.o. 724 620   136 -33 -185 152 243  142 614  614 967 1.245     

 
Do przeliczenia danych bilansu słowackiej spółki ASSET Soft a.s. na ostatni dzień okresu, tj. 30.06.2005 roku, przyjęto średni kurs SKK ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 
0,1054 zł/SKK. 

Do przeliczenia przychodów ze sprzedaży wyżej wymienionej spółki przyjęto kurs średni SKK, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w okresie sprawozdawczym, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 0,1057 zł/SKK. 
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Nota 5d 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NA DZIEŃ 31.12.2004  w tys. zł 
Lp. a b c d e f g h i j k l 

  
  
  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, 
z 

wyszczególnieniem 
powiązań 

bezpośrednich 
i pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji/ 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji/ 

wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli/ 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów/ 

akcji według 
ceny nabycia

korekty 
aktualizujące

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa
udziałów/ 

akcji 

procent 
posiadanego

kapitału 
zakładowego

udział 
w ogólnej 

liczbie  
głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu

wskazanie 
innej 

niż określona 
pod 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli/ 
znaczącego 

wpływu 

1 Asset Soft s.a. Bratysława 

doradztwo w zakresie 
oprogramowania  

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna pełna 09.12.2004 47.964  47.964 55,00 55,00   

2 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo  

w zakresie 
oprogramowania  

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna pełna 29.11.1999 400  400 52,38 75,00   

3 Comp Soft Sp. z o.o. Mielec 

doradztwo w zakresie 
oprogramowania  

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna pełna 10.08.2001 505 323 182 65,00 65,00   
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.  w tys. zł 

Lp. a m       n   o   p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, 
w tym: 

zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

 
 
 

 
nazwa 

jednostki 
 

 kapitał 
zakładowy 

należne 
wpłaty na 

kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy

 
zysk 

(strata) 
z lat 

ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

 
zobowiąza-
nia długo-  
terminowe

zobowiąza-  
nia krótko-  
terminowe 

 
należności 

długo-   
terminowe 

należności 
krótko-   

terminowe

aktywa 
jednostki

razem 

przychody
ze 

sprzedaży

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji  

w jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ASSET Soft 
a.s. 26.282 126   10.509 15.646 6.154 9.472 16.056 462 12.983 9.410 388 9.022 42.338 63.754     

2 ABAS S.A. 1.118 252   614 252 5 247 312  312 434  434 1.430 3.370   5 

3 COMP Soft 
Sp. z o.o. 572 620    -48 -354 306 320  227 557  557 891 2.012     

 
Do przeliczenia danych bilansu słowackiej spółki ASSET Soft a.s. na ostatni dzień okresu, tj. 31.12.2004 roku, przyjęto średni kurs SKK ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 
0,1053 zł/SKK. 

Do przeliczenia przychodów ze sprzedaży wyżej wymienionej spółki przyjęto kurs średni SKK, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 
miesiąca w okresie sprawozdawczym, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 0,1129 zł/SKK. 
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Nota 5e 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NA DZIEŃ 30.06.2004  w tys. zł 

Lp. a b c d e f g h i j k l 

  
  
  

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 

przedsiębiorstwa 
 

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona,   
z 

wyszczególnieniem 
powiązań 

bezpośrednich   
i pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji/ 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji/ 

wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia 
kontroli/ 

współkontroli/ 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów/akcji 
według ceny 

nabycia 

korekty 
aktualizujące

wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji 

procent 
posiadanego

kapitału 
zakładowego

udział  
w ogólnej 

liczbie  
głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

wskazanie 
innej 

niż określona 
pod 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli/ 
znaczącego 

wpływu 

1 ABAS S.A. Bydgoszcz 

sprzedaż detaliczna 
oraz doradztwo     

w zakresie 
oprogramowania     

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna pełna 29.11.1999 400  400 52,38 75,00   

2 Comp Soft Sp. z o.o. Mielec 

doradztwo w zakresie 
oprogramowania     

i dostarczania 
oprogramowania 

jednostka zależna pełna 10.08.2001 505 323 182 65,00 65,00   

 
 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.  w tys zł 

Lp. a m             n     o     p r s t 

kapitał własny jednostki, w tym: 

pozostały kapitał własny, 
w tym: 

zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania jednostki,  

w tym: 
należności jednostki, w tym:

  
  
  

nazwa 
jednostki 

  kapitał 
zakładowy 

należne 
wpłaty  

na kapitał 
zakładowy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy

 
zysk 

(strata) 
z lat 

ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

 
zobowiąza- 
nia długo-  
terminowe

zobowiąza-
nia krótko-
terminowe

  
należności 

długo-   
terminowe 

należności 
krótko-   

terminowe

aktywa 
jednostki

razem 

przychody
ze 

sprzedaży

nieopłacona 
przez 

Emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji  

w jednostce 

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 ABAS S.A. 1.085 252   614 219 5 214 172   172 600  600 1.257 1.759   5 

2 COMP Soft 
Sp. z o.o. 331 620    -289 -354 66 522   401 527  527 854 902     
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Nota 5f 

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH NA DZIEŃ 30.06.2005  w tys. zł 

a b c d e f g h i 

kapitał własny 
jednostki, w tym: 

L.p. 
nazwa (firma) 

jednostki,  
ze 

wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię-
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji   - kapitał 
zakładowy

% 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego

udział  
w ogólnej 

liczbie 
głosów  

na Walnym 
Zgromadze-

niu 

nieopłacona 
przez  

Emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji  

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 
Bank Polskiej 
Spółdzielczości 
S.A. 

Warszawa działalność 
bankowa 52 286.781 133.247 0,02 0,02    

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH NA DZIEŃ 31.12.2004  w tys. zł 

a b c d e f g h i 

kapitał własny 
jednostki, w tym: 

L.p. 
nazwa (firma) 

jednostki,  
ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię-
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji   - kapitał 
zakładowy

% 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego

udział  
w ogólnej 

liczbie 
głosów  

na Walnym 
Zgromadze-

niu 

nieopłacona 
przez  

Emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji  

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 
Bank Polskiej 
Spółdzielczości 
S.A. 

Warszawa działalność 
bankowa 52 212.671 133.247 0,02 0,02    

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH NA DZIEŃ 30.06.2004  w tys. zł 

a b c d e f g h i 

kapitał własny 
jednostki, w tym: 

L.p. 
nazwa (firma) 

jednostki,  
ze wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba 
przedmiot 
przedsię-
biorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów/ 

akcji   - kapitał 
zakładowy

% 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział  
w ogólnej 

liczbie 
głosów  

na walnym 
zgromadze-  

niu 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów/ akcji  

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok obrotowy

1 
Bank Polskiej 
Spółdzielczości 
S.A. 

Warszawa działalność 
bankowa 52 201.546 133.247 0,02 0,02    

2 

Polskie 
Towarzystwo 
Inwestycyjne 
S.A. 

Rzeszów 

doradztwo  
w zakresie 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
i zarządzania 

400 1.387 1.200 33 33    

 
Nota 5g 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)                                 w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w walucie polskiej 52 52 452

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł)       

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem 52 52 452
 
Nota 5h 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)                                       w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)       

    a) akcje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)                                       w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

        - wartość według cen nabycia       

    b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość 
bilansowa)                 

     a) akcje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

     b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość 
bilansowa)     400

     a) akcje (wartość bilansowa):     400

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia     400

     b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       

      - udzielone pożyczki       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 52 52 52

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 52 52 52

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia 52 52 52

    b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)                                       w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       

        - korekty aktualizujące wartość (za okres)       

        - wartość na początek okresu       

        - wartość według cen nabycia       

Wartość według cen nabycia razem       

Wartość na początek okresu razem       

Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem       

Wartość bilansowa razem 52 52 452
 
Nota 6a 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO                                                        w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu,  
w tym: 553 252 252

a) odniesionych na wynik finansowy (z tytułu) 553 252 252

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 67 35 35

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów oprogramowania 
własnego 41    

    - utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy 100 84 84

    - utworzonych rezerw na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 287 32 32

    - utworzonych rezerw na odprawy emerytalne pracowników 2 15 15

    - utworzonych rezerw na koszty badania sprawozdań finansowych 10    

    - straty podatkowej w jednostce zależnej 38 76 76

    - niewypłaconych umów cywilnoprawnych   1 1

    - odpisu aktualizującego wartość należności 8 9 9

b) odniesionych na kapitał własny      

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy       

2. Zwiększenia  1.103 635 202

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 
(z tytułu) 1.103 635 202

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 287 164 92

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 0 1 1

    - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników 85 87 65

    - utworzenia rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 10 10  

    - utworzenia rezerwy na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 4    

    - utworzenia rezerw na wynagrodzenia 18    

    - utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego   330   

    - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników    2 8

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów oprogramowania 
własnego   41 36

    - włączenia spółki do Grupy 698    

    - przeliczenia różnic kursowych 0    

    - pozostałe 1    

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      

    - powstałej straty podatkowej w jednostce zależnej       
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO                                                        w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)       

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)       

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)       

3. Zmniejszenia  479 334 89

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 
(z tytułu) 441 296 73

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 115 132   

    - rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników 108 71 71

    - rozwiązania rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 71 32  

    - rozwiązania rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 16    

    - rozwiązanie rezerwy na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 1    

    - rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenia 65    

    - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne pracowników   15  

    - spłaty należności objętej odpisem 1 3 2

    - spłaty zobowiązań  29 0   

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów oprogramowania 
własnego 14     

    - odwrócenia się różnic przejściowych   43 0

    - pozostałe 21     

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 38 38 16

    - zmiany stawki podatkowej       

    - zmniejszenia wysokości straty podatkowej 38 38 16

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)       

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)      

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)      

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem, w tym: 1.177 553 365

a) odniesionych na wynik finansowy  1.177 553 365

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy       

Zwiększenia z tytułu: 1.103 635 202

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 287 164 92

    - odpisu aktualizującego należności dotyczących ub.r. 0 1 1

    - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników 85 87 65

    - utworzenia rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 10 10  

    - utworzenia rezerwy na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 4    

    - utworzenia rezerw na wynagrodzenia 18    

    - utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego   330   

    - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników    2 8

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów oprogramowania 
własnego   41 36

    - włączenia spółki do Grupy 698    

    - przeliczenia różnic kursowych 0    

    - pozostałe 1    

Zmniejszenia z tytułu: 479 334 89
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO                                                        w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 115 132   

    - rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników 108 71 71

    - rozwiązania rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 71 32  

    - rozwiązania rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego 16    

    - rozwiązania rezerwy na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 1    

    - rozwiązania rezerwy na wynagrodzenia 65    

    - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne pracowników   15  

    - spłaty należności objętej odpisem 1 3 2

    - spłaty zobowiązań  29 0   

    - przychodów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów oprogramowania 
własnego 14     

    - odwrócenia się różnic przejściowych   43 0

    - pozostałe 21     

    - zmniejszenia wysokości straty podatkowej 38 38 16
 
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE                                       w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

1. Aktywa 36 41 46

a) odpis aktualizujący należności br. 36 41   

b) odpis aktualizujący należności ub.r.     46

2. Pasywa 6.158 2.669 1.557

a) utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy 760 528 411

b) utworzona rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 190 1.508 170

c) utworzona rezerwa na odprawy emerytalne pracowników  34 8 120

d) przychody rozliczane w czasie dotyczące serwisu oprogramowania własnego 1.089 218 189

e) utworzona rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 50 55  

f) rozliczenia kontraktów długoterminowych 1.259 352 667

g) utworzona rezerwa na wynagrodzenia 2.750    

g) pozostałe 26    

3. Odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową jednostki 
zależnej   199 315

Ujemne różnice przejściowe razem 6.194 2.909 1.918
 
Nota 6b 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                                 w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 36 33 41

     - rozliczenia opłat leasingowych 36 33 41

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:       

Inne rozliczenia międzyokresowe razem 36 33 41
 
Nota 7a 

ZAPASY                                                                 w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) materiały 35 5   

b) półprodukty i produkty w toku 1.981 2.037 274

c) produkty gotowe       

d) towary 1.554 715 858

e) zaliczki na dostawy 64 3 170

Zapasy razem 3.634 2.760 1.302
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Nota 8a 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE                                     w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) od jednostek powiązanych  3     

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3     

         - do 12 miesięcy 3     

         - powyżej 12 miesięcy       

     - inne       

     - dochodzone na drodze sądowej       

b) należności od pozostałych jednostek 22.668 41.568 25.560

      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19.588 27.663 24.689

          - do 12 miesięcy 19.522 27.663 24.689

          - powyżej 12 miesięcy 66     

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 1.419 97 1

      - inne 1.661 13.808 842

      - dochodzone na drodze sądowej     28

Należności krótkoterminowe netto razem  22.671 41.568 25.560

c) odpisy aktualizujące wartość należności  5.336 126 133

Należności krótkoterminowe brutto razem 28.007 41.694 25.693
 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH    w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3     

    - od jednostek zależnych       

    - od jednostek współzależnych 3     

    - od jednostek stowarzyszonych       

    - od znaczącego inwestora       

    - od jednostki dominującej       

b) inne, w tym:      

    - od jednostek zależnych       

    - od jednostek współzależnych       

    - od jednostek stowarzyszonych       

    - od znaczącego inwestora       

    - od jednostki dominującej       

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:      

     - od jednostek zależnych       

     - od jednostek współzależnych       

     - od jednostek stowarzyszonych       

     - od znaczącego inwestora       

     - od jednostki dominującej       

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem 3     

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych       

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto razem 3 - -
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Nota 8b 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

Stan na początek okresu 126 134 134

a) zwiększenia (z tytułu) 5.232 18 10

   - odpis na należności przeterminowane 15 17 10

   - opis na należności skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego 1 1   

   - włączenia spółki do Grupy 5.216     

b) zmniejszenia (z tytułu) 22 26 11

   - odpisanie należności nieściągalnej   5   

   - umorzenie należności 1 3   

   - spłata należności 21 18 11

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec 
okresu 5.336 126 133

 
Nota 8c 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO                                   
(STRUKTURA WALUTOWA)                                              w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w walucie polskiej 15.891 32.672 25.620

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) 12.116 9.022 73

b1. jednostka/waluta   tys./SKK 107.397 80.363   

      tys. zł 11.320 8.462   

b2. jednostka/waluta  tys./CZK 5.801 3.491   

      tys. zł 780 468   

b3. jednostka/waluta   tys./EUR 4 23 16

      tys. zł 16 92 73

pozostałe waluty w tys. zł       

Należności krótkoterminowe razem 28.007 41.694 25.693
 
Nota 8d 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) – O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) do 1 miesiąca 18.572 25.115 10.191

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 64 1.068 8.956

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 62 3 3.295

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 6 11

e) powyżej 1 roku 136     

f) należności przeterminowane 1.009 1.578 2.379

Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 19.844 27.770 24.832

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  253 107 115

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 19.591 27.663 24.717
 
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 6 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży. 

