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Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się: (a) 1.396.701 akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 zł każda, w wykonaniu prawa poboru;  
(b) 1.459.646 akcji zwykłych na okaziciela serii U1, o wartości nominalnej 1 zł każda, w zamian za wkłady niepieniężne; (c) 1.367.854 akcje zwykłe na okaziciela serii U2,  
o wartości nominalnej 1 zł każda, w zamian za wkłady niepieniężne. Ponadto do obrotu giełdowego zostanie wprowadzonych do 1.396.701 Praw do Akcji Serii T. 

Na jednostkę Cena emisyjna / wartość emisji (zł)  Prowizja subemitentów i inne koszty 
(zł) 

 Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł)

Akcje Serii T ●1  ●  ● 
Akcje Serii U1 27,80  ●  - 2 

Akcje Serii U2 27,80  ●  - 2 

Razem ●  ●  ● 
1) Cena emisyjna Akcji Serii T zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej przed rozpoczęciem subskrypcji, 
przy czym zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii T cena emisyjna 
będzie nie niższa niż 23,50 zł. 
2) Ponieważ Akcje Serii U1 i Akcje Serii U2 wydawane są w zamian za wkłady niepieniężne, w związku z ich emisjami nie nastąpią żadne przepływy pieniężne. 
Kluczowe terminy publicznej subskrypcji: 
13 czerwca 2005 r. Dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii T 
22-23 czerwca 2005 r. Planowane notowanie praw poboru Akcji Serii T 
24-28 czerwca 2005 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii T w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych 
8-12 lipca 2005 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii T nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz złożenia Zapisów 

Dodatkowych 
Akcje Serii T oferowane są dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą Akcję zapisaną na rachunku inwestora na koniec dnia 
ustalenia prawa poboru przysługuje jednostkowe prawo poboru. Posiadanie 15 praw poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji Serii T. Osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
koniec dnia ustalenia prawa poboru będą uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu Zapisu Dodatkowego na Akcje Serii T. Zapis 
Dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 1.396.701 Akcji Serii T, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub części, pod warunkiem że nie wszystkie 
Akcje Serii T zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru.  
Akcje Serii U1 i Akcje Serii U2 oferowane są w zamian za wkłady niepieniężne. Objęcie Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 przez osoby uprawnione nastąpi w trybie subskrypcji 
prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. W dniu opublikowania Prospekt stanie się wiążącą ofertą Emitenta złożoną określonym 
adresatom. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z osobami wnoszącymi wkłady niepieniężne umowy o objęciu Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 w trybie art. 431 § 2  
pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych do dnia 30 września 2005 r. Złożenie zapisu na Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U2 przez osoby uprawnione do ich objęcia stanowić 
będzie zawarcie umowy o objęciu akcji, o której mowa w art. 441 § 2 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych. 
Przeprowadzenie subskrypcji nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. 
W obrocie regulowanym na rynku podstawowym GPW znajduje się 20.950.512 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych kodem PLSOFTB00016.  
W dniu 14 kwietnia 1998 r. Spółka podpisała umowę depozytową, na mocy której Bank of New York, jako bank depozytowy, wyemitował GDR-y w związku z Akcjami 
Emitenta. GDR-y wyemitowane przez Bank of New York są przedmiotem obrotu na SEAQ International oraz na giełdach papierów wartościowych w Berlinie i Monachium. 
Zarząd Emitenta zamierza wprowadzić Akcje Serii T oraz Akcje Serii U1 do obrotu giełdowego niezwłocznie po ich zarejestrowaniu przez KDPW, natomiast zamiarem 
Emitenta jest, aby do tego czasu możliwy był na GPW obrót Prawami do Akcji Serii T. Zarząd zamierza podjąć działania związane z wprowadzeniem do obrotu 
giełdowego Akcji Serii U2 dopiero po ich pełnym pokryciu wkładem niepieniężnym. W umowach zobowiązujących do objęcia Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 zawartych 
przez Emitenta w dniu 18 maja 2005 r. osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 zobowiązały się nie zbywać bez zgody Emitenta jakichkolwiek Akcji 
przez okres 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania Akcji Serii U1 na GPW. 
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. Do głównych 
czynników ryzyka dotyczących działalności Emitenta należy zaliczyć: ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców, ryzyko związane z realizacją 
złożonych projektów informatycznych, ryzyko związane z realizowanymi kontraktami, ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników, ryzyko 
związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań, ryzyko związane z wpływem Grupy Prokom na działalność Grupy Kapitałowej, ryzyko 
związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów, ryzyko związane z sezonowością przychodów, ryzyko niezrealizowania lub opóźnienia w realizacji 
celów emisji Akcji Serii T, ryzyko związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Serii U2. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się 
w Rozdziale I pkt 2 niniejszego Prospektu.  
Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Niniejszy Prospekt 
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii T, Akcjach Serii U1 oraz Akcjach Serii U2, ich ofercie oraz Emitencie. 
Akcje Serii T, Akcje Serii U1 i Akcje Serii U2 wprowadzane są do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi, na podstawie zawiadomienia o emisji złożonego do Komisji dnia 24 maja 2005 r. W związku z tym Emitent nie uzyskiwał zgody Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd na wprowadzenie Akcji Serii T, Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 do publicznego obrotu. 
Oferującym Akcje Serii T, Akcje Serii U1 i Akcje Serii U2 w publicznym obrocie jest: 

 

CA IB Securities S.A., z siedzibą w Warszawie. 

Adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 18 maja 2005 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść na dzień 6 czerwca 2005 r., chyba że w treści 
Prospektu wskazano inaczej. Termin ważności Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Serii T, Akcje Serii U1 i Akcji Serii U2 lub ogłoszenia o niedojściu do 
skutku subskrypcji Akcji Serii T, Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 lub ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji albo o odwołaniu subskrypcji Akcji Serii T, 
Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2, jednak nie później niż 31 grudnia 2005 r. 
Prospekt będzie dostępny do wiadomości publicznej na co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji w formie drukowanej w siedzibie Spółki, siedzibie 
Oferującego i jego POK, w Centrum Informacyjnym KPWiG (plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa), Centrum Promocji GPW (ul. Książęca 4, Warszawa) oraz  
w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki. Skrót Prospektu zostanie opublikowany na co najmniej 14 dni przed dniem otwarcia publicznej subskrypcji  
w dzienniku Gazeta Giełdy ,,Parkiet”. Ponadto w siedzibie Emitenta zostaną udostępnione, w okresie trwania publicznej subskrypcji, wszelkie informacje, o których mowa 
w art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, przekazane do publicznej wiadomości przez Emitenta w okresie 18 miesięcy przed 
sporządzeniem Prospektu. 



 

Do Prospektu załączony został raport roczny (SA-R2004) i skonsolidowany raport roczny (SA-RS2004) Emitenta za 2004 rok, które zostały przekazane do wiadomości 
publicznej w dniu 20 kwietnia 2005 r. Wyżej wymienione raporty roczne dostępne są w siedzibie Spółki oraz w Centrum Informacyjnym KPWiG (plac Powstańców 
Warszawy 1, Warszawa), a także na stronie internetowej Emitenta. 
W związku z emisją Akcji Serii T, Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 nie są i nie będą wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe. 
Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent przekazywać będzie równocześnie KPWiG oraz GPW informacje o każdej 
zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają zmianę treści Prospektu, lub po powzięciu o nich 
wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, a po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – także Polskiej Agencji Prasowej S.A.  
W przypadku gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji, Emitent opublikuje je w dzienniku Gazeta 
Giełdy ,,Parkiet” w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. 
Oferujący oświadcza, że nie zamierza podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed,  
w trakcie oraz po przeprowadzeniu oferty. 
INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, SĄ STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI PRZYSZŁOŚCI. 
STWIERDZENIA TE MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZYĆ STRATEGII EMITENTA, ROZWOJU JEGO DZIAŁALNOŚCI, PROGNOZ RYNKOWYCH, 
PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH LUB PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW. STWIERDZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ IDENTYFIKOWANE POPRZEZ 
UŻYCIE WYRAŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI, TAKICH JAK NP. „UWAŻAĆ”, „SPODZIEWAĆ SIĘ”, „MOŻE”, „BĘDZIE”, „POWINNO”, „PRZEWIDUJE SIĘ”, 
„ZAKŁADA”, ICH ZAPRZECZEŃ, ICH ODMIAN LUB ZBLIŻONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA DOTYCZĄCE SPRAW NIEBĘDĄCYCH 
FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE SIĘ Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. EMITENT NIE MOŻE 
ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA TE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH  
W PROSPEKCIE.  
POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA AKCJI, 
CHYBA ŻE NA DANYM TERYTORIUM TAKA PROPOZYCJA LUB OFERTA MOGŁABY ZOSTAĆ ZŁOŻONA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI 
SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH, W TYM WYMOGÓW REJESTRACYJNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ 
MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ORAZ PRAWA JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA, POD KTÓREGO JURYSDYKCJĄ MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ. 
AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB INNYMI 
PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W JAKIMKOLWIEK INNYM PAŃSTWIE NIŻ RZECZPOSPOLITA POLSKA I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB 
SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ ORAZ W INNYCH PAŃSTWACH GDZIE TAKA REJESTRACJA JEST WYMAGANA I NIE 
ZOSTAŁA DOKONANA, ANI TEŻ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE JAKIEJKOLWIEK „OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ  
W REGULACJI S), Z WYJĄTKIEM KWALIFIKOWANYCH NABYWCÓW INSTYTUCJONALNYCH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W PRZEPISIE 144A) NA MOCY 
WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKÓW REJESTRACYJNYCH PRZEWIDZIANEGO W PRZEPISIE 144A ORAZ POZA GRANICAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 
PÓŁNOCNEJ NA MOCY REGULACJI S. INFORMUJE SIĘ POTENCJALNYCH NABYWCÓW AKCJI, ŻE WPROWADZAJĄCY MOŻE SKORZYSTAĆ  
Z PRZEWIDZIANEGO W PRZEPISIE 144A WYŁĄCZENIA OD OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W ARTYKULE 5 AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH 
WARTOŚCIOWYCH. 
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ROZDZIAŁ I 
PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 

1 STRESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŚNIE EMITENTA I GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej 

Softbank jest jedną z wiodących polskich firm informatycznych o profilu usługowym. Specjalizuje się  
w złożonych przedsięwzięciach informatycznych, w tym projektach integracyjnych, które mają wprowadzać 
do organizacji klienta nową wartość, zamieniając zgromadzone dane na użyteczne informacje biznesowe. 
Spółka działa od 16 lat przede wszystkim na krajowym rynku informatycznym. Softbank zgodnie ze swoją 
wieloletnią specjalizacją koncentruje się na sektorze bankowo-finansowym oraz na sektorze administracji 
publicznej.  

1.2 Podstawowe produkty, usługi i rynki działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej  

Oferta Emitenta oraz Grupy Kapitałowej adresowana jest przede wszystkim do dużych i średnich banków, firm 
ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora administracji publicznej. Na ofertę składa się cała gama produktów 
i usług, począwszy od usług konsultacyjnych, wdrożeniowych, serwisowych oraz outsourcingowych, poprzez 
oprogramowanie, do budowy infrastruktury sprzętowej i sieciowej. 

Przychody Grupy Kapitałowej obejmują następujące, główne pozycje: 

- usługi informatyczne, 

- sprzęt komputerowy, 

- licencje. 

Grupa Kapitałowa oferuje rozwiązania własne, jak również rozwiązania partnerów współpracujących  
z Grupą Kapitałową. Część przychodów zaliczana do przychodów ze sprzedaży produktów dotyczy 
rozwiązań własnych i obejmuje oprogramowanie i licencje własne oraz związane z nimi usługi serwisowe  
i doradcze. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów obejmują natomiast sprzęt komputerowy, 
oprogramowanie i licencje partnerów biznesowych oraz związane z nimi świadczone przez Softbank usługi 
serwisowe i doradcze. Szczegółowa analiza przychodów Grupy Kapitałowej znajduje się w pkt 1 Rozdziału 
V Prospektu. 

Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej w % wg aktywności 

 2004 r. 2003 r. 

Usługi własne 30,2% 30,0% 

Usługi obce 12,1% 12,0% 

Licencje własne 6,1% 6,3% 

Licencje obce  16,2% 16,3% 

Sprzęt 35,0% 35,0% 

Pozostałe 0,4% 0,4% 

RAZEM 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

Z punktu widzenia oferty produktowej Grupa Kapitałowa oferuje: 

Usługi analityczno-programistyczne  

Softbank proponuje zaawansowane usługi programistyczne oparte na najnowszych technologiach 
informatycznych, zapewniające bezpieczne i efektywne tworzenie aplikacji wspomagających zarządzanie. 
Ponadto Softbank zajmuje się implementacją i integracją systemów oraz szkoleniem użytkowników  
i administratorów, jak również serwisem i utrzymaniem systemów.  
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Zarządzanie i prowadzenie projektów 

Softbank oferuje klientom sprawdzoną metodologię oraz narzędzia wykorzystywane do budowy modeli 
procesów i ich synchronizacji z wymaganiami aplikacji. Dzięki tej usłudze możliwa jest minimalizacja 
kosztów oraz skrócenie czasu realizacji projektów.  

Usługi integracyjne  

Usługa ta związana jest z istnieniem w przedsiębiorstwach różnorodnych systemów wymagających 
integracji w jeden wspólny zinformatyzowany system. 

Usługi serwisowe  

Jednym z kluczowych elementów poprawnej realizacji projektów informatycznych jest optymalny poziom 
serwisu. Usługa ta dotyczy rozbudowy infrastruktury informatycznej oraz serwisowania sprzętu  
i oprogramowania. 

Outsourcing  

Outsourcing informatyczny polega na powierzeniu firmie zewnętrznej obsługi pewnych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa, które nie stanowią podstawowego biznesu firmy. Stwarza to możliwość koncentracji na 
działalności podstawowej i powierzenie opieki nad infrastrukturą informatyczną wyspecjalizowanym ośrodkom 
przetwarzania danych. Korzyść stanowi także elastyczne dostosowanie rozwiązań informatycznych do skali 
prowadzonej działalności. Usługi outsourcingu IT zapewniają stabilność i przewidywalność kosztów, a tym 
samym optymalizację nakładów na informatykę.  

Pozostałe usługi 

Pozostałe usługi dotyczą projektowania, wdrożenia i utrzymania: 

CRM 
Systemy CRM są narzędziami umożliwiającymi skuteczne budowanie relacji z indywidualnymi klientami 
przedsiębiorstwa, w szczególności pozwalają stworzyć model zarządzania uwzględniający osobiste 
preferencje odbiorców.  

Systemy informacji zarządczej, BI  
Business Intelligence jest pakietem produktów i usług składających się na system informacji zarządczej. 
Dzięki skutecznemu dostępowi do danych znajdujących się w różnych systemach informatycznych  
w przedsiębiorstwie system stwarza możliwość lepszej identyfikacji obszarów ograniczania kosztów, czy 
generowania zysków.  

Systemy zarządzania ryzykiem bankowym  
Softbank oferuje rozwiązania w oparciu o technologię firmy Fermat, obejmującą kompleksowy zestaw 
narzędzi informatycznych do zarządzania ryzykiem i kontroli działalności instytucji bankowych. Rozwiązanie 
odwołuje się do wszelkich regulacji zgodnych z Nową Umową Kapitałową.  

Projektowanie, wdrożenie i utrzymanie – zarządzanie infrastrukturą informatyczną  
Softbank proponuje wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem informatycznym 
pozwalających na optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury i zwiększenie jej wydajności.  

Zarządzanie informacją  
Softbank oferuje rozwiązania zapewniające stały i błyskawiczny dostęp do zgromadzonych w organizacji 
dokumentów i danych. Pozwalają one porządkować i zarządzać nawet największymi zbiorami danych, 
niezależnie od formatu, w jakim są przechowywane, i źródeł, z jakich pochodzą.  

1.3 Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta  
i Grupy Kapitałowej  

Za czynniki mogące wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej Zarząd uznaje: 

- nasilenie się procesów konsolidacyjnych w bankach i, co za tym idzie, przenoszenie procesów 
decyzyjnych dotyczących inwestycji w IT do central poza Polską; 

- konieczność przeprowadzenia procesów dostosowawczych w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
bankowym do wymogów Nowej Umowy Kapitałowej; 

- wzrost potrzeb informacyjnych związanych z poprawieniem efektywności zarządzania; 

- rosnące zapotrzebowanie na systemy zabezpieczające i archiwizujące dokumenty elektroniczne; 
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- wzrost zapotrzebowania na rozwiązania oparte o usługi outsourcingowe; 

- efekty wejścia Polski do UE – nowe źródła finansowania projektów IT, liberalizacja rynku usług 
finansowych; 

- postępy w informatyzacji administracji państwowej, w szczególności rozwój Systemu CEPiK  
i związanych z nim dodatkowych projektów informatycznych; 

- przejmowanie niektórych kompetencji dla Grupy Prokom, w szczególności w zakresie serwisu oraz 
outsourcingu dużych rozwiązań dla całej Grupy Prokom.  

1.4 Opis strategii i rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej  

Strategia Emitenta opiera się na dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów, przy 
jednoczesnym zwiększaniu wartości rynkowej Spółki. Intencją Emitenta jest działanie na rynku 
ogólnopolskim, a także na wybranych rynkach informatycznych Europy. Emitent będzie się koncentrować 
przede wszystkim na sektorze bankowo-finansowym – zgodnie ze swoją wieloletnią specjalizacją – oraz na 
sektorze administracji publicznej. Spółka zamierza dokonywać inwestycji wyłącznie w kluczowe obszary 
swojej działalności. 

Działania Grupy Kapitałowej będą się koncentrowały na złożonych przedsięwzięciach informatycznych,  
w tym projektach integracyjnych, których specyfiką jest połączenie działań odbiorcy oraz grona 
podwykonawców podczas budowy systemów, które mają wprowadzić do organizacji nową wartość, 
zamieniając zgromadzone dane na użyteczne informacje biznesowe. 

Emitent będzie budować takie kompetencje o profilu technologicznym i biznesowym, które pozwolą 
wykorzystać znajomość procesów biznesowych klientów, optymalizując działania użytkowników.  

Sektor bankowo-finansowy 

Kluczową rolę dla Emitenta i Grupy Kapitałowej odgrywa sektor bankowo-finansowy, a zwłaszcza jego 
segment bankowy. W bankowości Spółka zamierza skoncentrować swoje zasoby oraz działania 
marketingowe, sprzedażowe i produkcyjne. Celem strategicznym Softbank jest osiągnięcie pozycji lidera  
w sektorze bankowo-finansowym.  

Sektor bankowo-finansowy jest aktualnie obszarem istotnych przeobrażeń, następuje wzrost świadomości 
rynku, ekspansja nowych technologii i indywidualizacja wymagań klientów. Decydującym czynnikiem 
sukcesu banku jest obecnie stworzenie infrastruktury informatycznej, pozwalającej na efektywne 
udostępnianie różnorodnych produktów bankowych (m.in. opartych na systemach kartowych) i błyskawiczną 
reakcję na oczekiwania odbiorców usług. 

Realizując założenia strategii, Grupa Kapitałowa oferuje szereg produktów i usług informatycznych 
umożliwiających pełną informatyzację zarówno banku, jak i każdej innej instytucji finansowej.  

W zakresie sektora bankowo-finansowego głównym obszarem strategicznych kompetencji Grupy 
Kapitałowej są: 

- budowa i wdrażanie aplikacji i systemów dla instytucji finansowych opartych o technologie hurtowni 
danych, BI, zarządzania wiedzą i informacją; 

- wdrażanie zaawansowanych technologicznie aplikacji do zarządzania zasobami, bezpieczeństwem 
oraz integracją aplikacji (EAI) – produkty partnerów;  

- wdrażanie aplikacji transakcyjnych dla bankowości detalicznej, korporacyjnej i hurtowej – produkty 
partnerów i aplikacje własne. 

Jednocześnie Softbank widzi ogromny potencjał w zakresie konsultingu informatycznego dotyczącego 
sektora bankowo-finansowego. 

Administracja publiczna 

Drugim obszarem zainteresowania Softbank jest sektor administracji publicznej. Rynek ten według licznych 
analiz i badań rynkowych będzie w najbliższych latach jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków 
IT w Polsce (zgodnie z raportami firm zajmujących się badaniami rynku IT w Polsce: DiS, EITO, SITSI).  
W ramach usług dla administracji publicznej Softbank zamierza koncentrować się na systemach 
wspomagających podejmowanie decyzji oraz realizować specyficzne, jednostkowe projekty.  
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Realizacja strategii 

Przeprowadzona analiza pokrycia kompetencjami poszczególnych obszarów funkcjonowania banków przez 
Grupę Kapitałową wykazała ich nierównomierne rozłożenie. Aby wzmocnić i uzupełnić posiadane 
kompetencje Grupy Kapitałowej, podjęto decyzję o realizacji strategii Softbank poprzez: 

- rozwój organiczny; 

- akwizycje.  

Takie podejście do realizacji strategii powinno pozwolić na szybkie pozyskanie brakujących kompetencji  
i uzupełnienie ich w obszarach, w których Grupa Kapitałowa nie osiągnęła jeszcze pozycji lidera. 

W ramach rozwoju organicznego Softbank nadal będzie podnosił swoje kompetencje w obszarze 
biznesowym funkcjonowania banków oraz obszarze infrastruktury biznesowej przez opracowywanie 
najwyższej klasy rozwiązań programistycznych oraz rozwój posiadanych systemów. Stosownie do 
specjalizacji w poszczególnych obszarach funkcjonalnych banku działania te realizowane będą przez 
Softbank i pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej. 

W przypadku obszaru wsparcia zewnętrznego dla banków, gdzie kompetencje Softbank są 
niewystarczające, najlepszym sposobem na ich szybkie utworzenie jest akwizycja firm posiadających 
odpowiednie kompetencje. Przykładem kompetencji w obszarze wsparcia zewnętrznego dla banków są 
kompetencje w zakresie outsourcingu i serwisu IT. Oczekiwania banków w ostatnim czasie w tym zakresie 
uległy istotnym zmianom i aby im sprostać, konieczne jest posiadanie nowej jakościowo oferty. Najlepszym 
rozwiązaniem dla Softbanku w tym zakresie będzie pozyskanie w drodze akwizycji silnych  
i doświadczonych partnerów. 