Nota 8e 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO)  
– Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) do 1 miesiąca 369 517 1.200

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 122 186 573

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 137 666 355
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NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO)  
– Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 79 67 68

e) powyżej 1 roku 302 142 183

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto)  1.009 1.578 2.379

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane  253 107 115

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (netto)  756 1.471 2.264
 
Nota 9a 

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEŻNOŚCI SPORNE                  
(Z PODZIAŁEM WEDŁUG TYTUŁÓW)                                     w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

A. Należności przeterminowane brutto, w tym: 6.461 1.599 2.396

1. z tytułu dostaw towarów i usług 1.375 1.578 2.350

- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych 1.125 1.471 2.243

- objęte odpisami aktualizacyjnymi 250 107 107

2. skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego 15 12 11

- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych       

- objęte odpisami aktualizacyjnymi 15 12 11

3. dochodzone na drodze sądowej 76   28

- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych     21

- objęte odpisami aktualizacyjnymi 76   7

4. pozostałe należności 4.995 9 7

- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych   2   

- objęte odpisami aktualizacyjnymi 4.995 7 7
 
Nota 10a 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE                            w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w jednostkach zależnych       

     - udziały lub akcje        

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach       

     - dłużne papiery wartościowe       

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       

     - udzielone pożyczki       

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       

b) w jednostkach współzależnych       

     - udziały lub akcje        

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach       

     - dłużne papiery wartościowe       

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       

     - udzielone pożyczki       

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       

c) w jednostkach stowarzyszonych       

     - udziały lub akcje        

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach       

     - dłużne papiery wartościowe       

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       

     - udzielone pożyczki       
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KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE                            w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       

d) w znaczącym inwestorze       

     - udziały lub akcje        

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach       

     - dłużne papiery wartościowe       

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       

     - udzielone pożyczki       

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       

e) w jednostce dominującej       

     - udziały lub akcje        

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach       

     - dłużne papiery wartościowe       

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       

     - udzielone pożyczki       

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       

f) w pozostałych jednostkach  3.793 210 15

     - udziały lub akcje        

     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach       

     - dłużne papiery wartościowe       

     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)       

     - udzielone pożyczki 206 210 15

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 3.587     

       - jednostki uczestnictwa 3.587     

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.849 35.602 15.629

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  28.599 35.602 15.629

        - inne środki pieniężne 250     

        - inne aktywa pieniężne       

Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 32.642 35.812 15.644
 
Nota 10b 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)                                 w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w walucie polskiej 3.587     

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł)       

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem 3.587 - -
 
Nota 10c 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)                                       w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)       

    a) akcje (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

    b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)                                       w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość 
bilansowa)  3.584     

    a) akcje (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

     b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  3.584     

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa 3.484     

        - wartość według cen nabycia  100     

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość 
bilansowa)       

    a) akcje (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

    b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)       

    a) akcje i udziały (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

    b) obligacje (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):       

        - wartość godziwa       
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)                                       w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

        - wartość rynkowa       

        - wartość według cen nabycia       

Wartość według cen nabycia razem  3.484     

Wartość na początek okresu razem  100     

Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem       

Wartość bilansowa razem  3.584 - -
 
Nota 10d 

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  
 w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w walucie polskiej 206 210 15

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł)       

b1. jednostka/waluta    .............../................       

      tys. zł        

pozostałe waluty w tys. zł        

Udzielone pożyczki krótkoterminowe razem 206 210 15 
 
Nota 10e 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)  
 w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w walucie polskiej 12.017 7.830 15.629

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) 16.832 27.772   

b1. jednostka/waluta    tys./SKK 155.792 240.318  

      tys. zł  16.421 25.305  

b2. jednostka/waluta    tys./CZK 2.116 9.571  

     tys. zł  285 1.284  

b3. jednostka/waluta    tys./EUR 30.167 218  

     tys. zł  122 892  

b4. jednostka/waluta    tys./USD 1.314 97  

     tys. zł  4 291  

pozostałe waluty w zł  0    

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 28.849 35.602 15.629
 
Nota 11a 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3.026 1.401 908

     - rozliczenie zakupu praw majątkowych 1.218    

     - koszty projektu celowego 292    

     - ubezpieczenia 242 117 98

     - reklama publiczna 250 150 156

     - prenumeraty 9 4 2

     - opieka serwisowa i prawa do aktualizacji oprogramowania 179 164 43

     - podatek VAT podlegający odliczeniu w przyszłych okresach 109 314 75

     - czynsz za lokal 358 378 22

     - koszty dotyczące serwisu oprogramowania własnego 16 32 27

     - odpisy na ZFŚS 115   85
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KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

     - rozliczenia opłat leasingowych 78 23  

     - koszty emisji akcji serii B     354

     - koszty nabycia akcji 83 80 21

     - koszty obsługi GPW 38    

     - pozostałe 39 139 25

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 4.945 818 89

     - rozliczenia kontraktów długoterminowych 4.881 94  

     - rozliczenie przychodów dotyczących okresu sprawozdawczego 64 724 89

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 7.971 2.219 997
 
Nota 13a 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  w tys. zł

seria/emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowa-
nia akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji

Liczba 
akcji 

Wartość 
serii/ emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji

Prawo 
do 

dywidendy 
(od daty) 

A na okaziciela zwykłe brak 1.500.000 225 aport 1995.07.07 1995.07.07 

A na okaziciela zwykłe brak 1.500.000 225 gotówka 1995.07.07 1995.07.07 

B na okaziciela zwykłe brak 450.000 68 gotówka 2004.10.01 2004.10.01 

Liczba akcji razem       3.450.000         

Kapitał zakładowy razem        518      

Wartość nominalna jednej akcji = 0,15 zł             
 
AKCJONARIAT COMP Rzeszów S.A. NA DZIEŃ 30.06.2005 

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ % udział w strukturze 
akcjonariatu 

% udział w liczbie 
głosów na WZ 

Adam Góral 1.455.000 1.455.000 42,17 42,17

Softbank S.A. 605.000 605.000 17,54 17,54

Powszechny Zakład Ubezpieczeń  
na Życie S.A. 180.442 180.442 5,23 5,23

pozostali 1.209.558 1.209.558 35,06 35,06
 

AKCJONARIAT COMP Rzeszów S.A. NA DZIEŃ 31.12.2004 

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ % udział w strukturze 
akcjonariatu 

% udział w liczbie 
głosów na WZ 

Adam Góral 1.455.000 1.455.000 42,17 42,17

Softbank S.A. 605.000 605.000 17,54 17,54

Powszechny Zakład Ubezpieczeń  
na Życie S.A. 180.442 180.442 5,23 5,23

pozostali 1.209.558 1.209.558 35,06 35,06
 

AKCJONARIAT COMP Rzeszów S.A. NA DZIEŃ 30.06.2004 

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ % udział w strukturze 
akcjonariatu 

% udział w liczbie 
głosów na WZ 

Adam Góral 1.500.000 1.500.000 50,00 50,00

Polish Enterprise Fund L.P. 1.500.000 1.500.000 50,00 50,00
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Nota 15a 

KAPITAŁ ZAPASOWY  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 40.514 40.514   

b) utworzony ustawowo       

c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) 
wartość 31.850 23.650 23.567

d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników       

e) inny (wg rodzaju)       

Kapitał zapasowy razem 72.364 64.164 23.567
 
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych      

b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:       

     - z wyceny instrumentów zabezpieczających       

c) z tytułu podatku odroczonego      

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 3    

e) inny (wg rodzaju)      

Kapitał z aktualizacji wyceny razem 3 - -
 
Nota 19a 

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

Stan na początek okresu 12.557 512 512

a) zwiększenia (z tytułu) 2.441 12.246 125

     - włączenie spółek do konsolidacji   10.528   

     - udział w wyniku spółek 2.376 1.718 125

     - udział w kapitale z aktualizacji wyceny 2    

     - udział w różnicach kursowych z przeliczenia 63    

b) zmniejszenia (z tytułu) 4.151 201 4

    - wypłaconej udziałowcom mniejszościowym dywidendy 3.944 5 4

    - przeznaczenia części zysku z lat poprzednich na wypłatę premii dla pracowników 207    

    - udział w różnicach kursowych z przeliczenia   196  

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 10.847 12.557 633
 
Nota 21a 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 54 429 429

a) odniesionej na wynik finansowy 54 429 429

b) odniesionej na kapitał własny       

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy       

2. Zwiększenia  1.114 35 25

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych  
(z tytułu) 1.114 35 25

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 768 17  

    - ustalonych na dzień bilansowy odsetek 11 11 20

    - ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 0 1 0

    - kosztów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 4 6 5

    - amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową 34     
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

    - aktualizacji wartości aktywów finansowych 9    

    - włączenia spółki do Grupy 254    

    - pozostałe 34    

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)       

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)       

3. Zmniejszenia  78 410 410

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 
(z tytułu) 78 410 410

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 42 384 384

    - odwrócenia się różnic przejściowych 36 26 26

    - zmiany stawek podatkowych       

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi  
(z tytułu)       

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi        

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem 1.090 54 44

a) odniesionej na wynik finansowy 1.090 54 44

b) odniesionej na kapitał własny       

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy       

Zwiększenia z tytułu: 1.114 35 25

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 768 17  

    - ustalonych na dzień bilansowy odsetek 11 11 20

    - ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych 0 1 0

    - kosztów rozliczanych w czasie dotyczących serwisów własnych 4 6 5

    - amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową 34     

    - aktualizacji wartości aktywów finansowych 9    

    - włączenia spółki do Grupy 254    

    - pozostałe 34    

Zmniejszenia z tytułu: 78 410 410

    - rozliczenia kontraktów długoterminowych 42 384 384

    - odwrócenia się różnic przejściowych 36 26 26
 
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

1. Aktywa 5.739 277 229

a) ustalonych na dzień bilansowy odsetek 173 57 88

b) amortyzacji środków trwałych rozbieżnej z amortyzacją podatkową 975 94 111

c) amortyzacji środków trwałych - ulga inwestycyjna 78   3

d) koszty rozliczane w czasie dotyczące serwisów własnych 22 32 27

e) rozliczenia kontraktów długoterminowych 4.491 94  

2. Pasywa 0 7 0

a) ustalonych na dzień bilansowy dodatnich różnic kursowych od zobowiązań 0 7 0

Dodatnie różnice przejściowe razem 5.739 284 229
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Nota 21b 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) stan na początek okresu  7 80 80

b) zwiększenia (z tytułu) 27 60 40

   - utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne pracowników    60 40

   - włączenia spółki do Grupy 27     

c) wykorzystanie (z tytułu)       

d) rozwiązanie (z tytułu)   133   

   - wycena aktuarialna   133   

e) stan na koniec okresu 34 7 120

   - rezerwa na odprawy emerytalne pracowników  34 7 120
 
Nota 21c 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) stan na początek okresu  1     

b) zwiększenia (z tytułu)   1   

   - utworzenie rezerwy na odprawy rentowe   1   

c) wykorzystanie (z tytułu)       

d) rozwiązanie (z tytułu)       

e) stan na koniec okresu 1 1 -

   - rezerwa na odprawy rentowe 1 1   
 
Nota 21d 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH                 
(WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) stan na początek okresu  3.693 771 772

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 1.257 441 441

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 1.734 170 170

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 647 160 161

   - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 55    

b) zwiększenia (z tytułu) 7.255 3.625 461

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 449 1.189 342

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 1.311 1.734   

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 1.807 647 119

   - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 50 55  

   - rezerwa na roszczenia pracowników i Zarządu 97    

   - włączenia spółki do Grupy 3.538    

   - przeliczenia różnic kursowych 3    

c) wykorzystanie (z tytułu) 1.164 533 160

   - rozliczenia kosztów 1.164 160 160

   - wykorzystania części urlopów   373  

d) rozwiązanie (z tytułu) 2.598 170 373

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 1.600 170  

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 926   373

   - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 55    

   - rezerwa na roszczenia pracowników i Zarządu 17    

e) stan na koniec okresu 7.186 3.693 700
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ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH                 
(WG TYTUŁÓW)  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 1.131 1.257 411

   - rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego 1.447 1.734 170

   - koszty dotyczące okresu sprawozdawczego 1.808 647 119

   - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 50 55   

   - rezerwa na roszczenia pracowników i Zarządu 2.750     
 
Nota 22a 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wobec jednostek zależnych       

    - kredyty i pożyczki       

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

b) wobec jednostek współzależnych       

    - kredyty i pożyczki       

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

c) wobec jednostek stowarzyszonych       

    - kredyty i pożyczki       

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

d) wobec znaczącego inwestora       

    - kredyty i pożyczki       

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

e) wobec jednostki dominującej       

    - kredyty i pożyczki       

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

    - umowy leasingu finansowego       

    - inne (wg rodzaju)       

f) wobec pozostałych jednostek  462 432   

    - kredyty i pożyczki       

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 462 432   

    - umowy leasingu finansowego 462 432   

    - inne (wg rodzaju)       

Zobowiązania długoterminowe razem 462 432 -
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Nota 22b 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 
OKRESIE SPŁATY  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 462 432   

b) powyżej 3 do 5 lat       

c) powyżej 5 lat       

Zobowiązania długoterminowe razem 462 432 -
 
Nota 22c 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)        w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w walucie polskiej 74    

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) 388 432  

b1. jednostka/waluta    tys./SKK 3.680 4.100  

     tys. zł  388 432  

pozostałe waluty       

Zobowiązania długoterminowe razem 462 432 -
 
Nota 23a 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wobec jednostek zależnych       

     - kredyty i pożyczki, w tym:       

     - długoterminowe w okresie spłaty       

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

b) wobec jednostek współzależnych 1.089     

     - kredyty i pożyczki, w tym:       

       - długoterminowe w okresie spłaty       

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 314     

        - do 12 miesięcy 314     

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe 775     

     - inne (wg rodzaju)       

c) wobec jednostek stowarzyszonych       

     - kredyty i pożyczki, w tym:       

        - długoterminowe w okresie spłaty       

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

d) wobec znaczącego inwestora       

     - kredyty i pożyczki, w tym:       

        - długoterminowe w okresie spłaty       

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

e) wobec jednostki dominującej       

     - kredyty i pożyczki, w tym:       

        - długoterminowe w okresie spłaty       

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym:       

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       

        - do 12 miesięcy       

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy       

     - zobowiązania wekslowe       

     - inne (wg rodzaju)       

f) wobec pozostałych jednostek  32.514 30.509 18.094

     - kredyty i pożyczki, w tym: 73 3.268   

        - długoterminowe w okresie spłaty       

     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

     - z tytułu dywidend       

     - inne zobowiązania finansowe, w tym: 240     

    - umowy leasingu finansowego 240     

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7.189 17.447 15.322

        - do 12 miesięcy 7.189 17.447 15.322

        - powyżej 12 miesięcy       

     - zaliczki otrzymane na dostawy 1.097 616 23

     - zobowiązania wekslowe   778   

     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5.207 6.887 2.576
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

     - z tytułu wynagrodzeń 1.295 1.394 77

     - inne (wg rodzaju) 17.413 119 96

        - zobowiązanie z tyt. nabytych akcji 12.005    

        - zobowiązania wobec APEXIM S.A. 5.257    

        - pozostałe zobowiązania 151 119 96

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 750 120 265

     - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750 120 265

Zobowiązania krótkoterminowe razem 34.353 30.629 18.359
 
Nota 23b 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) w walucie polskiej 26.779 17.447 18.294

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 7.574 13.182 65

b1. jednostka/waluta   tys./USD   42 4

     tys. zł   126 15

b2. Jednostka/waluta   tys./EUR 22 19 11

      tys. zł 88 77 49

b3. Jednostka/waluta    tys./SKK 62.152 104.461  

      tys. zł 6.551 11.000  

b4. Jednostka/waluta    tys./CZK 6.950 14.653 10

      tys. zł 935 1.965 1

pozostałe waluty w  tys. zł    14   

Zobowiązania krótkoterminowe razem 34.353 30.629 18.359
 
Nota 23c 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2004  w tys. zł

Kwota 
kredytu/ 

pożyczki wg 
umowy 

Kwota 
kredytu/pożyczki 

pozostała  
do spłaty 

Nazwa (firma) 
jednostki Siedziba 

tys. zł waluta tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Ochrony 
Środowiska 
S.A. 