Podobna sytuacja dotyczy kompetencji w zakresie konsultingu, gdzie do tej pory Softbank nie stworzył 
dedykowanej struktury organizacyjnej, a oczekiwania banków wskazują coraz częściej na chęć współpracy 
z firmami posiadającymi zespoły o wysokich i często bardzo specjalistycznych kompetencjach z zakresu 
bankowości. 

Realizacja strategii w zakresie akwizycji dotyczy przejmowania podmiotów: 

- uzupełniających strukturę kompetencyjną;  

- wzmacniających posiadane kompetencje. 

Uzupełnieniem kompetencji Softbank jest planowane przejęcie spółki Gladstone. Podstawową działalnością 
Gladstone są profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji 
finansowych. Softbank zamierza wykorzystać szerokie kompetencje konsultingowe i doświadczenie 
Gladstone do zwiększenia sprzedaży usług doradczych dla klientów Softbank, a także zintensyfikować 
współpracę Softbank z bankami zagranicznymi – akcjonariuszami polskich banków. Nabycie udziałów  
w spółce Gladstone stanowi cel emisji Akcji Serii T (szczegółowe informacje na temat spółki Gladstone 
znajdują się w pkt 6.1 niniejszego Rozdziału). 

Jednocześnie Softbank zamierza wzmocnić kompetencje Grupy Kapitałowej w zakresie: 

- outsourcingu informatycznego; 

- serwisu. 

W celu wzmocnienia kompetencji w zakresie outsourcingu informatycznego Softbank zamierza w wyniku 
emisji Akcji Serii U2 nabyć 100% Akcji Incenti. Spółka ta dodatkowo uzupełni ofertę i kompetencje Grupy 
Kapitałowej w zakresie e-learningu. Na bazie kompetencji Softbank i Incenti planowane jest zbudowanie 
centrum outsourcingu kartowego oraz umocnienie pozycji Incenti jako centrum outsourcingu dla Grupy 
Prokom (szczegółowe informacje na temat spółki Incenti znajdują się w pkt 6.3 niniejszego Rozdziału). 

Obecnie w ramach Grupy Kapitałowej podmiotem odpowiedzialnym za realizację kompetencji w zakresie 
serwisu jest Softbank Serwis Sp. z o.o. W celu wzmocnienia tej kompetencji Softbank zamierza w wyniku 
emisji Akcji Serii U1 nabyć 100% Akcji Komy oraz połączyć Komę ze spółką Softbank Serwis Sp. z o.o.  
W wyniku połączenia Zarząd zamierza osiągnąć efekty synergii w postaci oszczędności kosztowych oraz 
zwiększonej efektywności działania. Poszerzony zasięg terytorialny działania oraz zwiększony zakres 
świadczonych usług w znacznym stopniu ułatwią Grupie Kapitałowej konkurowanie o największe projekty 
serwisowe w kraju. Połączony podmiot ma stać się centrum serwisowym dla całej Grupy Prokom 
(szczegółowe informacje na temat spółki Koma znajdują się w pkt 6.2 niniejszego Rozdziału). 
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1.5 Osoby zarządzające Emitentem 

Na dzień sporządzenia Prospektu w skład Zarządu wchodzą: 

Krzysztof Korba – Prezes Zarządu; 

Piotr Jeleński – członek Zarządu; 

Przemysław Borzestowski – członek Zarządu; 

Przemysław Sęczkowski – członek Zarządu; 

Robert Smułkowski – członek Zarządu. 

1.6 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Poniżej prezentowane są informacje o akcjonariuszach posiadających powyżej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu zgodnie z wiedzą Spółki na dzień sporządzenia Prospektu. 

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów  
na Walnym Zgromadzeniu 

Procentowy (%) udział w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie 

głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 

Prokom Software  5.238.000 25,002

Nihonswi AG 1.974.821 9,426

Zbigniew Opach 1.880.432 8,976

Grupa PZU 1.048.961 5,007

2 CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCY AKCJI EMITENTA  

2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i Grupy Kapitałowej 

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 
W 2004 roku 57,8% przychodów Grupy Kapitałowej pochodziło od dwóch największych klientów, w tym 
46,5% od PKO BP oraz 11,3% od MSWiA. Realizacja kontraktów zawartych z tymi klientami  
(w szczególności kontraktów na realizację ZSI w PKO BP oraz na realizację Systemu CEPiK) będzie miała 
istotny wpływ na przychody uzyskiwane przez Grupę Kapitałową w najbliższych latach, a ewentualna utrata 
któregokolwiek z powyższych klientów lub pogorszenie warunków finansowych świadczenia usług miałyby 
negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki 
finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko związane z realizacją złożonych projektów informatycznych 
Główne źródło przychodów Grupy Kapitałowej stanowią przychody z tytułu realizacji złożonych projektów 
informatycznych prowadzonych na podstawie długoterminowych kontraktów. Realizacja takich projektów 
wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych w początkowych okresach ich realizacji. Z kolei 
największe przychody z takich projektów uzyskiwane są czasem w końcowych fazach ich realizacji, dotyczy 
to w szczególności Systemu CEPiK. Sytuacja taka może mieć negatywny wpływ na płynność finansową 
Grupy Kapitałowej. 

Cechą charakterystyczną złożonych projektów informatycznych, realizowanych na podstawie 
długoterminowych umów, są stosunkowo częste zmiany zakresu prac oraz stosowanych rozwiązań  
w stosunku do pierwotnie uzgodnionych, co powoduje częste przesunięcia harmonogramów realizacji 
poszczególnych etapów projektów w stosunku do pierwotnie uzgodnionych. Sytuacja taka może 
powodować przesunięcie w czasie uznania przychodów zwykle rozliczanych na bazie zaawansowania 
kosztowego projektu oraz zmianę rentowności kontraktu. W skrajnych przypadkach klienci mogą starać się, 
nawet w przypadku braku zawinienia ze strony Emitenta, wypowiedzieć zawartą umowę lub dochodzić 
zapłaty kar umownych zastrzeżonych na wypadek opóźnień w realizacji projektu. Wystąpienie tych 
okoliczności może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, a tym 
samym jej wyniki finansowe. 
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Z uwagi na specyfikę złożonych projektów informatycznych realizowanych na podstawie kontraktów 
długoterminowych, szacunki Emitenta co do kosztów ich realizacji mogą okazać się nietrafne, a co z tym 
idzie, Grupa Kapitałowa może w przyszłości nie uzyskać zysku z realizacji danego projektu w 
przewidywanej wysokości lub nie uzyskać go w ogóle, a nawet ponieść stratę z tego tytułu. Wystąpienie 
takich okoliczności może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej 
oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

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

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników 
Działalność Grupy Kapitałowej oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, 
doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują projekty informatyczne. Znaczny popyt na 
specjalistów z branży informatycznej oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego 
personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu 
oraz kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało negatywny wpływ na 
realizację prowadzonych przez Emitenta projektów informatycznych oraz na zapewnienie przez Emitenta 
odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację 
finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań 
Specyfika działalności Emitenta polega na bliskiej współpracy z międzynarodowymi korporacjami, które 
tworzą kluczowe rozwiązania informatyczne i oprogramowanie oraz produkują sprzęt komputerowy. Od 
początku istnienia rynku integracji systemów informatycznych w Polsce przeważająca większość 
światowych koncernów budowała swoją obecność w Polsce w oparciu o partnerstwo z lokalnymi 
dostawcami usług informatycznych. W takim układzie to lokalni partnerzy obsługują proces implementacji 
systemów informatycznych u klientów oraz świadczą dodatkowe usługi z zakresu serwisu, szkoleń, 
rozbudowy oraz aktualizacji oprogramowania. 

Istnieje ryzyko, iż kluczowi dostawcy Emitenta przeformułują swoje strategie w dziedzinie współpracy  
z lokalnymi partnerami i będą starali się zacieśnić współpracę tylko z jednym, wybranym partnerem lub sami 
rozpoczną oferowanie usług implementacji swoich produktów. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ 
na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z wpływem Grupy Prokom na działalność Grupy Kapitałowej 
Grupa Kapitałowa jest częścią Grupy Prokom, największej na polskim rynku grupy kapitałowej działającej w 
branży informatycznej. Na dzień sporządzenia Prospektu, Prokom Software był największym 
akcjonariuszem Spółki z udziałem wynoszącym ponad 25% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Zgodnie z postanowieniami Statutu, jako jedyny akcjonariusz posiadający ponad 25% 
ogólnej liczby głosów w Spółce, jest uprawniony do powoływania trzech członków w pięcioosobowej Radzie 
Nadzorczej. Okoliczności te powodują, że Prokom Software posiada znaczny wpływ na wyniki głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu oraz decydujący wpływ na wybór Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje 
wszystkich członków Zarządu, co w konsekwencji powoduje, że wpływ Prokom Software na większość 
istotnych decyzji podejmowanych przez organy Spółki jest bardzo istotny. 

Strategia Grupy Kapitałowej została określona w odniesieniu i w uzgodnieniu ze strategią Grupy Prokom. 
Zmiany strategii Grupy Prokom mogą powodować konieczność zmiany strategii Grupy Kapitałowej. Zmiany 
takie w szczególności mogą dotyczyć segmentów działalności, kierunków rozwoju lub zamierzeń 
inwestycyjnych Grupy Kapitałowej. Ewentualna konieczność zmiany strategii Grupy Kapitałowej w tych lub 
w innych obszarach może negatywnie wpłynąć na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej 
lub osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 
Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje się tym, że większość zamówień stanowiących 
źródła przychodu dla Grupy Kapitałowej jest rozstrzygana w formie przetargów. Obecny portfel zamówień 
Grupy Kapitałowej na kolejne lata wynosi około 1.029.900 tys. zł, z czego, zgodnie z szacunkami Zarządu, 
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około 282.500 tys. zł powinno zostać zrealizowane w 2005 roku przy założeniu, że obecnie przyjęte do 
rozliczenia harmonogramy realizacji kontraktów długoterminowych nie ulegną zmianie. Nie ma jednak 
pewności, czy podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej w przyszłości będą w stanie pozyskiwać 
nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. 
Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko związane z sezonowością przychodów 
Emitent, podobnie jak większość podmiotów z branży informatycznej, notuje dużą sezonowość sprzedaży 
objawiającą się tym, że istotna część przychodów ze sprzedaży generowana jest w czwartym kwartale roku. 
Sytuacja ta powoduje, że w pierwszych trzech kwartałach Grupa Kapitałowa osiąga słabsze wyniki 
finansowe, z tego powodu właściwa ocena jej sytuacji finansowej możliwa jest na podstawie wyników 
całego roku. 

Ryzyko niezrealizowania lub opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Serii T 
Podstawowym celem emisji Akcji Serii T jest pozyskanie środków finansowych na nabycie większościowego 
pakietu udziałów w Gladstone, co w efekcie ma poszerzyć kompetencje Grupy Kapitałowej o usługi 
konsultingowe dla sektora bankowo-finansowego. Pomimo że Spółka w dniu 11 maja 2005 r. podpisała list 
intencyjny, który przyznał jej wyłączność na negocjacje dotyczące nabycia udziałów tej spółki do końca lipca 
2005 roku, nie ma pewności, że Emitentowi uda się do tego terminu uzgodnić wszystkie warunki transakcji 
w sposób dla niego satysfakcjonujący oraz czy szczegółowe badanie stanu przedsiębiorstwa Gladstone nie 
ujawni faktów istotnych dla podjęcia decyzji o inwestycji w udziały tej spółki, o których do tej pory Emitent 
nie wiedział. Okoliczności te powodują istnienie ryzyka, że powyższa transakcja nie zostanie zrealizowana 
zgodnie z zakładanym harmonogramem lub nie zostanie zrealizowana w ogóle. W takiej sytuacji może 
okazać się, że Emitent nie będzie w stanie wykorzystać w pełni lub częściowo środków pozyskanych  
z emisji Akcji Serii T lub wykorzysta te środki z opóźnieniem w stosunku do pierwotnych założeń, co może 
mieć niekorzystny wpływ na efektywność zaangażowania wolnych środków i realizację strategii rozwoju 
Grupy Kapitałowej. 