Warszawa 15.000 PLN 3.268 PLN WIBOR 1M       
+ 0,75 pp 17.12.2005

1) 255.000 szt. akcji 
COMP Rzeszów S.A. 
będących własnością 
Adama Górala  
– Prezesa Zarządu 
2) pełnomocnictwo  
do dysponowania 
rachunkiem bieżącym 

  

 
Nota 24a 
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   1   

    - długoterminowe (wg tytułów)       

    - krótkoterminowe (wg tytułów)   1   

            - pozostałe   1   

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów   723 858

    - długoterminowe (wg tytułów)       

    - krótkoterminowe (wg tytułów) 2.017 723 858

       - rozliczenia kontraktów długoterminowych 1.649 352 665
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INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

       - przychody z serwisów własnych rozliczane w czasie 178 299 189

       - refundacje dotyczące zakupów inwestycyjnych 75 72  

       - dofinansowanie projektu celowego 115    

       - różnica podatku dochodowego pomiędzy CIT-8 a sprawozdaniem 2003     4

Inne rozliczenia międzyokresowe razem 2.017 724 858
 
Nota 25a 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

a) wartość księgowa Grupy Kapitałowej w tys. zł 79.759 77.855 29.078

b) istniejąca liczba akcji Jednostki Dominującej (szt.) 3.450.000 3.450.000 3.000.000

c) wartość księgowa Grupy Kapitałowej na 1 akcję w tys. zł 23,12 22,57 9,69
 
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję nie różni się od wartości księgowej na 1 akcję. 

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 

Nota 27a 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA  
– RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

 - licencje i oprogramowania własne 7.239 15.335 6.345

     - w tym: od jednostek powiązanych       

 - usługi 50.773 41.893 14.973

     - w tym: od jednostek powiązanych       

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 58.012 57.228 21.318

 - w tym: od jednostek powiązanych - - -
 
W okresie od 01.01.2005 do 30.06.2005 Grupa Kapitałowa uzyskała przychody netto ze sprzedaży produktów  
w wysokości 58.012 tys. zł, w tym 37.188 tys. zł z realizacji kontraktów długoterminowych. 

Nota 27b 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)  w tys. zł

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) kraj 31.488 49.664 21.240

    - w tym: od jednostek powiązanych       

 - licencje i oprogramowania własne 7.239 15.335 6.345

       - w tym: od jednostek powiązanych       

 - usługi 24.249 34.329 14.895

       - w tym: od jednostek powiązanych       

b) eksport 26.524 7.564 78

    - w tym: od jednostek powiązanych       

 - licencje i oprogramowania własne       

       - w tym: od jednostek powiązanych       

 - usługi 26.524 7.564 78

       - w tym: od jednostek powiązanych       

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 58.012 57.228 21.318

 - w tym: od jednostek powiązanych - - -
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Nota 28a 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)  w tys. zł

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

 - sprzęt komputerowy 15.783 43.798 21.611

     - w tym: od jednostek powiązanych       

 - licencje i oprogramowanie obce 3.900 7.178 3.954

     - w tym: od jednostek powiązanych       

 - pozostałe 20 9   

     - w tym: od jednostek powiązanych       

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 19.703 50.985 25.565

 - w tym: od jednostek powiązanych       
 
Nota 28b 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW                   
(STRUKTURA TERYTORIALNA)  w tys. zł

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) kraj 19.699 50.932 25.565

 - sprzęt komputerowy 15.779 43.745 21.611

     - w tym: od jednostek powiązanych       

 - licencje i oprogramowanie obce 3.900 7.178 3.954

     - w tym: od jednostek powiązanych       

 - pozostałe 20 9   

     - w tym: od jednostek powiązanych       

b) eksport 4 53   

 - sprzęt komputerowy 4 53   

     - w tym: od jednostek powiązanych       

 - licencje i oprogramowanie obce      

     - w tym: od jednostek powiązanych       

 - pozostałe       

     - w tym: od jednostek powiązanych       

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem 19.703 50.985 25.565

 - w tym: od jednostek powiązanych       
 
Nota 29 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) amortyzacja 1.919 2.645 1.279

b) zużycie materiałów i energii 1.501 1.874 820

c) usługi obce 15.535 15.852 5.442

d) podatki i opłaty 176 285 102

e) wynagrodzenia 20.713 21.199 8.679

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  4.858 3.666 1.673

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2.264 3.097 1.275

    - podróży służbowych 1.243 1.880 848

    - pozostałe koszty 1.021 1.217 427

Koszty według rodzaju razem 46.966 48.618 19.270

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -498 -1.521 -1

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)       

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -4.355 -5.365 -1.772
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KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9.443 -10.369 -4.476

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32.670 31.363 13.021
 
W okresie od 01.01.2005 do 30.06.2005 koszt wytworzenia sprzedanych produktów wynosi 32.670 tys. zł, w tym koszty 
poniesione na realizację kontraktów długoterminowych 18.750 tys. zł. 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2005 do 30.06.2005 wyniosła 324 tys. zł, z tego na 
koszt wytworzenia sprzedanych produktów przypada 247 tys. zł, na koszty sprzedaży 4 tys. zł i na koszty ogólnego 
zarządu 73 tys. zł. 

Nota 30 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 29   

b) inne przychody operacyjne 477 361 223

   - otrzymane premie pieniężne 5 157 92

   - przedawnione zobowiązanie   99 99

   - otrzymane odszkodowania 160 53   

   - rozwiązanie odpisów na należności 99 17 11

   - otrzymane refundacje 18 6   

   - zwrot nadpłaconych składek ZUS 18     

   - korekta odliczenia podatku VAT za rok 2004 82     

   - pozostałe 95 29 21

Inne przychody operacyjne razem 485 390 223
 
Nota 31 

INNE  KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       

b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 118   

   - odpisy aktualizujące wartość należności 2 21   

   - odpisy aktualizujące wartość zapasów   97   

c) inne koszty operacyjne 361 140 49

   - nieodpłatne przekazanie majątku (darowizny) 192 109 48

   - inne zmniejszenia majątku trwałego 1 7   

   - sankcja według decyzji US dotycząca podatku VAT   5   

   - koszty szkód powypadkowych 88 3   

   - pozostałe 80 16 1

Inne koszty operacyjne razem 363 258 49
 
Nota 32a 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 37 22 0

    - od jednostek powiązanych, w tym: 21   

       - od jednostek zależnych     

       - od jednostek współzależnych 21   

       - od jednostek stowarzyszonych     

       - od znaczącego inwestora     
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PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

       - od jednostki dominującej      

    - od pozostałych jednostek 16 22 0

b) pozostałe odsetki  375 981 372

    - od jednostek powiązanych, w tym:      

       - od jednostek zależnych      

       - od jednostek współzależnych      

       - od jednostek stowarzyszonych      

       - od znaczącego inwestora      

       - od jednostki dominującej      

    - od pozostałych jednostek 375 981 372

Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 412 1.003 372
 
Nota 32b 

PRZYCHODY FINANSOWE  Z TYTUŁU ZBYCIA INWESTYCJI  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) przychody ze sprzedaży akcji  2.400 2.000

     - jednostek powiązanych     

     - pozostałych jednostek  2.400 2.000

Inne przychody finansowe razem - 2.400 2.000
 
W dniu 16.04.2004 roku Spółka zbyła 2.000.000 akcji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. po cenie 1,00 PLN za każdą 
akcję. W dniu 23.08.2004 roku Spółka podpisała umowę z Podkarpackim Towarzystwem Inwestycyjnym dotyczącą 
zbycia 7 szt. Akcji o wartości nominalnej 25 tys. PLN, a w dniu 31.12.2004 roku zbyła pozostałe 9 szt. akcji. Wyżej 
wymienione transakcje nie miały wpływu na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, gdyż cena zbycia akcji była 
równa cenie nabycia tychże akcji. 

Nota 32c 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) dodatnie różnice kursowe  202 29 -2

     - zrealizowane 191 27 5

     - niezrealizowane     11 2 -7

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)       

c) aktualizacja wartości inwestycji 255     

d) pozostałe       

Inne przychody finansowe razem 457 29 -2
 
Nota 33a 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) od kredytów i pożyczek 5 5 0

    - dla jednostek powiązanych, w tym:       

       - dla jednostek zależnych       

       - dla jednostek współzależnych       

       - dla jednostek stowarzyszonych       

       - dla znaczącego inwestora       

       - dla jednostki dominującej       

    - dla innych jednostek 5 5 0

b) pozostałe odsetki 125 9 2
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KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

    - dla jednostek powiązanych, w tym:       

       - dla jednostek zależnych       

       - dla jednostek współzależnych       

       - dla jednostek stowarzyszonych       

       - dla znaczącego inwestora       

       - dla jednostki dominującej       

    - dla innych jednostek 125 9 2

Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 130 14 2
 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ZBYCIA INWESTYCJI  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) koszty nabycia sprzedanych akcji   2.400 2.000

     - jednostek powiązanych      

     - pozostałych jednostek       2.400 2.000

Inne koszty finansowe razem - 2.400 2.000
 
Nota 33b 

INNE KOSZTY FINANSOWE  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) ujemne różnice kursowe  314 391 19

     - zrealizowane 306 380 14

     - niezrealizowane     8 11 5

b) utworzone rezerwy (z tytułu)       

c) aktualizacja wartości inwestycji 26    

d) pozostałe, w tym: 535 32 1

   - prowizje dotyczące otrzymanych kredytów 132 12  

   - koszty dotyczące otrzymanej dywidendy 385   1

   - pozostałe 18 20  

Inne koszty finansowe razem 849 423 20
 
Nota 37a 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 14.659 18.011 5.359

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów) 2.291 2.223 2.838

a) zwiększające podstawę opodatkowania 3.580 4.533 3.239

 - korekta przychodów z lat poprzednich 55 132 85

 - koszty niestanowiące przejściowo kosztów podatkowych 1.491 103 244

 - koszty niestanowiące trwale kosztów podatkowych 1.912 1.436 214

 - przychody podatkowe niestanowiące przejściowo przychodów księgowych   2.862 2.696

 - przychody podatkowe niestanowiące trwale przychodów księgowych 122    

b) zmniejszające podstawę opodatkowania 6.041 2.614 315

 - korekta kosztów z lat poprzednich   30 57

 - koszty podatkowe niestanowiące przejściowo kosztów księgowych 440 208 69

 - koszty podatkowe niestanowiące trwale kosztów księgowych   1.756  

 - przychody niestanowiące przejściowo przychodów podatkowych 3.440 50 101
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PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

 - przychody niestanowiące trwale przychodów podatkowych 2.161 570 88

c) korekty konsolidacyjne 4.752 304 -2

d) strata podatkowa jednostki zależnej      `

e) rozliczenie straty podatkowej jednostki zależnej z lat ubiegłych     -84

3. Dochód 16.950 20.234 8.197

4. Odliczenia od dochodu (z tytułu) 207 276 48

 - darowizny 8 77 48

 - strata jednostki zależnej z lat ubiegłych 199 199  

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 16.743 19.958 8.149

4. Podatek dochodowy według obowiązującej stawki  3.227 3.792 1.548

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -910    

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, 
w tym: 2.317 3.792 1.548

    - wykazany w rachunku zysków i strat 2.317 3.792 1.548

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny      

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy      

9. Podatek dochodowy zapłacony za granicą 0    

10. Podatek dochodowy wg decyzji za rok 2002 5    

11. Podatek dochodowy bieżący razem 2.322 3.792 1.548
 
Nota 37b 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW  
I STRAT:                                                                 w tys. zł 

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych  825 -406 -507

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych      

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi 
podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu      

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy 

33 -399 10

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)      

Podatek dochodowy odroczony razem 858 -805 -497
 
PODATEK DOCHODOWY W PRZEKROJU JEDNOSTEK OBJĘTYCH 
KONSOLIDACJĄ  w tys. zł

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) COMP Rzeszów S.A. 1.691 2.364 988

    - podatek dochodowy - część bieżąca 1.170 2.831 1.495

    - podatek dochodowy - część odroczona 521 -467 -507

b) ASSET Soft a.s. 1.237 489 0

    - podatek dochodowy - część bieżąca 1.166 864  

    - podatek dochodowy - część odroczona 71 -375  

c) EPSILIO S.A. 203 0 0

    - podatek dochodowy - część bieżąca -29    

    - podatek dochodowy - część odroczona 232    

d) ABAS S.A. 12 61 53

    - podatek dochodowy - część bieżąca 12 61 53

    - podatek dochodowy - część odroczona      
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PODATEK DOCHODOWY W PRZEKROJU JEDNOSTEK OBJĘTYCH 
KONSOLIDACJĄ  w tys. zł

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

e) COMP SOFT Sp. z o.o. 37 73 10

    - podatek dochodowy - część bieżąca 4 36  

    - podatek dochodowy - część odroczona 33 37 10

Podatek dochodowy razem 3.180 2.987 1.051
 
Nota 39a 

ZYSK (STRATA) NETTO  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 10.385 11.457 4.026

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych  5.847 3.871 280

c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych      

d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych      

e) korekty konsolidacyjne -7.128 -2.022 -123

Zysk (strata) netto 9.104 13.306 4.183
 
Nota 40a 

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ  01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

Zysk (strata) netto w tys. zł 9.104 13.306 4.183

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3.450.000 2.662.500 2.100.000

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,64 5,00 1,99

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych      

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)      
 
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie podziału każdej  
z dotychczasowych 300.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A o wartości 
nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  
w Rzeszowie o rejestracji 450.000 nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450.000 szt. 

Zysk na jedną akcję obliczono zgodnie z MSR 33, gdzie za ilość akcji zwykłych należy przyjąć średnią ważoną ilości 
akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu. 

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 30.06.2004: 

(300.000 x 2/6 m-cy) + (3.000.000 x 4/6 m-cy) = 2.100.000 

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004: 

(300.000 x 2/12 m-cy) + (3.000.000 x 7/12 m-cy) + (3.450.000 x 3/12 m-cy) = 2.662.500 

W okresie sprawozdawczym 01.01.2005 - 30.06.2005 ilość akcji nie uległa zmianie. 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą jest równy zyskowi na jedną akcję zwykłą. 

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU (POKRYCIA STRATY) 

W dniu 18 marca 2005 roku WZA COMP Rzeszów S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 2004 roku. 
Kwotę 4.623 tys. zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część stanowiącą kwotę 8.534 
tys. zł na zwiększenie kapitału zapasowego. 

Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 1,34 zł (4.623 tys. zł / 3.450 tys. akcji) 

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 
 

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU  
 w tys. zł

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 35.602 17.105 17.105

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  35.602 17.105 17.105

        - inne środki pieniężne       

b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 28.849 15.629 15.629
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STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU  
 w tys. zł

01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  28.599 35.602 15.629

        - inne środki pieniężne 250     

Zmiana stanu środków pieniężnych -6.753 18.497 -1.476

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 5.808 3.465 2.309

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 -23.473 1.220

Środki pieniężne z działalności finansowej -12.565 38.505 -5.005
 
Pozostałe korekty 

Do pozycji A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej „Inne korekty": 

 WYSZCZEGÓLNIENIE  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

  - wartość zlikwidowanych środków trwałych  -14  

  - wbudowane instrumenty finansowe -4    

Razem -4 -14 -
 
Do pozycji B.I.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej „Inne wpływy inwestycyjne ": 

WYSZCZEGÓLNIENIE  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

- korekta stanu środków pieniężnych spółki zależnej wprowadzonej w trakcie roku do 
Grupy Kapitałowej 446 13.763   

  - wpływy z tytułu spłaty pożyczek krótkoterminowych udzielonych pozostałym 
jednostkom 5.485 45 35

Razem 5.931 13.808 35
 
Do pozycji B II.4 . Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej „Inne wydatki inwestycyjne ": 

WYSZCZEGÓLNIENIE  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

- wydatki z tytułu udzielenia pożyczek krótkoterminowych pozostałym jednostkom 5.485 250 50

Razem 5.485 250 50
 
Do pozycji C II.9. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej „Inne wydatki finansowe ": 

WYSZCZEGÓLNIENIE  w tys. zł 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

- korekta różnic kursowych 71    

- wydatek związany z zapłatą przez Jednostkę Dominującą podatku dochodowego  
z tytułu udziałów w zyskach osoby prawnej (podwyższenie kapitału zakładowego ze 
środków kapitału zapasowego) 

  40  

Razem 71 40 -
 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH I GEOGRAFICZNYCH 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej COMP Rzeszów-ASSET Soft jest produkcja i sprzedaż 
systemów informatycznych, a także działalność związana z integracją systemów informatycznych. W związku  
z powyższym Grupa wydzieliła dwa podstawowe segmenty branżowe: 

- oprogramowanie 

-  integrację systemów.  

Segmenty geograficzne podzielone zostały na dwa zasadnicze rynki, na których Grupa prowadzi działalność, tj.:  

- rynek polski, 

- rynek słowacki, 

- pozostałe kraje europejskie.  
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Segmenty geograficzne stanowią podział uzupełniający. Grupa Kapitałowa stosuje jednolite zasady wyceny  
i prezentacji dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych.  

w tys. zł  oprogramowanie integracja 
systemów 

pozycje 
nieprzypisane 
segmentom 

razem      
Grupa 

Kapitałowa 

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY 

Przychody segmentu ogółem 58.705 18.890 765 77.715

Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 58.170 18.837 708 77.715

Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) 535 53 57  

Koszty segmentu ogółem 33.788 16.124 0 49.243

Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 33.394 15.849 0 49.243

Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) 394 275    

Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności      

Wynik segmentu 24.917 2.766 765 28.472

Przychody pozostałe (nieprzypisane segmentom)   485 485

Koszty (nieprzypisane segmentom)   14.161 14.161

Wynik działalności finansowej   -137 -137

Podatek dochodowy   3.179 3.179

Zyski (straty) mniejszości   2.376 2.376

Wynik finansowy netto     9.104

AKTYWA I PASYWA 

Aktywa segmentu 47.854 5.130   52.984

Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom)   82.765 82.765

Aktywa ogółem 47.854 5.130 82.765 135.749

Pasywa segmentu 55.211 7.071   62.282

Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom)   73.467 73.467

Pasywa ogółem 55.211 7.071 73.467 135.749

INFORMACJE DODATKOWE 

Nakłady inwestycyjne (koszt nabycia aktywów) 2.515 200 142 2.857

Amortyzacja 1.845 25 49 1.919

Inne koszty niepieniężne     0

SEGMENTY GEOGRAFICZNE 

  Polska Słowacja pozostałe kraje 
europejskie Razem 

Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym 51.187 21.169 5.359 77.715
 
W ramach oprogramowania Spółka osiągnęła przychody głównie ze sprzedaży: 

- systemów transakcyjnych, 

- systemów analitycznych, 

- bankowości elektronicznej, 

- systemów dedykowanych do obsługi inwestycji kapitałowych, 

- systemów rozliczeniowych, 

- systemów ERP, 

- oprogramowań obcych. 

Na sprzedaż integracji systemów składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży sprzętu i usług w zakresie: 

- sieci LAN/WAN, 

- systemów serwerowych UNIX, 

- systemów bezpieczeństwa. 
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacja o instrumentach finansowych  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 w tys. zł 

Aktywa 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu 

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu 

Pożyczki 
udzielone  

i należności 
własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane  
do terminu 

wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne  

do sprzedaży 

1. stan na początek okresu   1.419 52  

2. zwiększenia 4.771  621    

- nabycie, założenie, zaciągnięcie 3.000  597    

- wycena 91   4  

- aktualizacja wartości   24    

- przekwalifikowanie       

- włączenie spółki do Grupy 1.680      

- inne       

3. zmniejszenia 1.187  785    

- zbycie, rozwiązanie, spłata 1.133  721    

- wycena 54      

- aktualizacja wartości       

- przekwalifikowanie   64    

- inne       

4. stan na koniec okresu, z tego 3.584  1.255 56  

a) ujawnione w bilansie ze wskazaniem 
pozycji bilansowej   1.255 56  

- długoterminowe aktywa finansowe, 
udziały lub akcje    52  

- długoterminowe aktywa finansowe, 
udzielone pożyczki       

- krótkoterminowe aktywa finansowe,  
udziały lub akcje 3 584   4  

- krótkoterminowe aktywa finansowe, 
udzielone pożyczki   206    

- należności długoterminowe, pożyczki 
udzielone pracownikom   627    

- należności krótkoterminowe, pożyczki 
udzielone pracownikom   422    

 
Charakterystyka instrumentów finansowych: 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu obejmują zakupione w Funduszu SKARBIEC-KASA i SKARBIEC-KASA 
PLUS jednostki uczestnictwa. Na funduszu SKARBIEC-KASA na dzień 30.06.2005 roku znajdowało się 2.216,7225 
jednostek uczestnictwa o wartości 510 tys. zł. Kwota ta powstała w wyniku przemnożenia posiadanej liczby jednostek 
przez cenę jednostki, która na dzień 30.06.2005 roku wynosiła 229,91 zł. Na funduszu SKARBIEC-KASA PLUS na dzień 
30.06.2005 roku znajdowało się 2.537,7490 jednostek uczestnictwa o wartości 3.074 tys. zł. Cena jednej jednostki 
uczestnictwa na dzień 30.06.2005 roku wyniosła 1.211,48 zł. Wycena jednostek uczestnictwa stanowi różnicę wartości 
j.u. z dnia nabycia oraz wartości j.u. z dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.  

Przy wycenie tego instrumentu finansowego zastosowano wartość godziwą, ustaloną przy zastosowaniu danych 
wejściowych pochodzących z aktywnego rynku regulowanego.  

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

W badanym okresie w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły. 

Pożyczki udzielone i należności własne 

W dniu 23.06.2005 roku COMP Rzeszów S.A. udzielił pożyczki krótkoterminowej na rzecz Resovia Sportowa S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 200 tys. zł, z terminem spłaty 30.06.2006 roku. Na dzień 30.06.2005 roku wartość 
niespłaconej pożyczki wraz z naliczonymi na dzień bilansowy odsetkami wynosi 200 tys. zł. 
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Ponadto stan na dzień 30.06.2005 uwzględnia pożyczkę z dnia 26.05.2004 roku udzieloną na rzecz Stowarzyszenia 
Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie w wysokości 50 tys. zł. Stan pożyczki niespłaconej na dzień 30.06.2005 roku 
wraz z odsetkami wynosi 5,8 tys. zł. 

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej udzieliły pracownikom pożyczek. 
Oprocentowanie powyższych pożyczek jest zmienne i uzależnione jest od stóp procentowych banków obsługujących 
rachunki Spółek. Na dzień 30.06.2005 roku bilansowa wartość niespłaconych pożyczek długoterminowych udzielonych 
pracownikom wynosi 627 tys. zł, a zakwalifikowanych do krótkoterminowych 422 tys. zł. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
Na dzień bilansowy obejmują nabyte przez Jednostkę Dominującą akcje, wycenione w cenie nabycia, o wartości 52 tys. 
zł z terminem wykupu do 05.09.2007 roku. 

Ponadto w pozycji bilansowej ujęto aktywa finansowe, dla których zawarty kontrakt ustalił termin wymagalności spłaty 
wartości nominalnej przy założeniu utrzymania tych aktywów do czasu ich wymagalności. Wycena wartości godziwej 
tego instrumentu finansowego oparta została na opcji walutowej PLN/USD BRE Bank S.A. na dzień 20.05.2005 roku. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Na dzień bilansowy w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem 
udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 

Grupa Kapitałowa posiada następujące zobowiązania warunkowe 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE  w tys. zł stan na      
30.06.2005 

stan na      
31.12.2004 

stan na      
30.06.2004 

1. Należności warunkowe     

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)     

- otrzymanych gwarancji i poręczeń     

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)     

- otrzymanych gwarancji i poręczeń     

2. Zobowiązania warunkowe 5.539 4.857 5.543
2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)     

- udzielonych gwarancji i poręczeń     

2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5.539 4.857 5.543

- udzielonych gwarancji i poręczeń     

- blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych 
odbiorcom Spółki przez banki, tytułem należytego wykonania 
umowy przez Spółkę 

5.539 4.857 5.543

3. Inne      

Pozycje pozabilansowe razem 5.539 4.857 5.543
 
Na dzień bilansowy w Grupie Kapitałowej wystąpiły następujące zobowiązania wekslowe  
 

Rodzaj weksla        
[trasowany (na czyje 

zlecenie); własny, własny  
in blanco] 

Wysokość sumy 
wekslowej (dla 

weksla in blanco 
kwota określona 

deklaracją wekslową 
lub umową) 

Data wystawienia Osoby poręczające 
weksel 

Data płatności [określona  
klauzulą lub datą] 

in blanco dla PKN ORLEN 10.000,00 PLN 06.09.2002 Z. Chrzanowski w przypadku niezapłacenia 
należności w terminach płatności 

in blanco dla BZ WBK Leasing 102.363,11 PLN 23.10.2002 K. Jagielski  
i M. Mruszczyk 

w przypadku niewykonania  
lub nienależytego wykonania 

zobowiązań z umowy 

in blanco dla BZ WBK Leasing 201.105,77 PLN 08.05.2003 K. Jagielski  
i S. Pirsztuk 

w przypadku niewykonania  
lub nienależytego wykonania 

zobowiązań z umowy 

in blanco dla BZ WBK Leasing 287.568,42 PLN 22.05.2003 K. Jagielski  
i S. Pirsztuk 

w przypadku niewykonania  
lub nienależytego wykonania 

zobowiązań z umowy 

in blanco dla BZ WBK Leasing 153.054,00 PLN 02.12.2003 J. Keller i M. Wojtak 
w przypadku niewykonania  

lub nienależytego wykonania 
zobowiązań z umowy 

in blanco dla BZ WBK Leasing 86.803,28 PLN 28.12.2004 K. Jagielski  
i M. Wojtak 

w przypadku niewykonania  
lub nienależytego wykonania 

zobowiązań z umowy 
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3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania praw własności budynków i budowli 

Na dzień 30.06.2005 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej  
do zaniechania w okresie następnym 

Spółki tworzące Grupę Kapitałową nie zaniechały, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych 
działalności, nie przewidują również zaniechania tych działalności w okresie następnym. 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

W okresie sprawozdawczym w Grupie nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków 
trwałych na własne potrzeby. 

6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne  

Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wyniosły 8.286 tys. zł, w tym nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe 2.546 tys. zł. Pozostałą część stanowią udzielone przez Spółki Grupy Kapitałowej pożyczki 
krótkoterminowe w kwocie 5.485, które na dzień bilansowy zostały w całości spłacone.  

W grudniu 2004 roku Jednostka Dominująca podpisała z SOFTBANK S.A. umowę o sprzedaży przez SOFTBANK S.A. 
100% akcji łódzkiej spółki EPSILIO S.A. Zgodnie z zapisami umowy COMP Rzeszów S.A. wpłacił I ratę w wysokości 
12.495 tys. zł stanowiącą 51% ceny sprzedaży. II rata stanowiąca 49% ceny, czyli 12.005 tys. zł, jest płatna do 
16.12.2005 roku.  