Ryzyko związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego na pokrycie Akcji Serii U2 
Zgodnie z uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2005 r. zamieszczoną w pkt 3.2 Rozdziału III, 
Akcje Serii U2 mają zostać pokryte wkładem niepieniężnym w postaci Akcji Incenti, przy czym wniesienie tego 
wkładu niepieniężnego musi nastąpić w terminie roku od dnia rejestracji podwyższenia kapitału w drodze 
emisji Akcji Serii U2. Nabycie Akcji Incenti przez Emitenta wymaga uzyskania zgody Prezesa UOKiK na 
dokonanie koncentracji poprzez przejęcie bezpośredniej kontroli nad Incenti przez Emitenta. W umowie 
zobowiązującej do objęcia akcji zawartej w dniu 18 maja 2005 r. pomiędzy Prokom Software i Emitentem 
strony ustaliły, że wniesienie udziałów nastąpi dopiero po uzyskaniu przez Emitenta zgody Prezesa UOKiK, 
jednakże nie później niż w terminie określonym w wyżej wymienionej uchwale Walnego Zgromadzenia.  

Zgodnie z szacunkami Emitenta łączny udział Incenti oraz Grupy Kapitałowej w rynku właściwym dla 
dokonywanej koncentracji wynosi nie więcej niż kilka procent. Emitent nie widzi w związku z tym podstaw do 
odmowy przez Prezesa UOKiK wydania zgody na dokonanie koncentracji. Istnieje jednak ryzyko, że 
Emitent takiej zgody nie uzyska w terminie przewidzianym na wniesienie wkładu niepieniężnego, a Akcje 
Incenti zostaną przeniesione na Emitenta przez Prokom Software w wykonaniu wiążącego go 
zobowiązania. Sytuacja taka może skutkować nałożeniem na Emitenta kar pieniężnych oraz innych sankcji 
przewidzianych w Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Wystąpienie tych okoliczności może 
mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią 
wyniki finansowe. 

Jednocześnie istnieje ryzyko, że w przypadku niewykonania zobowiązania do wniesienia Akcji Incenti na 
pokrycie Akcji Serii U2 w terminie miesiąca po upływie powyższego jednorocznego terminu, posiadacze 
Akcji Serii U2 mogą bez uprzedniego wezwania zostać pozbawieni swoich praw udziałowych przez 
unieważnienie Akcji Serii U2 w trybie przewidzianym w art. 331 Kodeksu Spółek Handlowych. 

2.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent oraz Grupa Kapitałowa prowadzą 
działalność 

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 
Istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich, 
jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych, szczególnie w przypadku ubiegania się o realizację 
dużych i prestiżowych kontraktów. Konsolidacja dużych firm informatycznych na polskim rynku oraz 
korzystanie przez coraz większa liczbę instytucji z własnych specjalistów może wpływać na 
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konkurencyjność Grupy Kapitałowej względem innych podmiotów, co w konsekwencji może rzutować na jej 
działalność i wyniki finansowe. Systematycznie rośnie też rola konkurencji ze strony największych firm 
zagranicznych dysponujących szybszym dostępem do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz do 
tańszych źródeł kapitału, co pozwala na finansowanie największych kontraktów. Grupa Kapitałowa 
konkuruje z tymi dostawcami oprogramowania i usług głównie na rynku największych krajowych kontraktów. 
Nie ma pewności, że rosnąca konkurencja nie wpłynie w przyszłości w negatywny sposób na działalność 
lub sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

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. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć 
negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki 
finansowe. 

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut 
Realizacja długoterminowych umów oraz rozliczanie kontraktów w walucie obcej z dostawcami i odbiorcami 
powoduje ryzyko uzyskania innych przepływów pieniężnych w wyniku zmian kursów walut, co może 
wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki. Emitent stara się zapobiegać tym sytuacjom, stosując odpowiednie 
narzędzia dostępne na rynku finansowym, aby 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 mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz 
sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 
Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Na 
wyniki finansowe osiągane przez Emitenta największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, wielkość 
zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, poziom 
inflacji oraz poziom kursów walut obcych względem złotego. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu 
gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, spadek poziomu zamówień publicznych 
czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej 
oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z nowelizacją 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 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 Grupy Kapitałowej z bankami zawierały z reguły postanowienia ograniczające odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Na skutek wejścia w życie nowelizacji przy zawieraniu 
nowych umów z bankami podlegających nowym regulacjom podmioty z Grupy Kapitałowej 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 Grupa Kapitałowa podejmie decyzję o niezawarciu kontraktu, który 
przed wejściem w życie nowelizacji zostałby podpisany. Istnieje także ryzyko, że Grupa Kapitałowa 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 
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skutek decyzji Komisji Nadzoru Bankowego istotne umowy zawarte przez Spółkę lub inne podmioty z 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 
Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych 
Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa 
podatkowego, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi i Kodeksu Spółek Handlowych, 
pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi 
działalność. Szczególnie częstym zmianom podlegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. 
Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie, nie są jednolite. W przypadku 
przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Emitent interpretacji przepisów podatkowych może on 
liczyć się z negatywnymi konsekwencjami wpływającymi na działalność oraz sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Nowe przepisy regulujące funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce 
Rada Ministrów przyjęła projekty trzech nowych ustaw mających zastąpić Prawo o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi, które zostały przedstawione do publicznej wiadomości pod koniec 2004 roku: 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz ustawy  
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Powyższe ustawy mają na celu dostosowanie polskich regulacji  
w zakresie rynku kapitałowego do rozwiązań i standardów przyjętych w Unii Europejskiej. Projekty, w kształcie 
przyjętym przez Radę Ministrów, zakładają wejście w życie nowych regulacji z dniem 1 lipca 2005 r. W dniu  
26 kwietnia 2005 r. zostały one przedłożone Sejmowi. 

Ze względu na specyfikę procesu legislacyjnego, na dzień sporządzenia Prospektu nie było możliwe 
określenie ostatecznego kształtu proponowanych nowych regulacji, rzeczywistej daty ich wejścia w życie,  
a w konsekwencji ich ostatecznego wpływu na organizację i funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego. 
Niemniej należy wskazać, iż przyjęte przez Radę Ministrów projekty w wielu przypadkach odbiegają od 
odpowiednich rozwiązań istniejących w obowiązującym Prawie o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi. 

Poza wskazanymi wyżej projektami krajowych regulacji, w dniu 1 lipca 2005 r. przewidywane jest wejście  
w życie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji 
Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego informacji, które powinny znaleźć 
się w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji przez odwołania, 
publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym. Zgodnie  
z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego przepisy wskazanego rozporządzenia będą miały bezpośrednie 
zastosowanie w Polsce – staną się częścią porządku prawnego w Polsce bez konieczności ich 
implementacji przez polskie prawo. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy liczyć się z wystąpieniem okoliczności, takich jak: powstanie 
wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nowych przepisów krajowych; wprowadzenie w procesie 
legislacyjnym niekorzystnych z punktu widzenia Spółki lub inwestorów zmian do projektów przygotowanych 
przez Radę Ministrów; opóźnienie we wprowadzeniu zmian w prawie krajowym w stosunku do regulacji 
europejskich, co może skutkować rozbieżnościami pomiędzy prawem krajowym a Rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., które potencjalnie mogą niekorzystnie wpłynąć na 
funkcjonowanie Spółki, a także na sytuację prawną inwestorów. 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów 
Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym cykl 
życia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki, dlatego też sukces Spółki jest uzależniony w głównej 
mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach i usługach najnowszych 
rozwiązań technologicznych. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, wymagane jest prowadzenie 
prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku nowych 
rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Emitenta staną się nieatrakcyjne i nie 
zapewnią Emitentowi wpływów spodziewanych na etapie ich tworzenia i rozwoju. Nie ma także pewności, 
czy nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub w przyszłości będzie pracował 
Emitent, osiągną oczekiwane parametry technologiczne oraz zostaną pozytywnie przyjęte przez 
potencjalnych odbiorców, co skutkowałoby utratą poniesionych przez Emitenta kosztów. Wystąpienie 
którejkolwiek z tych okoliczności może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową 
Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 
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2.3 Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje Oferowane 

Ryzyko niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych 
Każda z emisji Akcji Oferowanych może nie dojść do skutku w przypadku, gdy Zarząd nie zgłosi do sądu 
rejestrowego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji danej serii Akcji 
Oferowanych w terminie sześciu miesięcy od dnia wprowadzenia Akcji Oferowanych do publicznego obrotu 
lub sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji danej serii Akcji Oferowanych. Ponadto emisja Akcji Serii T może nie dojść do 
skutku w przypadku, gdy nie zostanie objęta przynajmniej jedna Akcja Serii T, natomiast emisje Akcji Serii U1  
i Akcji Serii U2 mogą nie dojść do skutku w przypadku niezłożenia zapisów na te Akcje Oferowane przez 
wszystkie osoby uprawnione zgodnie z uchwałami o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji tych 
Akcji Oferowanych zamieszczonymi w pkt 3.2 Rozdziału III. Warunkiem dojścia do skutku emisji Akcji Serii T 
jest także co najmniej równoczesne zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji Akcji Serii U1. Skutkiem powyższych sytuacji może być między innymi czasowe zamrożenie środków 
finansowych i utrata potencjalnych korzyści przez inwestorów, którym zostaną zwrócone jedynie wpłacone 
kwoty (lub wniesione wkłady) na Akcje Oferowane bez żadnych odsetek czy odszkodowań. 

Wykluczenie lub zawieszenie obrotu giełdowego Akcjami Oferowanymi 
Zarząd GPW może wykluczyć lub zawiesić obrót Akcjami Oferowanymi na okres do trzech miesięcy  
w przypadku, jeżeli Emitent naruszałby przepisy obowiązujące na GPW. Nie ma pewności, że taka sytuacja 
nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji Emitenta. 

Wydanie decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu 
W sytuacji gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymaganych przez Prawo  
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w szczególności obowiązków informacyjnych, KPWiG 
może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną w wysokości do 500 tys. złotych 
albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, albo nałożyć obie te kary 
łącznie. Nie ma pewności, czy taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji Emitenta. 

Ryzyko niewprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego 
Emitent zamierza wprowadzić Akcje Serii T oraz Akcje Serii U1 do obrotu na GPW niezwłocznie po 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych Akcji Oferowanych, natomiast  
w odniesieniu do Akcji Serii U2 zamiarem Emitenta jest wprowadzenie tych Akcji Oferowanych do obrotu 
giełdowego niezwłocznie po pełnym pokryciu tych Akcji Oferowanych wkładem niepieniężnym. 
Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego wymaga decyzji KDPW o przyjęciu Akcji 
Oferowanych do depozytu oraz podjęcia przez Zarząd GPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Oferowanych do 
obrotu giełdowego. Emitent nie może zagwarantować, że powyższe decyzje zostaną podjęte i że Akcje 
Oferowane zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego zgodnie z zamiarami Emitenta.  