Ponadto w Grupie Kapitałowej trwają prace przygotowujące kolejne akwizycje. Decyzje dotyczące zakupu akcji 
wybranych spółek powinny zostać podjęte do końca 2005 roku. 

7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE  w tys. zł COMP Rzeszów 
S.A. 

ASSET Soft 
a.s. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem 

Należności z tytułu dostaw i usług   42 296 338

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   42 296 338

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym          

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 338     338

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 338     338

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym         

Przychody ze sprzedaży produktów 27  150 347 524

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 27  150 347 524

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym          

Przychody ze sprzedaży towarów 122     122

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 122     122

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym          

Pozostałe przychody operacyjne    

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym    

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym     

Koszty działalności operacyjnej 490   36 112 638

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 490  36 112 638

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym         0

Majątek trwały  

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym     

Zapasy   1   1

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym   1   1

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym          

Rozliczenia międzyokresowe czynne 7     7

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 7     7

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym          
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WYSZCZEGÓLNIENIE  w tys. zł COMP Rzeszów 
S.A. 

ASSET Soft 
a.s. ABAS S.A. COMP Soft  

Sp. z o.o. Razem 

Przychody finansowe 4.669      4.669

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym 4.669      4.669

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym          

Zyski (straty) z lat ubiegłych   4.669     4.669

  - podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym  4.669     4.669

  - nie podlegające wyłączeniom konsolidacyjnym          
 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

W I połowie 2005 roku Grupa Kapitałowa nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. 

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

Zarząd 15 11 8 

Kadra kierownicza 54 25 23 

Sprzedaż, marketing i logistyka 63 55 23 

Produkcja oprogramowania 421 349 128 

Serwis 34 26 25 

Wdrożenia 118 53 52 

Finanse 32 25 15 

Administracja i kontrola wewnętrzna 37 17 18 

Inne 23 13 6 

Razem 797 574 298 
 
10. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla 

osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta i z tytułu pełnienia funkcji  
we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) 

 

ZARZĄD Wynagrodzenia w tys. zł Za okres 

Adam Góral 40 styczeń-czerwiec 2005 

Adam Rusinek 326 styczeń-czerwiec 2005 

Zbigniew Pomianek 115 styczeń-czerwiec 2005 

Renata Bojdo 92 styczeń-czerwiec 2005 

Marek Panek 205 styczeń-czerwiec 2005 

Razem 778   
 

RADA NADZORCZA Wynagrodzenia w tys. zł Za okres 

Adam Noga 13 styczeń-czerwiec 2005 

Przemysław Sęczkowski 10 styczeń-czerwiec 2005 

Ewa Góral-Maciąg  9 styczeń-czerwiec 2005 

Zbigniew Góral  9 styczeń-czerwiec 2005 

Jarosław Maczkowski  9 styczeń-czerwiec 2005 

Razem 50   
 

W okresie sprawozdawczym w jednostkach powiązanych nie wystąpiły wypłacone lub należne wynagrodzenia dla 
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej COMP Rzeszów S.A. 

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom zarządzającym  
i nadzorującym 

Na dzień 30.06.2005 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, gwarancje lub poręczenia na rzecz Członków 
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich bliskich. 

Na dzień bilansowy w aktywach Jednostki Dominującej figuruje należność w kwocie 56 tys. zł z tytułu udzielonej 
pożyczki byłemu Członkowi Zarządu. Termin spłaty powyższej pożyczki mija dnia 30.11.2005 roku. 
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12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym  
za bieżący okres 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia 
dotyczące lat ubiegłych. 

13. Informacje o rozliczeniu skutków finansowych nabycia Spółki zależnej Epsilio S.A. 

Z dniem 01 marca 2005 r. w skład Grupy Kapitałowej „COMP Rzeszów-ASSET Soft” włączona została spółka Epsilio 
S.A. Początkowe rozliczenie skutków finansowych nabycia udziałów w objętym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym podmiocie zależnym nastąpiło w oparciu o ustalone wartości szacunkowe możliwych do zidentyfikowania 
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Jednostka dominująca jest w trakcie ustalania wartości godziwej 
składnika aktywów zidentyfikowanego jako wartości niematerialne i prawne, które dotychczas nie były ujmowane  
w sprawozdaniu finansowym.  

W prezentowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym zidentyfikowane wstępnie wartości niematerialne i prawne 
zostały ujęte jako wartość firmy w wysokości 22.691 tys. zł. Ostateczne ustalenie wartości godziwej możliwych do 
zidentyfikowania wartości niematerialnych i prawnych nastąpi do końca 2005 roku i w związku z tym przedstawiona  
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy może ulec zmianie. 

14. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym 

W dniu 01.07.2005 roku, decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, Epsilio S.A., będące jednostką zależną, zostało przyłączone do COMP Rzeszów S.A. Oznacza to, że  
z dniem 01.07.2005 roku COMP Rzeszów S.A. przejął wszelkie prawa i obowiązki spółki Epsilio. Od dnia 01.07.2005 
roku Epsilio jest wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jako Przedstawicielstwo w Łodzi. 

Na dzień przejęcia wartość nabytych aktywów kształtowała się następująco: 

- wartości niematerialne i prawne  2.799 tys. zł, 
- rzeczowe aktywa trwałe 1.179 tys. zł, 
- należności długoterminowe             51 tys. zł, 
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe       573 tys. zł, 
- zapasy                          106 tys. zł, 
- należności krótkoterminowe 1.460 tys. zł, 
- inwestycje krótkoterminowe  4.631 tys. zł, 
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  2.267 tys. zł. 

Wartość zobowiązań stanowiły: 

- rezerwy na zobowiązania  3.446 tys. zł, 
- zobowiązania długoterminowe  74 tys. zł, 
- zobowiązania krótkoterminowe 6.957 tys. zł. 

Dnia 02.07.2005 roku Rada Nadzorcza COMP Rzeszów S.A. powołała na Członka Zarządu Krzysztofa Jagielskiego, 
dotychczasowego Prezesa Zarządu Epsilio S.A. Krzysztof Jagielski jest odpowiedzialny za Pion Banków Spółdzielczych, 
który został wyodrębniony w procesie łączeniowym spółek. 

Od dnia 02.07.2005 roku skład Zarządu COMP Rzeszów S.A. tworzą: 

- Adam Góral  Prezes Zarządu  

- Adam Rusinek  Wiceprezes Zarządu 

- Zbigniew Pomianek  Wiceprezes Zarządu  

- Renata Bojdo  Członek Zarządu  

- Marek Panek  Członek Zarządu  

- Krzysztof Jagielski Członek Zarządu 

Dodatkowo Spółka zależna Epsilio S.A. zawarła ugodę z Apexim S.A. w upadłości w dniu 30.06.2005 roku, z datą 
wejścia w życie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza zatwierdzającego 
Ugodę. 

15. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie i zakresie przyjęcia 
aktywów i pasywów 

Jednostka Dominująca nie posiada poprzednika prawnego. 

16. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji 

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Grupy Kapitałowej wskaźnikiem inflacji. 
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17. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym  
i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami 

Sporządzone na dzień 30.06.2005 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało po raz 
pierwszy zaprezentowane zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.  

W celu doprowadzenia danych finansowych dotyczących okresów poprzednich do porównywalności dokonano  
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych następujących korekt wynikających ze zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości: 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2004 roku, obejmującym 
okres trwający od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku dokonano korekt, które dotyczyły: 

1. W aktywach skonsolidowanego bilansu: 

- zwiększenia wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę 563 tys. zł 

- zwiększenia wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 67 tys. zł  

- zwiększenia wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 94 tys. zł 

2. W pasywach skonsolidowanego bilansu: 

- zwiększenia zysku netto wypracowanego w 2003 roku w kwocie 1.433 tys. zł 

- zmniejszenia zysku netto wypracowanego w 2004 roku w kwocie 1.079 tys. zł  

- utworzenia dodatkowych rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 18 tys. zł 

- zwiększenia innych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 352 tys. zł  

3. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat: 

- zmniejszenia wartości przychodów ze sprzedaży produktów o kwotę 2.099 tys. zł 

- zmniejszenia wartości odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę 621 tys. zł 

- zmniejszenia podatku dochodowego w związku z korektami wartości aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego o kwotę 399 tys. zł 

4. W zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym: 

- zwiększenia niepodzielonego zysku netto z 2003 roku o kwotę 1.433 tys. zł 

- zmniejszenia zysku netto wypracowanego w 2004 roku o kwotę 1.079 tys. zł 

5. W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych: 

- zmniejszenia zysku netto o kwotę 1.079 tys. zł 

- zmniejszenia amortyzacji, w tym odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych, o kwotę 621 tys. zł 

- zmniejszenia stanu rezerw o kwotę 367 tys. zł 

- zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych czynnych o kwotę 1.899 tys. zł 

- zwiększenia rozliczeń międzyokresowych biernych o kwotę 168 tys. zł 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2004 roku, obejmującym 
okres trwający od 01 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku dokonano korekt, które dotyczyły: 

1. W aktywach skonsolidowanego bilansu: 

- zmniejszenia wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę 40 tys. zł 

- zwiększenia wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 127 tys. zł  

- zmniejszenia wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 1 tys. zł 

2. W pasywach skonsolidowanego bilansu: 

- zwiększenia zysku netto wypracowanego w 2003 roku o kwotę 1.433 tys. zł 

- zmniejszenia zysku netto wypracowanego w I połowie 2004 roku o kwotę 2.013 tys. zł  

- utworzenia dodatkowych rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1 tys. zł 

- zwiększenia innych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 665 tys. zł  

3. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat: 

- zmniejszenia wartości przychodów ze sprzedaży produktów o kwotę 2.507 tys. zł 

- zmniejszenia wartości odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę 18 tys. zł 
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- zwiększenia podatku dochodowego w związku z korektami wartości aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego o kwotę 476 tys. zł 

4. W zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym: 

- zwiększenia niepodzielonego zysku netto z 2003 roku o kwotę 1.433 tys. zł 

- zmniejszenia zysku netto wypracowanego w I połowie 2004 roku o kwotę 2.013 tys. zł 

5. W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych: 

-  zmniejszenia zysku netto o kwotę 2.013 tys. zł 

- zmniejszenia amortyzacji, w tym odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych, o kwotę 18 tys. zł 

- zmniejszenia stanu rezerw o kwotę 384 tys. zł 

- zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych czynnych o kwotę 1.934 tys. zł 

- zwiększenia rozliczeń międzyokresowych biernych o kwotę 481 tys. zł 

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 roku, obejmującym okres trwający  
od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku dokonano korekt, które dotyczyły: 

1. W aktywach skonsolidowanego bilansu: 

- zmniejszenia wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę 58 tys. zł 

- zwiększenia wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 35 tys. zł  

- zwiększenia wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 2.025 tys. zł 

2. W pasywach skonsolidowanego bilansu: 

- zwiększenia zysku netto wypracowanego w 2003 roku w kwocie 1.433 tys. zł 

- utworzenia dodatkowych rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 385 tys. zł 

- zwiększenia innych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 184 tys. zł  

3. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat: 

- zwiększenia wartości przychodów ze sprzedaży produktów o kwotę 1.841 tys. zł 

- zwiększenia wartości odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych o kwotę 58 tys. zł 

- zwiększenia podatku dochodowego w związku z korektami wartości aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego o kwotę 350 tys. zł 

4. W zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym: 

- zwiększenia zysku netto wypracowanego w 2003 roku o kwotę 1.433 tys. zł 

5. W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych: 

- zwiększenia zysku netto o kwotę 1.433 tys. zł 

- zwiększenia amortyzacji, w tym odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych, o kwotę 58 tys. zł 

- zwiększenia stanu rezerw o kwotę 384 tys. zł 

- zwiększenia rozliczeń międzyokresowych czynnych o kwotę 2.060 tys. zł 

- zwiększenia rozliczeń międzyokresowych biernych o kwotę 184 tys. zł 

Powyżej opisane przekształcenia dotyczyły korekty odpisów wartości firmy jednostek podporządkowanych, a także 
odmiennego ujęcia przychodów z tytułu realizacji projektów, które w myśl ustawy o rachunkowości nie spełniały definicji 
kontraktu długoterminowego, w związku z czym nie podlegały rozliczeniom w czasie. 

Tabelaryczne zestawienie korekt zostało zaprezentowane poniżej. 
 

Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 30.06.2004 31.12.2003 

Wartość aktywów wg danych uprzednio publikowanych 125.813 49.666 42.446

- wartość firmy jednostek podporządkowanych 563 -40 -58

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 127 35

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 -1 2.025

Wartość aktywów wg danych prezentowanych 126.537 49.752 44.448
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Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 30.06.2004 31.12.2003 

Wartość pasywów wg danych uprzednio publikowanych 125.813 49.666 42.446

- zysk z lat ubiegłych 1.433 1.433   

- zysk netto -1.079 -2.013 1.433

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 1 385

- rozliczenia międzyokresowe 352 665 184

Wartość pasywów wg danych prezentowanych 126.537 49.752 44.448
 
Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 30.06.2004 31.12.2003 

Zysk (strata) netto wg danych uprzednio publikowanych 14.385 6.196 9.683

- przychody netto ze sprzedaży produktów -2.099 -2.507 1.841

- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 621 18 -58

- odroczony podatek dochodowy 399 476 -350

Zysk (strata) netto wg danych prezentowanych 13.306 4.183 11.116
 
Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 30.06.2004 31.12.2003 

Kapitały własne wg danych uprzednio publikowanych 78.086 29.618 28.224

- zysk/strata z lat ubiegłych 1.433 1.433 

- zysk netto -1.079 -2.013 1.433

Kapitały własne wg danych prezentowanych 78.440 29.038 29.657
 
Wyszczególnienie  w tys. zł 31.12.2004 30.06.2004 31.12.2003 

Przepływy pieniężne netto razem wg danych uprzednio publikowanych 18.497 -1.476 1.460

- zysk (strata) netto -1.079 -2.013 1.433

- amortyzacja, w tym: -621 -18 58

      - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych -621 -18 58

- zmiana stanu rezerw -367 -384 385

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2.067 2.415 -1.876

Przepływy pieniężne netto wg danych prezentowanych 18.497 -1.476 -1.460
 
18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 

dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz 
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik 
finansowy i rentowność 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne po raz pierwszy sporządzono zgodnie  
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej. W skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2004 roku,  
a także 30 czerwca 2004 roku dokonano korekt wpływających na zmianę wyników finansowych tych okresów, które 
szczegółowo opisano w pkt 17 dodatkowych not objaśniających. 

19. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

W skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2005 roku, 31 grudnia 2004 
roku oraz 30 czerwca 2004 roku nie dokonywano korekt błędów podstawowych. 

20. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna 
zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Emitenta/jednostki powiązane działań 
mających na celu eliminację niepewności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez Grupę Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez Grupę Kapitałową działalności. 
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21. Połączenie jednostek 

W I połowie 2005 roku nie miało miejsca połączenie spółek tworzących Grupę Kapitałową z innym podmiotem 
gospodarczym. 

22.  W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej 
zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wszystkie spółki zależne skonsolidowane zostały metodą pełną. 

Zastosowanie metody praw własności do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych na dzień  
30 czerwca 2005 roku spowodowałoby następujące skutki finansowe. 
 

Wyszczególnienie % posiadanego 
kapitału zakładowego

Wartość bilansowa 
udziałów 

Wartość ustalona 
metodą praw 

własności 
Wpływ na wynik 

okresu  

ASSET SOFT a.s. 55,00 47.964 12.268 2.809

EPSILIO S.A. 100,00 24.745 2.590    300

ABAS S.A. 52,38      400     612    26

COMP Soft Sp. z o.o. 65,00      182     470    99

Razem  73.291 15.940 3.234

 
23. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz inne informacje 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów 

Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym objęto wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 
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3.5. Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego COMP Rzeszów S.A. 

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

z przeglądu sprawozdania finansowego 

obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku 

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu COMP Rzeszów S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie,  
al. Armii Krajowej 80, na które składa się: 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.146 
tys. zł; 

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 
10.385 tys. zł; 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku wykazujące wzrost kapitału 
własnego o sumę 5.762 tys. zł; 

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do  
30 czerwca 2005 roku o kwotę 3.322 tys. zł; 

- informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. 

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego 
sprawozdania.  

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu biegłego 
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.  

Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać 
umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.  

Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi 
rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse  
i księgowość Jednostki. 

Zakres i metoda przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego istotnie różnią się od badań leżących u podstaw 
opinii wyrażanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać 
takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 

Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym półrocznym 
sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową jednostki 
na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku 
zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji 
Europejskiej. 

Poznań, dnia 29 września 2005 roku. 

 

BDO Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Odział w Poznaniu, ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań 

Nr ewidencyjny 523 
Krystyna Olczak        Krystyna Sakson 
Biegły Rewident         Członek Zarządu 
Nr ident. 10156/7514        Biegły Rewident 

Nr ident. 7899/48 
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3.6. Jednostkowe sprawozdanie finansowe COMP Rzeszów S.A. 

BILANS (w tys. zł) 

Pozycja bilansu 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

AKTYWA 

I. Aktywa trwałe 80.459 54.848 6.305

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 507 554 253

- wartość firmy  

2. Rzeczowe aktywa trwałe 5.567 4.952 4.711

3. Należności długoterminowe 622 478 

3.1. Od jednostek powiązanych  

3.2. Od pozostałych jednostek 622 478 

4. Inwestycje długoterminowe 73.343 48.598 1.034

4.1. Nieruchomości  

4.2. Wartości niematerialne i prawne  

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 73.343 48.598 1.034

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 73.291 48.546 582

 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą 
praw własności  

b) w pozostałych jednostkach 52 52 452

4.4. Inne inwestycje długoterminowe  

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 420 266 307

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 420 266 307

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  

II. Aktywa obrotowe 25.687 41.060 42.545

1. Zapasy 1.222 652 1.024

2. Należności krótkoterminowe 8.387 31.812 24.705

2.1. Od jednostek powiązanych 29 5

2.2. Od pozostałych jednostek 8.387 31.783 24.700

3. Inwestycje krótkoterminowe 11.105 7.787 15.855

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11.105 7.787 15.855

a) w jednostkach powiązanych  330

b) w pozostałych jednostkach 206 210 15

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.899 7.577 15.510

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4.973 809 961

Aktywa razem 106.146 95.908 48.850
 
Pozycja bilansu 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

PASYWA 

I. Kapitał własny 82.567 76.805 28.856

1. Kapitał zakładowy 518 518 300

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)  

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  

4. Kapitał zapasowy 71.873 63.762 23.461

5. Kapitał z aktualizacji wyceny  

6. Pozostałe kapitały rezerwowe  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -209 1.068 1.068

8. Zysk (strata) netto 10.385 11.457 4.027
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Pozycja bilansu 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23.579 19.103 19.994

1. Rezerwy na zobowiązania 1.621 1.134 778

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 729 54 50

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 8 120

a) długoterminowa 7 7 120

b) krótkoterminowa 1 1 

1.3. Pozostałe rezerwy 884 1.072 608

a) długoterminowe   

b) krótkoterminowe 884 1.072 608

2. Zobowiązania długoterminowe   

2.1. Wobec jednostek powiązanych   

2.2. Wobec pozostałych jednostek   

3. Zobowiązania krótkoterminowe 19.975 17.328 18.358

3.1. Wobec jednostek powiązanych 338 228 267

3.2. Wobec pozostałych jednostek 19.441 17.027 17.862

3.3. Fundusze specjalne 196 73 229

4. Rozliczenia międzyokresowe 1.983 641 858

4.1. Ujemna wartość firmy   

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1.983 641 858

a) długoterminowe   

b) krótkoterminowe 1.983 641 858

Pasywa razem 106.146 95.908 48.850

   

Wartość księgowa (w tys. zł) 82.567 76.805 28.856

Liczba akcji 3.450.000 3.450.000 3.000.000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23,93 22,26 9,62

Rozwodniona liczba akcji   

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   
 
W dniu 01 października 2004 roku, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. 
nowych akcji serii B, ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt. 
 

Pozycje pozabilansowe  w tys. zł 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 

1. Należności warunkowe   

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)   

- otrzymanych gwarancji i poręczeń   

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)   

- otrzymanych gwarancji i poręczeń   

2. Zobowiązania warunkowe 5.539 4.857 5.543

2.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)   

- udzielonych gwarancji i poręczeń   

2.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5.539 4.857 5.543

- udzielonych gwarancji i poręczeń   

- blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom 
Spółki przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę 5.539 4.857 5.543

3. Inne    

Pozycje pozabilansowe razem 5.539 4.857 5.543
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 

Pozycja rachunku zysków i strat 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42.382 97.038 45.243

- od jednostek powiązanych 149 150 63

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24.591 47.832 20.344

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17.791 49.206 24.899

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28.965 71.677 35.102

- od jednostek powiązanych 132 121 60

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13.820 29.190 12.918

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15.145 42.487 22.184

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 13.417 25.361 10.141

IV. Koszty sprzedaży 1.799 4.029 1.665

V. Koszty ogólnego zarządu 4.074 8.502 3.891

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7.544 12.830 4.585

VII. Pozostałe przychody operacyjne 294 307 216

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 14

2. Dotacje  

3. Inne przychody operacyjne 294 293 202

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 132 200 151

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 33  

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 109 103

3. Inne koszty operacyjne 97 91 48

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 7.706 12.937 4.650

X. Przychody finansowe 4.895 948 386

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4.669 5 5

- od jednostek powiązanych 4.669 5 5

2. Odsetki, w tym: 165 943 381

- od jednostek powiązanych 20 11

3. Zysk ze zbycia inwestycji  

4. Aktualizacja wartości inwestycji  

5. Inne 61  

XI. Koszty finansowe 525 64 21

1. Odsetki, w tym: 8 9 0

- dla jednostek powiązanych  

2. Strata ze zbycia inwestycji  

3. Aktualizacja wartości inwestycji  

4. Inne 517 55 21

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 12.076 13.821 5.015

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)  

1. Zyski nadzwyczajne  

2. Straty nadzwyczajne  

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 12.076 13.821 5.015

XV. Podatek dochodowy 1.691 2.364 988

a) część bieżąca 1.170 2.831 1.495

b) część odroczona 521 -467 -507

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności  

XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 10.385 11.457 4.027
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Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł 10.385 11.457 4.027

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.450.000 2.662.500 2.100.000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,01 4,30 1,92

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   
 
W dniu 18 lutego 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie podziału każdej  
z dotychczasowych 300 tys. akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł na dziesięć nowych akcji serii A o wartości 
nominalnej po 0,10 zł każda. Ponadto w dniu 01 października 2004 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  
w Rzeszowie o rejestracji 450 tys. nowych akcji serii B ilość akcji serii A i B wzrosła do 3.450 tys. szt. 

Zysk na jedną akcję obliczono zgodnie z MSR 33, gdzie za ilość akcji zwykłych należy przyjąć średnią ważoną ilości 
akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu. 

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 30.06.2004: 

(300.000 x 2/6 m-cy) + (3.000.000 x 4/6 m-cy) = 2.100.000 

Sposób obliczenia średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie 01.01.2004 - 31.12.2004:  

(300.000 x 2/12 m-cy) + (3.000.000 x 7/12 m-cy) + (3.450.000 x 3/12 m-cy) = 2.662.500 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł) 

Pozycja zestawienia zmian w kapitale własnym 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76.805 30.252 30.252

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

   b) korekty błędów  podstawowych   -423 -423

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 76.805 29.829 29.829

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 518 300 300

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego   218   

                 a) zwiększenia (z tytułu)   218   

                     - emisji akcji (wydania udziałów)   45   

                     - podwyższenie z kapitału zapasowego   173   

                b) zmniejszenia (z tytułu)       

                     - umorzenia akcji (udziałów)       

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 518 518 300

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu       

          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy       

                 a) zwiększenia (z tytułu)       

                 b) zmniejszenia (z tytułu)       

          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu       

      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu       

          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych       

                 a) zwiększenia (z tytułu)       

                 b) zmniejszenia (z tytułu)       

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu       

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 63.762 18.317 18.317

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 8.111 45.445 5.144

                 a) zwiększenia (z tytułu) 8.534 47.399 5.144

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   42.255   

                     - z podziału zysku (ustawowo)       

                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8.534 5.144 5.144

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 423 1.954   

                     - pokrycia straty 423     

                     - pokrycia kosztów emisji akcji   1.741   

                     - wypłaty dywidendy       

                     - podwyższenie kapitału zakładowego   213   

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 71.873 63.762 23.461

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu       

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny       

                  a) zwiększenia (z tytułu)       

                  b) zmniejszenia (z tytułu)       

                      - zbycia środków trwałych       

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu       

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu       

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych       

                   a) zwiększenia (z tytułu)       

                   b) zmniejszenia (z tytułu)       
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Pozycja zestawienia zmian w kapitale własnym 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu       

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12.525 11.635 11.635

            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12.948 11.635 11.635

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

                   b) korekty błędów  podstawowych   -423 -423

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych 12.948 11.212 11.212

                   a) zwiększenia (z tytułu)       

                       - podziału zysku z lat ubiegłych       

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 13.157 10.144 10.144

                       - przeznaczenie na kapitał zapasowy 8.534 5.144 5.144

                       - przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4.623 5.000 5.000

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -209 1.068 1.068

            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 423     

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

                   b) korekty błędów  podstawowych       

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych 423     

                   a) zwiększenia (z tytułu)       

                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia       

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 423     

                       - pokrycia kapitału zapasowego 423     

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu       

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -209 1.068 1.068

         8. Wynik netto 10.385 11.457 4.027

             a) zysk netto 10.385 11.457 4.027

             b) strata netto       

             c) odpisy z zysku       

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 82.567 76.805 28.856

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 82.567 72.409 28.856
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł) 

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia      

  I. Wpływy      

       1. Sprzedaż      

       2. Inne wpływy z działalności operacyjnej      

  II. Wydatki      

       1. Dostawy i usługi      

       2. Wynagrodzenia netto      

       3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia      

       4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym      

       5. Inne wydatki operacyjne      

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)      

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia       

  I. Zysk (strata) netto 10.385 11.457 4.027

  II. Korekty razem -1.957 -12.029 -1.798

       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 
własności      

       2. Amortyzacja 1.181 2.333 1.132

       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -122    

       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4.696 -939 -386

       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 58 -2 -14

       6. Zmiana stanu rezerw 487 -79 -435

       7. Zmiana stanu zapasów -570 560 188

       8. Zmiana stanu należności 10.791 -17.815 -10.232

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  
i  kredytów -6.163 1.881 5.858

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2.923 2.032 2.091

      11. Inne korekty      

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 8.428 -572 2.229

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej       

  I. Wpływy  5.291 3.421 2.340

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 190 85 14

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 4.901 3.291 2.291

           a) w jednostkach powiązanych 4.791 5 5

               - zbycie aktywów finansowych      

               - dywidendy i udziały w zyskach 4.791 5 5

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      

               - odsetki      

               - inne wpływy z aktywów finansowych      

           b) w pozostałych jednostkach  110 3.286 2.286

               - zbycie aktywów finansowych   2.400 2.000

               - dywidendy i udziały w zyskach      

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych      

               - odsetki 110 886 286
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Pozycja rachunku przepływów pieniężnych 01.01.2005-
30.06.2005 

01.01.2004-
31.12.2004 

01.01.2004-
30.06.2004 

               - inne wpływy z aktywów finansowych      

       4. Inne wpływy inwestycyjne 200 45 35

  II. Wydatki 2.442 51.050 1.060

       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1.997 2.836 1.010

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      

       3. Na aktywa finansowe, w tym: 245 47.964  

           a) w jednostkach powiązanych 245 47.964  

               - nabycie aktywów finansowych 245 47.964  

               -  udzielone pożyczki długoterminowe      

           b) w pozostałych jednostkach       

               - nabycie aktywów finansowych      

               -  udzielone pożyczki długoterminowe      

       4. Inne wydatki inwestycyjne 200 250 50

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2.849 -47.629 1.280

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej       

 I. Wpływy  73 43.827  

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału   40.559  

       2. Kredyty i pożyczki 73 3.268  

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych      

       4. Inne wpływy finansowe      

  II. Wydatki  8.028 5.049 5.000

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych      

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4.623 5.000 5.000

       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku      

       4. Spłaty kredytów i pożyczek 3.268    

       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych      

       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych      

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego      

       8. Odsetki 137 9  

       9. Inne wydatki finansowe   40  

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7.955 38.778 -5.000

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3.322 -9.423 -1.491

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3.322 -9.423 -1.491

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych       

F. Środki pieniężne na początek okresu 7.577 17.001 17.001

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10.899 7.578 15.510

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 5.655 4.857 5.543
 
Blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem należytego 
wykonania umowy przez Spółkę w kwocie 5.539 tys. zł zostały zabezpieczone kwotą 5.655 tys. zł. 
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 STATUT 

Tekst jednolity – aktualny na dzień 8 października 2005 roku (obejmujący zmiany uchwalone przez NWZ w dniu  
7 października 2005 r.) 

STATUT 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma spółki brzmi „ASSECO Poland” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”). 

2. Spółka może używać skrótu firmy „ASSECO Poland” S.A. oraz znaku graficznego wyróżniającego Spółkę. 

3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.  

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

§ 2 

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.  

§ 3 

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne,  
a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.  

§ 4 

Założycielami Spółki są:  

a) Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Sosnowskiego 29,  

b) Adam Góral, zam. w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 13,  

c) Marta Sztafrowska-Papaj, zam. w Piasecznie, ul. Turkusowa 14.  

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 5 

Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego  
i domowego.  

2. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami.  

3. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku 
osobistego i domowego.  

4. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji.  

5. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych.  

6. Transmisja danych i teleinformatyka.  

7. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.  

8. Działalność w zakresie oprogramowania.  

9. Przetwarzanie danych.  

10. Działalność związana z bazami danych.  

11. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących.  

12. Pozostała działalność związana z informatyką.  

13. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego.  

14. Leasing.  

15. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.  

16. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.  

17. Budownictwo.  

18. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.  

19. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.  
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20. Działalność szkoleniowa.  

21. Działalność badawczo-rozwojowa. 

§ 6 

Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, po 
uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.  

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 517.500 PLN (pięćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 
3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 15 gr (piętnaście 
groszy) każda. 

2. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: 

- 3.000.000 akcji serii A, 

- 450.000 akcji serii B. 

3. Akcje spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest 
dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Zamiana akcji na okaziciela 
na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 

4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. 
Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym obrocie 
papierami wartościowymi dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym 
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych.  

5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. W przypadku odmowy zbycia, Zarząd 
w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena 
akcji nie może być niższa niż średnia cena giełdowa z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc 
zgłoszenia, pod warunkiem, że akcje Spółki będą w obrocie giełdowym. W przeciwnym przypadku cena akcji nie 
może być niższa niż wartość księgowa przypadająca na akcję na ostatni dzień bilansowy. Cena jest płatna w 
terminie jednego miesiąca od dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji.  

6. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia  podjętą większością 2/3 
głosów, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Akcje umarza się z czystego zysku lub poprzez 
obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie akcji z czystego zysku może nastąpić dopiero po podziale zysku za 
ubiegły rok obrotowy.  

7. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości akcji 
dotychczasowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 8 

Akcje Spółki są zbywalne i mogą być obciążane na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa. 

§ 9 skreślony 

§ 10 skreślony 

§ 11 skreślony 

§ 12 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz inne papiery 
wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.  

IV. WŁADZE SPÓŁKI 

§ 13 

Władzami Spółki są:  

a) Walne Zgromadzenie,  

b) Rada Nadzorcza,  

c) Zarząd.  

A. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 14 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Rzeszowie lub w Warszawie.  
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§ 15 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  

§ 16 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy; lub  

b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej; lub  

c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego 
Spółki.  

2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek jednego z podmiotów wskazanych w ust. 1 pkt pkt 
b) i c) powyżej, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.  

3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do zwołania Walnego Zgromadzenia w następujących przypadkach:  

a) niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie określonym w § 15 Statutu; lub  

b) niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd na podstawie wniosku uprawnionych 
organów lub osób określonych w ust.1 pkt pkt b) i c) powyżej w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

4. skreślony 

5. skreślony 

6. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek upoważnionego organu lub podmiotu, nie można odwołać 
takiego zwołania bez zgody organu lub podmiotu, który złożył taki wniosek.  

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,  
z zastrzeżeniem art. 404 KSH.  

2. Porządek obrad ustala Zarząd, a w sytuacji określonej w § 16 ust. 3, zwołujący Walne Zgromadzenie.  

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.  

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 
wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub 
reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.  

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.  

§ 19 

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

§ 20 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:  

a) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków albo pokrycia strat,  

a)1 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki  
z wykonania przez nich obowiązków;  

b) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub przekształcenia Spółki,  

c)    rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

d) podejmowanie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy oraz umorzenia akcji Spółki,  

e) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,  

f)    podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,  

h) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  

i)    tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,  
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j)    zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,  

k)    zmiana Statutu Spółki,  

l)    emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa,  

m) wybór oraz zmiana likwidatorów,  

n) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,  

o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

p) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki,  

q) podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu,  

r)    skreślony. 

2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału  
w nieruchomości bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. 

3. Oprócz spraw wymienionych w § 20 ust. 1 Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy 
określone w niniejszym Statucie lub przepisach prawa.  

§ 21 

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 
również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego  
z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.  

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w drodze 
jawnego i imiennego głosowania.  

B. RADA NADZORCZA 

§ 22 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych na trzyletnie wspólne kadencje przez Walne Zgromadzenie.  

2. skreślony 

3. skreślony 

4. skreślony 

5. skreślony 

6. skreślony 

7. skreślony 

§ 23 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w drodze pisemnego zawiadomienia (wysłanego za pomocą telefaksu, 
poczty elektronicznej i wszelkich innych sposobów, które pozwalają na udokumentowanie faktu otrzymania przez 
członków Rady zaproszeń) do każdego członka Rady Nadzorczej informującego o dniu, godzinie, miejscu  
i porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć 
bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na 
proponowany porządek obrad.  

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje 
posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady 
Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.  

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć za pośrednictwem telefonu lub innego środka łączności  
w sposób umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w posiedzeniu członkami 
Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w ten sposób są skuteczne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej został podpisany przez 
każdego członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w takim posiedzeniu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego odbycia. 
W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie 
odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  
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5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego 
głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały 
uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne 
zarządził Wiceprzewodniczący.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 
wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte  
w trybie pisemnym są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu 
uchwały.  

7. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływania, 
odwoływania oraz zawieszenia członków Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie ust. 4, ust. 5 i ust. 6 
powyżej.  

§ 24 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej 
wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w przepisach prawa oraz wymienione w § 24 ust. 2 
Statutu.  

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych 
uprawnień Rady Nadzorczej należy:  

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału 
zysku lub pokrycia straty i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny,  

b) powoływanie i odwoływanie z ważnych powodów członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach 
poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej do 
czasowego sprawowania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,  

c)    zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,  

d) ustalanie lub zmiana wynagrodzenia członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu,  

d1) ustalanie lub zmiana wynagrodzenia Prezesa Zarządu,  

e) wyrażanie zgody na udzielenie prokury przez Zarząd,  

f)    zatwierdzanie rocznych planów finansowych i wieloletnich planów gospodarczych Spółki,  

g) wyrażanie zgody w formie uchwały na nabycie akcji własnych Spółki,  

h) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, spółek zależnych lub 
stowarzyszonych ze Spółką lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 500.000 PLN  
w jednej lub serii powiązanych transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, które nie zostało 
przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami 
Statutu,  

i)    udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości bez 
względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych 
i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,  

j)    udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze 
Spółką i zaciąganie zobowiązań przekraczających 500.000 PLN w jednej lub serii powiązanych ze sobą 
transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nie przewidzianych w planach finansowych i planach 
gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,  

k)    udzielanie jakichkolwiek gwarancji, poręczeń i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę, 
spółki zależne lub stowarzyszone ze Spółką lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody nie przewidzianych 
w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,  

l)    udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub 
przeniesienie jakiejkolwiek części majątku Spółki nie przewidziane w planach finansowych i planach 
gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,  

m) udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę, spółki zależne lub stowarzyszone ze Spółką udziałów lub 
akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze 
Spółką do spółek osobowych lub spółek cywilnych,  

n) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze Spółką, których wartość 
przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa 
ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie 
zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie  
z postanowieniami Statutu,  
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o) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw 
własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych 
oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych  
i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,  

p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi lub stowarzyszonymi ze Spółką  
a członkami Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi  
z tymi osobami, których łączne roczne koszty, nieprzewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych 
Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu przekroczą 100.000 PLN w jednej lub serii 
powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach; Dla celów niniejszego § 22 
Statutu „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot posiadający powiązania ekonomiczne lub 
powiązania rodzinne z jakimkolwiek członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki; 
„Podmiotem powiązanym” jest w szczególności (i) małżonek, (ii) dzieci, (iii) wnuki, (iv) rodzice, (v) dziadkowie, 
lub (vi) rodzeństwo, oraz (vii) jakikolwiek podmiot pozostający pod kontrolą pośrednią lub bezpośrednią osób 
określonych powyżej, lub za pośrednictwem których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści 
ekonomiczne,  

q) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę, spółki zależne lub stowarzyszone ze Spółką doradców lub 
innych osób nie będących pracownikami Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze Spółką,  
w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób 
przez Spółkę, spółki zależne lub stowarzyszone ze Spółką przekracza 200.000 PLN lub równowartość tej kwoty 
w innych walutach,  

r)    skreślony 

s)    wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,  

t)    skreślony 

u) wyrażanie zgody na zmianę banku, w którym Spółka będzie posiadała swoje rachunki bankowe.  

§ 25 

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecne quorum. Quorum stanowi co 
najmniej połowa całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 

§ 26 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.  

3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania 
czynności nadzorczych.  

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących 
przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady 
Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.  

C. ZARZĄD 

§ 27 

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz co najmniej dwóch 
Wiceprezesów Zarządu.  

2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Powołanie nowych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą  
w trybie ust. 3 stanowić będzie początek nowej wspólnej kadencji dla tak powołanego Zarządu.  

3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie składu 
liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu, występuje do Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Prezes Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we właściwym czasie, 
gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej inicjatywy.  

4. Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji 
wyłącznie z następujących ważnych powodów: skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo, 
działania na szkodę Spółki, istotne pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki spowodowane działaniami danego 
członka Zarządu, brak realizacji budżetu Spółki, naruszenia regulacji statutowych, nieprzestrzeganie ograniczeń 
ustanowionych w uchwałach Rady Nadzorczej lub WZA Spółki, nieprzedstawienie przez Zarząd projektu budżetu 
Spółki na kolejny rok obrotowy do dnia 15 lutego danego roku oraz nieprzyjęcie przez Radę Nadzorczą budżetu 
Spółki na dany rok obrotowy do dnia 30 kwietnia oraz na uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu (który Strony 
niniejszym uznają za niezależny ważny powód odwołania).  

5. Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu 
innych aniżeli Prezes Zarządu. W przypadku gdy Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we 
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właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej 
inicjatywy. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.  

§ 28 

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.  

2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady 
Nadzorczej.  

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub 
postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji 
Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności określonych w § 24 ust. 2 Statutu jest zobowiązany do uzyskania 
uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej.  

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu.  

§ 29 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem 
Zarządu, Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie  
z Członkiem Zarządu. 

2. W przypadku powołania prokurenta, prokurent może reprezentować spółkę działając łącznie z Prezesem Zarządu 
lub Wiceprezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu Spółki.  

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 
§ 30 

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego § 30, Spółka tworzy oprócz kapitału zakładowego i innych funduszy, których 
obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa, następujące kapitały i fundusze:  

a) kapitał zapasowy,  

b) kapitał rezerwowy,  

c) fundusz pracowniczych świadczeń socjalnych.  

2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy,  
w wysokości nie mniejszej niż [8]% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy 
osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.  

3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego 
Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.  

4. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można utworzyć inne fundusze.  

5. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:  

a) kapitał zapasowy; 

b) inwestycje; 

c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;  

d) dywidendy dla akcjonariuszy;  

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 31 

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe:  

a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku 
obrotowego, 

b) zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od zakończenia roku 
obrotowego  

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania. 

4. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej jednostkowy i skonsolidowany budżet operacyjny na 
następny rok obrotowy nie później niż do dnia 15 lutego danego roku obrotowego. 

 

Wiceprezes Zarządu      Członek Zarządu 

Adam Rusinek       Renata Bojdo  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – ODPIS Z KRS 

 

CODo RZ/20.10/19/2005 Operator: WOŹNY BEATA Strona 1 z 9

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

ul. Trembeckiego l l a

Rzeszów

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 20.10.2005 godz. 11:04:17

Numer KRS: 0000104838

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

,Data rc

pstatni

i.

cstracj

wpis

i w Krajowym Rejestrze Sadowym

Numer wpisu

Sygnatura akt

Oznaczenie sądu

i'J.04.2002

13 Data dokonania wpisu

RZ.XII NS�REJ.KRS/9219/05/786

| »

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZA

SĄDOWEGO

10.2005

KRAJOWEGO REJESTRU

Dział 1

l.O^naiyf"ne f.irnv f.r.^�.t »t

,2.Nuii!cr RlfGON

g,Firma, pod którą spółka działa

jjł.Dane o wcześniejszej rejestracji

5�Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
•podstawie umowy spółki cywilnej?

|:'Cźy podmiot posiada status organizacji
t^żytku pubijanęgo?.. . ,;. , y . , . ; .^ v ^

Rubryka 1 � Dane podmiotu
r.PCł KA A K C INA

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

RHB 1443 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE SĄD GOSPODARCZY

NIE

—

.l.Siedziba

lAdres. , „ , . . . . � ,........,.,, ~.

Rubryka 2 � Siedziba i adres podmiotu

kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. RZESZÓW, gmina M. RZESZÓW, miejsc. RZESZÓW

ul. AL. ARMII KRAJOWE), nr 80, lok. —, kod 35�307, poczta RZESZÓW

Rubryka 3 � Oddziały

Brak wpisów

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie

statutu

Rubryka 4 � Informacje o statucie

19.05.1995R. KANCEURIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOTARIUSZ: MAŁGORZATA SZARA,

REP.A NR 1639/1995
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CODo RZ/20.10/19/2005 Operator: WOŹNY BEATA Strona 2 2 9

2

3

4

5

6

7

8

18.02.2004 R. REP. A NR 417/2004, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA

ROBERTA MITELSZTATA Z KANCEURII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL.3�GO MAJA 22 �

ZMIENIONE ZOSTAŁY PAR.9 I PAR. 10 STATUTU SPÓŁKI.