Ryzyko związane z nabywaniem praw poboru Akcji Serii T  

W terminach od 22 do 23 czerwca 2005 r. planowane jest notowanie na GPW praw poboru Akcji Serii T. 
Obrót prawami poboru odbywał się będzie w systemie notowań ciągłych. Przedmiotem obrotu będzie prawo 
poboru z 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 do Akcji Serii T. 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 Serii T w ich wykonaniu. Objęcie Akcji Serii T wiąże się  
z koniecznością opłacenia ich ceny emisyjnej, a niewykonane prawa poboru wygasają. 

Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji Serii T 
Dopuszczenie Praw do Akcji Serii T wymaga szczegółowych uzgodnień pomiędzy Emitentem, KDPW  
i GPW. Niepodjęcie stosownych uchwał przez KDPW lub GPW skutkować będzie niewprowadzeniem Praw 
do Akcji Serii T do obrotu giełdowego, co może prowadzić do niemożności lub znacznego utrudnienia  
w dokonywaniu obrotu wtórnego Prawami do Akcji Serii T przez inwestorów. Charakter obrotu Prawami do 
Akcji Serii T rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Serii T posiadacz Praw do Akcji Serii 
T otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby Praw do Akcji Serii T znajdujących się na jego 
koncie oraz ceny emisyjnej Akcji Serii T. W przypadku nabycia Praw do Akcji Serii T na rynku giełdowym po 
cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii T, inwestorzy poniosą stratę na inwestycji. 
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3 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Poniższe dane finansowe prezentowane są w oparciu o skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 
finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej za lata 2002-2004 sporządzone zgodnie z PSR oraz skrócone 
sprawozdanie finansowe za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r. oraz dla okresu 
porównywalnego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). Wszelkie dane finansowe prezentowane 
w niniejszym Prospekcie za okresy trzech miesięcy kończące się 31 marca 2005 r. oraz 31 marca 2004 r. 
nie były badane przez biegłego rewidenta. 

3.1 Dane finansowe Emitenta 

w tys. zł, jeśli inaczej nie 
określone 

3 miesiące 
2005 roku,  

do 31 marca 
2005 r. 

2004 r. 
3 miesiące 
2004 roku*, 
do 31 marca 

2004 r. 

2003 r. 2002 r. 

Przychody ze sprzedaży 79.280 396.829 59.689 262.973 280.421 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

9.898 44.953 4.201 13.737 (20.903) 

Zysk (strata) brutto 8.036 22.215 9.274 (13.392) (182.425) 

Zysk (strata) netto 8.036 26.517 9.282 (4.570) (183.343) 

Aktywa razem 466.278 524.512 519.339 220.809 278.283 

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania razem 

312.555 360.011 375.812 82.825 135.109 

Zobowiązania długoterminowe 91.695 76.212 85.703 3.509 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 220.860 247.127 290.109 65.425 115.576 

Kapitał własny (aktywa netto) 153.723 164.501 143.527 137.984 143.174 

Kapitał zakładowy 22.491 20.951 22.491 20.951 17.414 

Liczba akcji (w szt.) 20.950.512 20.950.512 20.950.512 20.950.512 17.413.992 

Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł) 

0,36 1,27 0,36 (0,22) (10,53) 

Rozwodniony zysk (strata)  
na jedną akcję zwykłą (w zł) 

0,36 1,26 0,36 (0,22) (8,89) 

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w zł) 

0 0 0 0 0 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2002-2004 oraz skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze trzy 
miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r. 

* Porównywalne dane finansowe z bilansu na dzień 31 grudnia 2004 roku 

3.2 Dane finansowe Grupy Kapitałowej  

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 3 miesiące 
2005 roku, do 

31 marca 
2005 r. 

2004 r. 
3 miesiące 
2004 roku*,  
do 31 marca 

2004 r. 
2003 r. 2002 r. 

Przychody ze sprzedaży 96.631 490.695 74.880 344.678 349.313 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

4.462 45.832 152 5.564 (28.511) 

Zysk (strata) brutto 5.638 23.500 3.405 (298) (155.014) 
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w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 3 miesiące 
2005 roku, do 

31 marca 
2005 r. 

2004 r. 
3 miesiące 
2004 roku*,  
do 31 marca 

2004 r. 
2003 r. 2002 r. 

Zysk (strata) netto 4.712 29.369 3.029 2.208 (155.174) 

Aktywa razem 457.046 536.779 529.664 249.724 302.231 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania razem 

311.334 375.750 389.650 115.577 169.171 

Zobowiązania długoterminowe 92.422 76.397 86.671 4.184 615 

Zobowiązania krótkoterminowe 218.912 254.068 302.979 86.972 144.961 

Kapitał własny (aktywa netto) 145.712 157.521 140.014 128.152 126.564 

Kapitał zakładowy 22.491 20.951 22.491 20.951 17.414 

Liczba akcji (w szt.) 20.950.512 20.950.512 20.950.512 20.950.512 17.413.992 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł) 

0,21 1,40 0,13 0,11 (8,91) 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą (w zł) 

0,21 1,40 0,13 0,11 (8,89) 

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w zł) 

0 0 0 0 0 

Źródło: Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2002-2004 oraz skrócone sprawozdanie finansowe za 
pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r. 

* Porównywalne dane finansowe z bilansu na dzień 31 grudnia 2004 roku 

4 WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
I ZDOLNOŚĆ REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

4.1 Wskaźniki Emitenta 

 3 miesiące 
2005 roku,  

do 31 marca 
2005 r. 

2004 r. 

3 miesiące 
2004 roku*,  
do 31 marca 

2004 r. 
2003 r. 2002 r. 

Stopa zwrotu z zainwestowanego 
kapitału 

5,23% 16,12% 6,47% (3,31%) (128,06%) 

Stopa zwrotu z aktywów 1,72% 5,06% 1,79% (2,07%) (65,88%) 

Rentowność sprzedaży 10,14% 6,68% 15,55% (1,74%) (65,38%) 

Stopa wypłaty dywidendy 0 0 0 0 0 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych 

0,65 0,61 0,70 0,00 0,03 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2002-2004 oraz skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze trzy 
miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r. 

* Porównywalne dane finansowe z bilansu na dzień 31 grudnia 2004 roku 
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4.2 Wskaźniki Grupy Kapitałowej 

 3 miesiące 
2005 roku,  

do 31 marca 
2005 r. 

2004 r. 
3 miesiące 
2004 roku*,  
do 31 marca 

2004 r. 
2003 r. 2002 r. 

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 3,23% 18,64% 2,16% 1,72% (122,61%) 

Stopa zwrotu z aktywów 1,03% 5,47% 0,57% 0,88% (51,34%) 

Rentowność sprzedaży 4,88% 5,99% 4,05% 0,64% (44,42%) 

Stopa wypłaty dywidendy - - - - - 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,58 0,53 0,60 0,03 0,06 

Źródło: Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2002-2004 oraz skrócone sprawozdanie finansowe za 
pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r. 

* Porównywalne dane finansowe z bilansu na dzień 31 grudnia 2004 roku 

5 INFORMACJE O RATINGU  

Spółce, jak również emitowanym przez nią papierom wartościowym, nie został nadany rating. 

6 CELE EMISJI 

6.1 Cel emisji Akcji Serii T 

Softbank zamierza nabyć 51% udziałów w spółce Gladstone za cenę nie wyższą niż 31.000 tys. zł. Softbank 
zamierza sfinansować nabycie udziałów w Gladstone w całości ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii T.  

Wielkość wpływów z emisji Akcji Serii T uzależniona będzie od ich ceny emisyjnej oraz wyników subskrypcji. 
Przy założeniu dojścia emisji Akcji Serii T do skutku na poziomie maksymalnym, przy cenie minimalnej 
wskazanej w Uchwale Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 17 maja 2005 r., wielkość emisji wyniesie 
32.822 tys. zł. W przypadku, gdy wpływy z emisji Akcji Serii T oraz środki własne nie będą wystarczające, 
Emitent będzie korzystał z kredytów bankowych. Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu 
Emitent nie dokonał żadnych inwestycji w cel emisji.  

Zarząd Emitenta nie przewiduje, aby wpływy z emisji Akcji Serii T były przeznaczone na spłatę zadłużenia. 
Realizacja zadań inwestycyjnych odbywać się będzie na warunkach nieodbiegających od dotychczasowego 
sposobu nabywania składników majątkowych. Zarząd Emitenta nie przewiduje, aby środki finansowe 
pozyskane w wyniku subskrypcji Akcji Serii T były przeznaczone na nabycie składników majątkowych od 
podmiotów powiązanych z Emitentem.  

Do czasu rozpoczęcia realizacji celów emisji środki finansowe pozyskane w wyniku subskrypcji Akcji Serii T 
będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego, charakteryzujące się minimalnym ryzykiem inwestycyjnym. 

Przygotowując się do realizacji celu emisji, w dniu 11 maja 2005 r. Emitent podpisał list intencyjny, na 
podstawie którego uzyskał do 31 lipca 2005 r. wyłączność na negocjacje w sprawie nabycia udziałów  
w Gladstone, których przedmiotem będą w szczególności struktura oraz warunki finansowe transakcji, przy 
czym nabycie powyższych udziałów uzależnione jest od satysfakcjonujących Emitenta wyników badania 
prawnego i finansowego stanu przedsiębiorstwa Gladstone, które ma zostać przeprowadzone w okresie 
wyłączności. 

Podstawowe informacje o Gladstone 
Spółka Gladstone została założona w 1999 roku przez Donalda Baileya. Podstawową działalnością 
Gladstone są profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji 
finansowych. Gladstone zatrudnia międzynarodowy zespół konsultantów o wieloletnim doświadczeniu  
w doradztwie IT dla sektora bankowego, w tym dla: Pekao S.A., UniCredito Italiano, Bank of the West, 
Citigroup, Wells Fargo Bank, Tower Group UK, Tower Group USA, Money Express Sp. z o.o.  

Według informacji uzyskanych przez Softbank, Gladstone planuje uzyskać w 2005 roku przychody  
w wysokości 6.500 tys. USD oraz wypracować zysk netto w wysokości 2.735 tys. USD. Dla roku 2006 
prognozowana sprzedaż to 7.150 tys. USD, a planowany zysk netto wynosi 3.255 tys. USD. Ponadto 
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Gladstone zamierza pozyskać w 2006 roku dodatkowe zamówienia na łączną kwotę 12.000 tys. zł wynikające 
ze współpracy z Softbank. 

Wybrane dane finansowe oraz prognozy zarządu Gladstone*  

w tys. zł, jeśli inaczej nie 
określone 

2006 (prognoza) 2005 (prognoza) 2004 2003 

Przychody ze sprzedaży 24.689 21.376 32.504 35.371 

Zysk ze sprzedaży 11.240 8.984 17.961 22.469 

EBITDA 11.240 8.984 18.760 22.592 

Zysk operacyjny 11.240 8.984 18.760 22.592 

Przychody (koszty) finansowe 0 0 (292) 1.281 

Zysk netto 11.240 8.984 18.468 23.873 

kurs PLN/USD 3,4530 3,2886 3,6540 3,8889 

*Dane w USD, przeliczone przez Softbank po kursie zawartym w tabeli 

Źródło: Gladstone  

ZASTRZEŻENIE: Powyższe dane finansowe zostały uzyskane przez Emitenta od zarządu Gladstone i są 
danymi niezaudytowanymi, które w żaden sposób nie były weryfikowane przez Emitenta. Wyżej wskazane 
prognozy finansowe nie uwzględniają ewentualnych efektów synergii wynikających ze współpracy z Grupą 
Kapitałową. 
Cel akwizycji 
Softbank zamierza wykorzystać szerokie kompetencje konsultingowe i doświadczenie Gladstone do 
zwiększenia sprzedaży usług doradczych dla klientów Softbank, a także zintensyfikować współpracę 
Softbank z bankami zagranicznymi – akcjonariuszami polskich banków. 

6.2 Cel emisji Akcji Serii U1 

Softbank zamierza nabyć 100% akcji w spółce Koma w zamian za 1.459.646 Akcji Serii U1. Przy cenie 
emisyjnej 27,80 zł wartość 100% Akcji Komy wynosi 40.578 tys. zł. Większościowym akcjonariuszem Komy 
jest spółka Prokom Software posiadająca 75% Akcji Komy. Wartość 100% Akcji Komy została ustalona na 
49.034 tys. zł. Wycena została dokonana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz 
metodą porównania wskaźników rynkowych. Prognozy finansowe przyjęte do wyceny nie obejmują 
pozytywnych efektów synergii po włączeniu Komy do Grupy Kapitałowej. 

Powyższa wycena podlegała badaniu biegłego rewidenta, którym był KPMG. Stosowny fragment opinii 
brzmi: 

„Zdaniem Biegłego Sprawozdanie Zarządu Softbank jest poprawne i sporządzone zostało rzetelnie, jak 
również, metody zastosowane do wyceny wkładów niepieniężnych, czyli metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych oraz metoda porównania wskaźników rynkowych są właściwe dla tego typu 
transakcji. 

Wartość wkładów niepieniężnych zaproponowana przez Zarząd Softbank ustalona w oparciu o te metody 
wyceny została ustalona należycie i odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji 
bądź wyższej cenie emisyjnej akcji Softbank ustalonej na 27,80 zł (dwadzieścia siedem złotych 
osiemdziesiąt groszy)”. 

Włączenie Komy w skład Grupy Kapitałowej nastąpi w drodze emisji Akcji Serii U1, które zostaną objęte 
przez akcjonariuszy Komy w zamian za aporty w postaci akcji tej spółki, w związku z tym z emisją Akcji Serii 
U1 nie będą wiązały się wpływy gotówkowe.  

Akcjonariuszami Komy, do których skierowana jest oferta objęcia Akcji Serii U1, są: Lech Cabaj, Roman 
Pudełko, Piotr Krząkała, Juliusz Bojanowski oraz Prokom Software – będący podmiotem powiązanym  
z Emitentem w rozumieniu Rozporządzenia w Sprawie Prospektu. Warunki emisji Akcji Serii U1 są 
jednakowe dla wszystkich akcjonariuszy Komy. 
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Czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji Serii U1 zostały opisane w pkt 7.2 niniejszego Rozdziału. 

Realizacja celów emisji nastąpi automatycznie wraz z objęciem Akcji Serii U1. W celu zapewnienia dojścia 
emisji do skutku, a tym samym realizacji jej celów, Emitent podpisał z akcjonariuszami Komy umowy 
zobowiązujące do objęcia akcji, na mocy których akcjonariusze Komy zobowiązali się do objęcia Akcji Serii 
U1 po cenie emisyjnej 27,80 zł i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci akcji Komy. 

Podstawowe informacje o spółce Koma 
Koma została utworzona w 1987 roku jako pierwsza w Katowicach spółka akcyjna branży komputerowej, 
oferująca kompleksowe dostawy sprzętu, oprogramowanie oraz usługi związane z zastosowaniem 
systemów komputerowych. W 1996 roku Koma weszła w skład Grupy Prokom, największej informatycznej 
grupy kapitałowej w Polsce, jednocześnie zaś wraz ze spółkami Koma Nord Sp. z o.o. i MCCnet Sp. z o.o. 
tworzy własną grupę kapitałową. W roku 2002 Koma przeprowadziła głęboki proces reorganizacji 
obejmujący redukcję zatrudnienia, stworzenie systemu controllingu, zmianę systemu wynagradzania  
i premiowania, wprowadzony został system budżetowania oraz mierzenia efektów pracy w stosunku do 
założonego budżetu. Dzięki temu znacznie obniżono koszty operacyjne spółki i poprawiono efektywność 
podstawowych linii biznesowych. 

Koma posiada oddziały w: Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i Rzeszowie. Centrala 
Komy znajduje się w Katowicach. Ponadto Koma posiada stałe umowy z podwykonawcami w Toruniu, 
Kielcach i Ostrowie Wielkopolskim. Spółki z grupy kapitałowej Komy znajdują się w Krakowie i Gdyni. 

Skonsolidowane wyniki finansowe oraz prognozy zarządu Komy* 

 2006 

(prognozy) 

2005 

(prognozy) 

2004 2003 

Przychody ze sprzedaży 127.867 130.510 144.741 83.456 

Koszty działalności operacyjnej 121.834 125.013 138.428 80.379 

Zysk ze sprzedaży 6.032 5.497 6.275 3.040 

EBITDA 8.228 7.506 8.507 3.382 

Zysk operacyjny 6.392 5.857 6.823 1.885 

Przychody/koszty finansowe 500 450 (475) 3.350 

Zysk netto 5.114 4.685 5.049 3.736 

Źródło: Koma 

* Koma nie konsolidowała wyników spółek ze swojej grupy kapitałowej: Koma Nord Sp. z o.o. i MCCnet Sp. z o.o.,  
w których posiada 100% udziałów. W tabeli przedstawiono skonsolidowane wyniki finansowe proforma grupy 
kapitałowej Komy. Prognozy finansowe Komy nie uwzględniają ewentualnych efektów synergii wynikających ze 
współpracy z Grupą Kapitałową oraz wpływu decyzji strategicznej zarządu Prokom Software o alokacji usług 
serwisowych spółek z Grupy Prokom w połączonym podmiocie Koma i Softbank Serwis Sp. z o.o.  

Cel akwizycji 
Podstawowym celem akwizycji spółki Komy jest integracja jej zasobów i kompetencji ze spółką Grupy 
Kapitałowej o zbliżonym profilu działania – Softbank Serwis Sp. z o.o. Na tej bazie zakłada się budowę 
wszelkich możliwych synergii w obecnych i przyszłych przedsięwzięciach Grupy Kapitałowej. Obie spółki 
posiadają wspólną linię biznesową, jaką jest serwis sprzętu komputerowego. Dzięki połączeniu sił obu 
podmiotów Zarząd zamierza osiągnąć efekty synergii w postaci oszczędności kosztowych oraz zwiększonej 
efektywności działania. Poszerzony zasięg terytorialny działania oraz zwiększony zakres świadczonych 
usług w znacznym stopniu ułatwią Grupie Kapitałowej konkurowanie o największe projekty serwisowe  
w kraju. Połączone podmioty będą centrum serwisowym dla całej Grupy Prokom, zgodnie ze strategią 
zadeklarowaną przez zarząd Prokom Software. Po nabyciu Akcji Koma Grupa Kapitałowa poszerzy swoje 
kompetencje o oferowanie rozwiązań mobilnych dla firm handlowych i transportowych oraz systemów 
wspomagających zarządzanie kapitałem ludzkim. Systemy własne Koma, takie jak KOMA HR i KOMA  
e-HR, są na polskim rynku informatycznym w czołówce pod względem liczby obsługiwanych pracowników 
(po zakończeniu wszystkich trwających wdrożeń systemy te obsługiwać będą ponad 126 tys. pracowników). 
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Przyjmuje się, że połączenie obu podmiotów zapewni synergie wewnętrzne Grupy Kapitałowej, umożliwi 
wykorzystanie efektów skali poprzez ścisłą współpracę z Grupą Prokom, m.in. w ramach usług serwisu 
technicznego IT dla spółek Grupy Prokom, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla sprzętu 
dostarczanego przez spółki Grupy Prokom swoim klientom. 

Jednocześnie możliwa jest odpowiedź Grupy Kapitałowej na oczekiwania rynku, w szczególności sektora 
bankowego, w zakresie powierzenia usług serwisowych podmiotom zewnętrznym. Konsolidacja zasobów  
i kompetencji przez jeden podmiot umożliwia budowę regionalnego centrum usług serwisowych działających 
w wielu branżach i regionach wyznaczanych przez rozwój współpracy z klientami. 

Opis planowanych projektów po włączeniu do Grupy Kapitałowej 
Regionalne Centrum Serwisowe 

Jednym z ważniejszych zaplanowanych do wspólnej realizacji przedsięwzięć jest organizacja Regionalnego 
Centrum Serwisowego na bazie zasobów dwóch firm: Koma i Softbank Serwis Sp. z o.o. Wykorzystanie 
funkcjonujących zespołów serwisowych obu firm oraz konsolidacja ich obszarów działania umożliwi budowę 
optymalnego, silnie zorientowanego na region, w tym również państwa ościenne, centrum świadczenia 
usług serwisowych. W ramach konsolidacji i optymalizacji kompetencji usług serwisowych Grupy Prokom  
w sposób naturalny nowo powstałe Regionalne Centrum Serwisowe przejmie obsługę serwisową i opiekę 
techniczną infrastruktury IT spółek tworzących Grupę Prokom, a także sprzętu eksploatowanego przez 
klientów tych spółek. Jednocześnie Centrum może przejąć na siebie ciężar obsługi logistycznej dostaw 
sprzętu IT realizowanego na rzecz spółek Grupy Prokom i ich klientów. Konsolidując zasoby obu 
podmiotów, budowana jest także baza do realizacji procesów zarządzania kontaktami z użytkownikami 
systemów IT wdrażanych przez Grupę Kapitałową oraz świadczenia telefonicznego wsparcia technicznego. 
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Przejęcie pracowników wsparcia technicznego z oddziałów klienta z sektora bankowości 

Organizacja Regionalnego Centrum Serwisowego stwarza potencjalne możliwości do dalszego rozwoju 
nowo powstałej jednostki. Obecnie gwałtownie rośnie zainteresowanie klientów, w szczególności sektora 
finansowego, wydzielaniem usług IT na zewnątrz. Dlatego należy liczyć się z procesem sukcesywnego 
przejmowania pracowników wsparcia technicznego będących obecnie pracownikami etatowymi instytucji 
finansowych. Ich przeniesienie do centrum usług serwisowych IT umożliwia koncentrację klientów na 
prowadzonej podstawowej działalności biznesowej i jednoczesne przeniesienie odpowiedzialności za jakość 
świadczonych usług na wysoko wyspecjalizowany podmiot. 

6.3 Cel emisji Akcji Serii U2 

Jedynym celem emisji Akcji Serii U2 jest włączenie spółki Incenti do Grupy Kapitałowej, co stanowi element 
strategii rozwoju Grupy Kapitałowej. 