05.03.2004 R. REP. A NR 511/2004 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA

JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCEURII NOTARIALNE] W RZESZOWIE PRZY UL.LISA KULI 6 �

SKREŚLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU (OD PAR.l DO PAR.40), NOWA TREŚĆ

STATUTU SPÓŁKI OD PAR.l DO PAR.31.

02.04.2004R. REP. A NR 730/2004, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA

JANUSZA POSŁUSZNEGO, Z KANCEURII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, PRZY UL. LISA KUU 6,

ZMIENIONE ZOSTAŁY PAR.7 UST.3 STATUTU SPÓŁKI.

16.04.2004R. REP. A NR 939/2004, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA

JANUSZA POSŁUSZNEGO, Z KANCEURII NOTARIALNE] W RZESZOWIE, PRZY UL. LISA KULI 6,

ZMIENIONE ZOSTAŁY PAR.7 UST.l ORAZ PAR.9 UST.l I UST.2 STATUTU SPÓŁKI.

02.04.2004 R. REP. A NR 730/2004 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA

JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCEURII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL.LISA KULI 6 �

ZMIENIONE ZOSTAŁY UST.l I UST.2 W PAR.7 STATUTU SPÓŁKI

26.10.2004 R. REP. A NR 2431/2004 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA

JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCEURII NOTARIALNE] W RZESZOWIE PRZY UL.LISA KULI 6 �

ZMIENIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STATUTU SPÓŁKI: PAR.7 UST. 1�3,

PAR.8, PAR.19, PAR.20 UST.l LIT.G), PAR.22 UST.l, PAR.25, PAR.27 UST.4, PAR.31 UST.4;

SKREŚLONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STATUTU SPÓŁKI: PAR.9�PAR.il,

PAR.16 UST.4�5, PAR.20 UST.l LIT.R), PAR.22 UST.2�7, PA.24 UST.2 LIT.R) I UT.T); DODANE

ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STATUTU SPÓŁKI: PAR.5 PKT 2 1 .

18.03.2005 R. REP. A NR 339/2005 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA

JANUSZA POSŁUSZNEGO, KANCEURIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL.LISA KULI 6 �

ZMIENIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STATUTU SPÓŁKI: PAR.29, PAR.31.

07.10.2005R. REP. A NR 2177/2005 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA

JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCEURII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6

ZMIENIONE ZOSTAŁY ZMIANY TREŚCI PAR.l UST.l, 2, PAR.7 UST.3, 4, 5, 6, 7 ORAZ PAR.27

UST.l STATUTU SPÓŁKI.

KJ. � •' � • ••> ., ••> .� • • R u b r y k a 5

?.Czas, na jaki została utworzona spółka

^.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

^Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do

.ogłoszeń spółki

^ł.Czy statut przyznaje uprawnienia

osobiste określonym akcjonariuszom lub

tytuły uczestnictwa w dochodach lub

Majątku spółki nie wynikających z akcji?

S.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału

NIEOZNACZONY

NIE

NIE

Rubryka 6 � Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 � Dane jedynego akcjonarius/ri

Brak wpisów
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Rubryka 8 � Kapitał spółki

l.Wysokość kapitału zakładowego

2.Wysokość kapitału docelowego

51/500,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji 3450000

4.Wartość nominalna akcji 0,15 ZŁ

S.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 345 000,00 ZŁ

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości akcji objętych za
aport

150 000,00 ZŁ

1.Nazwa serii akcji

2.Liczba akcji w danej serii

3„Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

1.Nazwa serii akcji

2.Liczba akcji w dartej serii

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

3000000

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B

450000

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubrvka 10 � W/mianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka U

si.Czy zarząd lub rada administrująca są
Łipowożnieri do emisji warrantów

i.\;:.',v�, ..\\�inu i.|:\r.\mc:i v;o (Jf

f t � . . 1 . ' / ' •.v�i vi ,.!••:• r�i .

2.Sposób reprezentacji podmiotu

Dział 2

Rubryka 1 � Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

"AK/A�;
i

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
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i .Nazwisko, Nazwa :ub firrrrd

2.1niiona

GÓRAL

ADAM

3,Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

S.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w

czynnościach?

NIE

7. Data do jakiej została zawieszona

1.Nazwisko / Nazwa lub firma RUSINEK

2.1miona ADAM

3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

S.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w

czynnościach?

NIE

7,Data do jakiej została zawieszona

l.Nazwisko / Nazwa lub firma POMIANEK

2. Imiona ZBIGNIEW

3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

S.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

6.C2y osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w

czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

l.Nazwisko / Nazwa lub firma PANEK

2.Imiona MAREK

3.Nurner PESEL/REGON

4.Numer KRS

S.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w

czynnościach?

7. Data do jakiej została zawieszona

l.Nazwisko / Nazwa lub firma BOJDO

2.1miona RENATA

3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

Z|p|||;|o|§|J;zawî iiite;p|||S;

7,@a@|gg||l|ji|^sJ|ł|3:awiesz;ohaf"

NIE
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6 LNazwisko / Nazwa lub firma

2.1miona

3. Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

S.Funkcja w organie reprezentującym

6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w

czynnościach?

7.Data do jakiej została zawieszona

JAGIELSKI : :

KRZYSZTOF ADAM

****

CZŁOHBKZAfiZĄDU

' • " [ • • • . ' V • • • • . • • • ' • ' • . � •' • • • ' : • • ' : • • • ' . . • •

1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

l.Nazwisko

2.1miona

3,Numer PESEL

l.Nazwisko

2.1miona

3.Numer PESEL

l.Nazwisko

2Jmiona

3.Numer PESEL

l.Nazwisko

2.Imiona

3. Numer PESEL

l.Nazwisko

2.1miona

3.Numer PESEL

GÓRAL MACIĄG

EWA

NOGA

ADAM

GÓRAL

ZBIGNIEW

MAC7KOWS<I

JAROSŁAW

SĘCZKOWSKI

PRZEMYSŁAW

Rubryka 3 � Prokurenci

Brak wpisów

l.Pi/(••]� IOI V,r J'<I \3"�i pr/c'dsi:.;'J.orcy "1/

Dział 3

Rubryka 1 � Przedmiot działalności

j i ' . . . rlANDI M U K I C \.Y ' rH.IA' C..W, \AF'KAV./. .'UJA:'DOV. r i tCHANlCfNYCII,

MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

51, , , HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI

I MOTOCYKLAMI

52, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I

MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
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iO, 02, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI

12, 10, Z, PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

64, 20, C, TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA

72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

'2, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH

10 72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

72, 50, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH

13

7, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ

•i2, 48, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ

SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

65, 2 1 , , LEASING

1, 33, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

16

U

±8

7 1 , 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

45, , , BUDOWNICTWO

74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,

TECHNOLOGICZNEGO

19 '4, 84, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

?0 80, 4 , , DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

2 i 73, 10, G, DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO�ROZWOJOWA

Rodzaj dokumentu

LWzmianka o złożeniu

rocznego sprawozdania

finansowego

a 2 � Wzmianki o /łożonych dokumentach

Nr kolejny w

polu

Data złożenia

10.03.2003

27.02.2004

01.04.2005

Za okres od do

01.06.2000�31.12.2001

01.01.2002�31.12.2002

01.01.2003�31.12.2003

01.01.2004R. � 31.12.2004R.

!

[^�Wzmianka o złożeniu opinii

.biegłego rewidenta

01.06.2000�31.12.2001

01.01.2002�31.12.2002

01.01.2003 � 31.12.2003

01.01.2004R. � 31.12.2004R.

3.Wzmianka o złożeniu uchwały

|ub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania

finansowego

01.06.2000�31.12.2001

01.01.2002�31.12.2002

01.01.2003�31.12.2003 UCHWAŁA WfC2

Z 18.02.2004 R. REP. A C^

NOT.

01.01.2004R. � 31.12.2004R.

ł.Wzmianka o złożeniu

sprawozdania z działalności

podmiotu

01.06.2000�31.12.2001

01.01.2002 � 31.12.2002

01.01.2003 � 31.12.2003

01.01.2004R. � 31.12.2004R.

Rubryka 3 � Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki
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Brak wpisów

Rubryka 4 � Pr/edmioL działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 � Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 � Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 � Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie
prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, ze majątek

niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 � Umorzenie prowadzonej pr/eciwko podmiotowi eg/ł_kuni 7 uwagi na f.ikt, ?e / eg/ekucji nic uzyska
1 • �\ .... • � i • k ' .. � ' i . M I , "

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 � Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka ł � Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 � Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów
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Rubryka 3 � Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

~l

Po połączeniu, podziale lub przekształceniu

l.Określenie okoliczności

2.0pis sposobu połączenia, podziału lub

przekształcenia

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

PROCES POŁĄCZENIA SPÓŁKI COMP RZESZÓW S.A. W RZESZOWIE I SPÓŁKI EPSILIO S.A. Z

SIEDZIBĄ W ŁODZI W DRODZE PRZEJĘCIA SPÓŁKI EPSILIO S.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

PRZEZ SPÓŁKĘ COMP RZESZÓW S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) NA PODSTAWIE PRZEPISU

ART.492 PAR.l PKT 1)

UCHWAŁA NR 3 W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK COMP RZESZÓW S.A. I EPSILIO S.A.

PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI COMP RZESZÓW S.A. W

DNIU 30.05.2005 R. REP. A NR 771/2005, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ

NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY

UL.LISA KULI 6.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połąc/enia, pod/iału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w. całości lub cześri jest przejmowany w wyniku poter/c.:nia lub podziału

1.Nazwa lub firma

2. Nazwa rejestru, w którym podmiot

jest zarejestrowany

3.Numer w rejestrze

4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr

S.Numer REGON

EPSILIO SPCtKA AKCYJNA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

0000053504

471555204

Rubryka 5 � Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 � Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 � Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rzeszów, 20.10.2005 godz: 11:04:17 c ,pieczęć�" ?�&* " ^

•' Z godłem " ~' >rt

\ •> <•

Jr'
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WOŹNY BEATA
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ZAŁACZNIK NR 3 – UCHWAŁY DOTYCZĄCE EMISJI 

UCHWAŁA nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „COMP Rzeszów” Spółka Akcyjna 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C 

§ 1. 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nie wyższą niż 60.000 PLN (sześćdziesiąt 
tysięcy złotych) w drodze subskrypcji otwartej poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,15 PLN (piętnaście groszy) każda. 

2. Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej z uwzględnieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754, ze zm.), a z datą wejścia  
w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej ustawy. Za każdą 
jedną akcję, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. 
Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii C, każde z 8,625 praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii C.  
W przypadku, gdy liczba akcji serii C, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie 
liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego. 

4. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane niezależnie od liczby akcji serii C objętych w granicach limitu 
określonego w punkcie 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych. Upoważnia się  
i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia 
kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2  
w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 

5. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na dzień 18 listopada 2005 roku. 

6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2005 rozpoczynający 
się dnia 01 stycznia 2005 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2005 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2005 roku.  

7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały: 

a) ceny emisyjnej akcji serii C, 

b) zasad dystrybucji akcji serii C, w szczególności: 

(i) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; oraz 

(ii) zasad przydziału akcji serii C nieobjętych w ramach prawa poboru. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki COMP Rzeszów Spółka Akcyjna 

w sprawie: wprowadzenia akcji serii C do publicznego obrotu 

§1 

1. Niniejszym, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii C, prawa poboru akcji serii C oraz 
prawa do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
oraz decyduje, że akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.  

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji 
niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 
oraz złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 4 – Formularz zapisu 

 

Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Asseco Poland SA 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Asseco Poland SA o wartości nominalnej 0,15 zł 
każda, oferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach przysługującego im prawa poboru. Akcje serii C emitowane 
są na mocy uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland SA („Spółka”) z dnia 7 października 2005 r. 
Akcje serii C przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym akcji serii C („Prospekt Emisyjny”) i 
niniejszym formularzu. 

1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej: 
................................................................................................................................................................................................................. 
    (w przypadku funduszy inwestycyjnych informacja, na rzecz którego z zarządzanych funduszy zapis jest składany) 
2. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny:................................................................................................................................. 
    nr dowodu osobistego/paszportu: .................................................................................................................................................... 
3. Adres zamieszkania/Siedziba: ........................................................................................................................................................... 
4. Adres do korespondencji/telefon:........................................................................................................................................................ 
5. Status dewizowy:  Rezydent   Nierezydent 
6. Typ zapisu:    Zapis podstawowy           Zapis dodatkowy 
7. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu:............................................................................................................. 
8. Liczba akcji serii C objętych zapisem: ............................................................................................................................................... 
słownie:.................................................................................................................................................................................................. 
    po cenie emisyjnej ......................... zł za akcję serii C 
9. Kwota wpłaty na akcje serii C:............................................................................................................................................................ 
słownie:.................................................................................................................................................................................................. 
10. Forma wpłaty na akcje serii C:......................................................................................................................................................... 
11. Forma zwrotu wpłaty w przypadku nadpłaty lub niedojścia emisji akcji serii C do skutku: 
       gotówką do odbioru w domu maklerskim 
       przelewem na rachunek:  

właściciel rachunku: ............................................................................................................................................................... 
nr rachunku: ........................................................................................................................................................................... 

 prowadzony przez:....................................................................................................................................................................... 
Uwaga: W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku Emitent lub osoby działające za Emitenta nie 
ponoszą odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty. 
Oświadczenie Subskrybenta: Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Prospektu Emisyjnego akcji serii C 
Spółki Asseco Poland SA i akceptuję warunki publicznej subskrypcji oraz zapoznałem się i akceptuję brzmienie Statutu Spółki. 
Jednocześnie oświadczam, że łącznie złożone przeze mnie zapisy nie przekraczają limitu akcji serii C określonego w Prospekcie 
Emisyjnym. Zgadzam się na przydzielenie akcji serii C zgodnie z warunkami przydziału zawartymi w Prospekcie Emisyjnym. 

Adres podmiotu przyjmującego zapis: .............................................................................................................................................. 

 
 ...........................................  ...........................................  

 data i podpis Subskrybenta  data przyjęcia oraz podpis 
przyjmującego zapis 

  

 
UWAGA: akcje serii C zostaną zdeponowane na rachunku, z którego wykonane zostanie prawo poboru.  
 

 

 

 



EMITENT 

 

Asseco Poland SA 
Al. Armii Krajowej 80 

35-307 Rzeszów 
www.asseco.pl 

  

 
   

   

  

ANIMATOR 

CA IB Securities S.A. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 
  

  

DORADCY PRAWNI 

Emitenta 

Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.k. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa  

Oferującego 

 Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Sp. k. 

Ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

 

  

  

BIEGŁY REWIDENT 

 BDO Polska Sp. z o.o. 

ul. Postępu 12 

02-676 Warszawa 
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