Akcje Serii U2 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 5.000.000 Akcji Incenti stanowiących 
100% kapitału zakładowego tej spółki. Zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią 
biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r. wartość ww. wkładu niepieniężnego wynosi 38.026.341,20 zł. 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział I – Podsumowanie i czynniki ryzyka 

 17

Włączenie Incenti w skład Grupy Kapitałowej nastąpi w drodze emisji Akcji Serii U2, które zostaną objęte 
przez akcjonariuszy Incenti w zamian za aporty w postaci akcji tej spółki, w związku z tym z emisją Akcji 
Serii U2 nie będą wiązały się wpływy gotówkowe.  

Jedynym akcjonariuszem Incenti, do którego skierowana jest oferta objęcia Akcji Serii U2, jest Prokom 
Software – będący podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu Rozporządzenia w Sprawie 
Prospektu.  

Dla określenia wartości wkładów niepieniężnych w postaci Akcji Incenti Zarząd Spółki dokonał wyceny tych 
wkładów metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodą porównania wskaźników 
rynkowych. Powyższa wycena podlegała badaniu biegłego rewidenta, którym był KPMG. Stosowy fragment 
opinii brzmi: 

„Zdaniem Biegłego Sprawozdanie Zarządu Softbank jest poprawne i sporządzone zostało rzetelnie, jak 
również, metody zastosowane do wyceny wkładów niepieniężnych, czyli metoda zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych oraz metoda porównania wskaźników rynkowych są właściwe dla tego typu 
transakcji. 

Wartość wkładów niepieniężnych zaproponowana przez Zarząd Softbank ustalona w oparciu o te metody 
wyceny została ustalona należycie i odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji 
bądź wyższej cenie emisyjnej akcji Softbank ustalonej na 27,80 złotych (dwadzieścia siedem złotych 
osiemdziesiąt groszy)”.  

Czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji Serii U2 zostały opisane w pkt 7.2 niniejszego Rozdziału. 

Realizacja celów emisji nastąpi automatycznie wraz z objęciem Akcji Serii U2. W celu zapewnienia dojścia 
emisji do skutku, a tym samym realizacji jej celów Emitent podpisał z Prokom Software porozumienie, na 
mocy którego Prokom Software zobowiązał się do objęcia Akcji Serii U2 po cenie emisyjnej 27,80 zł  
i opłacenia ich aportem w postaci Akcji Incenti. 

Podstawowe informacje o spółce Incenti 
Spółka rozpoczęła działalność w IV kwartale 2001 roku jako wspólne przedsięwzięcie TP S.A. i Prokom 
Software. Aktualnie 100% udziałów firmy posiada Prokom Software. 

Kapitał akcyjny spółki wynosi 50.000 tys. zł. 

Incenti specjalizuje się w outsourcingu zasobów informatycznych, czyli udostępnianiu firmom oraz 
instytucjom kompleksowego zaplecza informatycznego. 

Incenti zapewnia nowoczesny, wydajny kosztowo sposób dostępu do szerokiej bazy specjalistycznych 
rozwiązań klientom, dla których zakup własnego sprzętu komputerowego i jego administrowanie jest 
organizacyjnie i ekonomicznie nieefektywne.  

Spółka prowadzi działalność w trzech głównych obszarach, koncentrując się na dwóch pierwszych: 

- Outsourcing IT – zapewnienie i utrzymanie elementów infrastruktury informatycznej 
wykorzystywanej przez systemy klientów; 

- e-Learning – wdrażanie i udostępnianie platform e-Learningowych, kursy z zakresu IT oraz 
umiejętności biznesowych, wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami związanymi z rozwojem 
zasobami ludzkimi; 

- Budowa Data Center – projektowanie, budowa, zarządzanie, opracowanie i wdrożenia BCP (ang. 
Business Continuity Planning) oraz DRP (ang. Disaster Recovery Planning). 

Posiadane kompetencje i unikalne kwalifikacje zespołu pracowników pozwoliły Incenti na zbudowanie 
rozpoznawalnej marki, czego efektem jest obsługa 23 długoterminowych umów outsourcingowych.  

W odróżnieniu od typowych ofert ośrodków przetwarzania danych Incenti oferuje pełen zakres usług 
związanych z wdrożeniem i eksploatacją systemów informatycznych, z uwzględnieniem doradztwa  
i kompleksowej pomocy przy ich obsłudze. 
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Skonsolidowane wyniki finansowe oraz prognozy zarządu Incenti*  

w tys. zł, jeśli inaczej nie 
określone 

2006 

(prognoza) 

2005 

(prognoza) 

2004** 2003 

Przychody ze sprzedaży 31.682 26.630 21.106 27.131 

Koszty działalności operacyjnej 29.874 26.155 26.780 34.047 

Zysk ze sprzedaży 1.808 475 (5.674) (6.916) 

EBITDA 5.792 4.984 (1.559) (3.517) 

Zysk operacyjny 1.541 210 (6.675) (6.857) 

Przychody/koszty finansowe 113 640 964 1.506 

Zysk netto 1.654 850 (5.711) (5.351) 

Źródło: Incenti 

* Prognozy finansowe Incenti nie uwzględniają ewentualnych efektów synergii wynikających ze współpracy z Grupą 
Kapitałową 

** Dane niezaudytowane 

Cel akwizycji 
Incenti, posiadając rozpoznawalną na rynku markę, wzmocni ofertę i kompetencje Softbanku w zakresie 
outsourcingu IT, e-Learningu oraz budowy Data Center. 

Połączone kompetencje całej Grupy Kapitałowej, przy wykorzystaniu spełniającego najwyższe światowe 
standardy Ośrodka Przetwarzania Danych Incenti, pozwolą zbudować centrum outsourcingu kartowego 
oraz umocnić pozycję Incenti jako centrum outsourcingu dla Grupy Prokom. 

Oferta Grupy Kapitałowej dla banków i instytucji finansowych zostanie również wzbogacona o rozwiązania 
e-Learning oraz usługi typu BCP i DRP. 

Opis planowanych projektów po włączeniu do Grupy Kapitałowej  
Nabycie Incenti umożliwi organizację przedsięwzięć zorientowanych na outsourcing procesów biznesowych 
(BPO) oprócz dotychczasowego outsourcingu infrastruktury informatycznej (ITO). Polskie instytucje sektora 
bankowo-finansowego wykazują coraz większe zainteresowanie wykorzystywaniem usług outsourcingowych 
obejmujących część dzisiaj samodzielnie obsługiwanych procesów biznesowych. Realizacja projektów w tym 
zakresie umożliwi instytucjom finansowym rozwiązywanie istotnych problemów poprawy efektywności 
kosztowej, efektywności zarządzania bankami i innych podobnych. 

Centrum outsourcingu kartowego 

Realizacja tego projektu we współpracy z jedną z instytucji bankowych umożliwi przeprowadzenie 
restrukturyzacji jej rozproszonych zasobów i kompetencji z zakresu obsługi kart płatniczych i systemów 
obsługi transakcji płatniczych. Ujednolicenie infrastruktury IT obsługującej systemy kart płatniczych stanowi 
podstawę do częściowego przejęcia do obsługi procesów biznesowych związanych z tą branżą. 
Oczekiwane jest, że budowa centrum outsourcingu kartowego zapewni koncentrację instytucji finansowej na 
rozwoju strony biznesowej segmentu kart płatniczych z jednoczesnym przeniesieniem ryzyk operacyjnych 
na zewnętrznego dostawcę. Centrum outsourcingu kartowego przejmujące odpowiedzialność za 
poprawność i wysoką jakość obsługiwanych procesów przejmuje jednocześnie odpowiedzialność za wysoką 
mobilizację  
i reaktywność na zmieniające się oczekiwania jednostek odpowiedzialnych za kreowanie biznesu. 

Wydzielenie rozpatrywanej części technologicznej i operacyjnej z banku stanowi również bazę dla wsparcia 
projektów infrastrukturalnych realizowanych przez administrację publiczną lub władze samorządowe. Ta 
sama platforma obsługi kart umożliwia budowę kompleksowej oferty dla realizacji projektów komercyjnych, 
np. programów lojalnościowych lub wielofunkcyjnych kart płatniczych. 
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Kolokacja sprzętu informatycznego na potrzeby projektów Grupy Kapitałowej i Grupy Prokom 

Atrakcyjna lokalizacja Ośrodka Przetwarzania Danych Incenti oraz potencjał produkcyjny zapewniają 
możliwości realizacji posadowienia sprzętu informatycznego na rzecz klientów z sektora finansowego  
i usług publicznych. Wysoki standard wyposażenia Ośrodka Przetwarzania Danych Incenti umożliwia 
budowę efektywnych łączy telekomunikacyjnych do istniejących serwerowni klientów lub przejęcie sprzętu 
informatycznego klientów do eksploatacji produkcyjnej. 

6.4 Wykorzystanie wpływów z poprzednich emisji papierów wartościowych Emitenta. 

Wpływy uzyskane przez Emitenta z emisji papierów wartościowych w okresie ostatnich 3 lat były 
wykorzystane zgodnie z założonymi celami. Emisje akcji serii O i S Emitenta, o których mowa w Rozdziale 
IV pkt 3 niniejszego Prospektu nie skutkowały żadnymi wpływami, gdyż akcje te obejmowane były przez 
obligatariuszy obligacji zamiennych serii B i E Emitenta na akcje Emitenta w wykonaniu tych obligacji. 
Wpływy z emisji obligacji serii B Emitenta powiększyły saldo środków pieniężnych Emitenta i były 
wykorzystane do regulowania bieżących płatności. Wpływy z emisji obligacji serii E Emitenta były 
przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Emitenta.  

6.5 Wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie  

Cel emisji Akcji Serii T może ulec zmianie. Decyzja o zmianie celu emisji Akcji Serii T może zostać podjęta 
przez Zarząd wyłącznie w przypadku zmiany strategii rozwoju Emitenta, w szczególności w związku  
z niemożnością realizowania tego celu. Ewentualna zmiana celu emisji Akcji Serii T zostanie podjęta  
w trybie uchwały Zarządu. Informacja o ewentualnej zmianie celu emisji zostanie podana do publicznej 
wiadomości w drodze raportu bieżącego przesłanego niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Cel emisji Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 nie może ulec zmianie. 

7 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA CENĘ EMISYJNĄ 

7.1 Czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji Serii T  

Zgodnie z Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2005 r. cena emisyjna Akcji 
Serii T zostanie ustalona przez Zarząd na poziomie nie niższym niż 23,50 zł. 

Cena emisyjna Akcji Serii T zostanie ustalona w oparciu o następujące czynniki: 

- zapotrzebowanie Emitenta na kapitał w związku z realizacją projektów inwestycyjnych; 

- deklaracje obecnych Akcjonariuszy odnośnie ich możliwości partycypowania w podwyższeniu 
kapitału Spółki; 

- zainteresowanie inwestorów, innych niż dotychczasowi Akcjonariusze, akcjami Spółki; 

- bieżącą i prognozowaną sytuację na rynku kapitałowym; 

- wycenę akcji Spółki; 

- czynniki ryzyka i inne informacje dotyczące działalności Emitenta zamieszczone w Prospekcie. 

7.2 Czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2  

Zgodnie z Uchwałami Nr 20 oraz 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2005 r. cena 
emisyjna Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 została ustalona na poziomie 27,80 zł. 

Cena emisyjna Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 została ustalona w oparciu o notowania akcji Spółki na 
GPW podczas ostatniego miesiąca do dnia sporządzenia sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładów 
niepieniężnych, tj. 25 kwietnia 2005 r. włącznie. Średnia arytmetyczna kursów zamknięcia z tego miesiąca 
wynosi 27,79 zł. 
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8 STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ  

8.1 Akcje Serii T  

Stopień wzrostu wartości księgowej netto na jedną Akcję 

Cena emisyjna 1 Akcji -

Wartość księgowa netto na 1 Akcję przed emisją 7,85

Obniżenie wartości księgowej na 1 Akcję w wyniku emisji -

Wartość księgowa netto na 1 Akcję po emisji (pro forma) -

Wzrost wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję -

Źródło: Emitent 

Powyższe dane zostały obliczone dla kapitału własnego Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. 

8.2 Akcje Serii U1 

Stopień wzrostu wartości księgowej netto na jedną Akcję 

Cena emisyjna 1 Akcji 27,80

Wartość księgowa netto na 1 Akcję przed emisją 7,85

Wzrost wartości księgowej na 1 Akcję w wyniku emisji 1,30

Wartość księgowa netto na 1 Akcję po emisji (pro forma) 9,15

Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję 18,65

Źródło: Emitent 

Powyższe dane zostały obliczone dla kapitału własnego Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. 

8.3 Akcje Serii U2 

Stopień wzrostu wartości księgowej netto na jedną Akcję 

Cena emisyjna 1 Akcji 27,80

Wartość księgowa netto na 1 Akcję przed emisją 7,85

Wzrost wartości księgowej na 1 Akcję w wyniku emisji 1,22

Wartość księgowa netto na 1 Akcję po emisji (pro forma) 9,07

Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję 18,73

Źródło: Emitent 

Powyższe dane zostały obliczone dla kapitału własnego Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. 

9 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ I ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA  

Dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań Emitenta wg stanu na 31 marca 2005 r. są 
następujące: 

- wartość księgowa (kapitał własny) – 153.723 tys. zł; 

- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem – 312.555 tys. zł. 
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ROZDZIAŁ II  
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE  

W PROSPEKCIE 
1 EMITENT  

1.1 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne  

Firma: Softbank Spółka Akcyjna 

Siedziba:   Warszawa 

Adres:    ul. 17 Stycznia 72a, 02-146 Warszawa 

Numer telefonu:   +48 (22) 87 86 200 

Numer telefaksu:  +48 (22) 87 86 300 

Poczta elektroniczna:  IR@softbank.pl 

Strona internetowa:  www.softbank.pl 

1.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 

W imieniu Emitenta działają następujące osoby: 

Krzysztof Korba  – Prezes Zarządu, 

Przemysław Borzestowski  – członek Zarządu, 

Piotr Jeleński – członek Zarządu, 

Przemysław Sęczkowski – członek Zarządu, 

Robert Smułkowski – członek Zarządu. 

Adresy zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta zostały objęte wnioskiem  
o niepublikowanie. 

1.3 Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu Emitenta 

Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne  
i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami 
prawa, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne 
zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, 
majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. 

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe i informacje finansowe w formie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych 
oraz dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 
i finansową oraz wynik finansowy Emitenta i Grupy Kapitałowej. 

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych 
zamieszczonych w Prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli 
rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 

 

Krzysztof Korba 

Prezes Zarządu 

 

Robert Smułkowski 

Członek Zarządu 

Piotr Jeleński 

Członek Zarządu 

Przemysław Borzestowski 

Członek Zarządu 

Przemysław Sęczkowski 

Członek Zarządu 
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2 PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT  

2.1 Emitent 

2.1.1 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 

Firma: Softbank Spółka Akcyjna 

Siedziba:   Warszawa 

Adres:    ul. 17 Stycznia 72a, 02-146 Warszawa 

Numer telefonu:   +48 (22) 87 86 200 

Numer telefaksu:  +48 (22) 87 86 300 

Poczta elektroniczna:  IR@softbank.pl 

Strona internetowa:  www.softbank.pl 

2.1.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 

W imieniu Emitenta działają następujące osoby: 

Krzysztof Korba  – Prezes Zarządu, 

Przemysław Borzestowski  – członek Zarządu, 

Piotr Jeleński – członek Zarządu, 

Przemysław Sęczkowski – członek Zarządu, 

Robert Smułkowski – członek Zarządu. 

Adresy zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta zostały objęte wnioskiem  
o niepublikowanie. 

Odpowiedzialność Emitenta jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona jest do informacji 
zawartych we Wstępie, Rozdziale I pkt 1.1-1.4, 1.6, 2-9, Rozdziale II pkt 1, 2.1, 2.3, 2.4, 3, 4, Rozdziale III 
pkt 1, 2, 8-12, Rozdziale IV pkt 1.6-1.7, Rozdziale V, Rozdziale VI, Rozdziale VII i Rozdziale VIII. 

2.1.3 Powiązania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta z Emitentem 

Na dzień sporządzenia Prospektu nie istnieją żadne powiązania osobiste, organizacyjne, finansowe bądź 
też umowne pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta a Emitentem, poza tym, że 
osoby te: 

- pełnią funkcję członków Zarządu, 

- pozostają w stosunku pracy z Emitentem, 

- zawarły z Emitentem umowy o zakazie konkurencji. 

2.1.4 Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta  

Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent został 
sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach 
Prospektu, za sporządzenie których odpowiada Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych 
faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.  

 

Krzysztof Korba 

Prezes Zarządu 

 

Robert Smułkowski 

Członek Zarządu 

Piotr Jeleński 

Członek Zarządu 

Przemysław Borzestowski 

Członek Zarządu 

Przemysław Sęczkowski 

Członek Zarządu 
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2.2 Doradca Prawny  

2.2.1 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 

Firma:    Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Spółka komandytowa 

Siedziba:   Warszawa 

Adres:    ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Numer telefonu:   +48 (22) 520 40 00 

Numer telefaksu:  +48 (22) 520 40 01 

Poczta elektroniczna:  wgm.warsaw@weil.com 

Strona internetowa:  www.weil.com 

2.2.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego 

W imieniu Doradcy Prawnego działają następujące osoby: 

Paweł Rymarz – komplementariusz, 

Anna Frankowska – prokurent. 

Adresy osób fizycznych działających w imieniu Doradcy Prawnego zostały objęte wnioskiem  
o niepublikowanie. 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona jest do 
informacji zawartych w Rozdziale I pkt 1.5, Rozdziale II pkt 2.2, Rozdziale III pkt 3-7 i Rozdziale IV pkt 1.1- 
-1.5, 2-4. 

2.2.3 Powiązania Doradcy Prawnego i osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem 

Nie istnieją żadne powiązania osobiste, organizacyjne, finansowe bądź też umowne pomiędzy Doradcą 
Prawnym i osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem, z wyłączeniem umowy 
o świadczenie usług prawnych w związku z niniejszą publiczną subskrypcją.  

2.2.4 Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu doradcy prawnego 

Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za które odpowiedzialny jest Doradca Prawny, został sporządzony 
z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za 
które odpowiada Doradca Prawny, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, 
których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Opisy zawarte w Prospekcie zostały 
sporządzone na podstawie dokumentów i pisemnych informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników 
Emitenta. Do sporządzenia Prospektu wykorzystano również oświadczenia, opinie i informacje uzyskane  
w trakcie rozmów z członkami Zarządu i pracownikami Emitenta.  

 

Paweł Rymarz 

Komplementariusz 

 

Anna Frankowska 

Prokurent 
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2.3 Doradca Finansowy  

2.3.1 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 

Firma: CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Numer telefonu: +48 (22) 520 94 50 

Numer telefaksu: +48 (22) 520 94 51 

Poczta elektroniczna: corpfin@ca–ib.com 

2.3.2 Osoby fizyczne działające w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. 

W imieniu CAIB Financial Advisers Sp. z o.o. działają następujące osoby: 

Paweł Tamborski – członek Zarządu, 

Piotr Samojlik – członek Zarządu. 

Adresy zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu CAIB Financial Advisers Sp. z o.o. zostały 
objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialność CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt 
ograniczona jest do następujących części Prospektu: Wstępu, Rozdziału I pkt 1.1, 1.2, 2.3, 3, 4, 8, 9, 
Rozdziału II pkt 2.3, Rozdziału III pkt 2, Rozdziału V pkt 1. 

2.3.3 Powiązania CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. i osób fizycznych działających w jej imieniu  
z Emitentem 

Nie istnieją żadne powiązania osobiste, organizacyjne, finansowe bądź też umowne pomiędzy Doradcą 
Finansowym i osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu a Emitentem, z wyłączeniem: 

- umowy z dnia 30 czerwca 2003 r. na analizę oceny efektywności operacyjnej i finansowej Grupy 
Kapitałowej; 

- umowy z dnia 9 marca 2004 r. dotyczącej oferty publicznej akcji Spółki adresowanej do inwestorów 
instytucjonalnych lub oferty niepublicznej obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, 
które w części lub całości może stanowić podstawę do programu opcji menedżerskich;  

- ponadto Pani Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarządu CA IB Polska S.A., podmiotu dominującego 
wobec CAIB Financial Advisers Sp. z o.o., pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej 
Softbank. 

2.3.4 Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu CA IB Financial 
Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt 

Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialna jest CA IB Financial 
Advisers Sp. z o.o., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że 
informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiada CA IB Financial Advisers 
Sp. z o.o., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie  
w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Opisy zawarte w Prospekcie zostały sporządzone na 
podstawie dokumentów i pisemnych informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Emitenta. Do 
sporządzenia Prospektu wykorzystano również oświadczenia, opinie i informacje uzyskane w trakcie 
rozmów z członkami Zarządu i pracownikami Emitenta.  

Paweł Tamborski 

Członek Zarządu 

 Piotr Samojlik 

Członek Zarządu 
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2.4 Oferujący 

2.4.1 Nazwa, siedziba oraz adres i numery telekomunikacyjne 

Nazwa:   CA IB Securities Spółka Akcyjna  

Siedziba:   Warszawa 

Adres:   ul. Emilii Plater 53, 00-013 Warszawa  

Numer telefonu  +48 (22) 520 99 99 

Numer telefaksu  +48 (22) 520 99 98 

E-mail:   securitiespl@ca-ib.com 

2.4.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego 

W imieniu Oferującego działają następujące osoby: 

Tomasz Bardziłowski  – Prezes Zarządu, 

Paweł Tamborski   – prokurent. 

Adresy zamieszkania osób działających w imieniu Oferującego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

Odpowiedzialność CA IB Securities Spółka Akcyjna jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona 
jest do następujących części Prospektu: Rozdziału II pkt 2.4 i 4, Rozdziału III pkt 10-11 oraz Rozdziału VIII 
załącznik nr 6. 

2.4.3 Opis powiązań Oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu Oferującego  
z Emitentem 

Pomiędzy Oferującym oraz osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem istnieją następujące 
powiązania: 

- CA IB Securities S.A. pełni funkcję Oferującego w procesie wprowadzania Akcji Oferowanych;  

- Oferujący jest związany z Emitentem standardowymi umowami wynikającymi z faktu, iż Oferujący 
świadczy usługi maklerskie na rzecz Emitenta w związku z prowadzoną przez Oferującego 
działalnością maklerską, w tym Oferujący świadczy usługi w zakresie przechowywania, 
rejestrowania zmian stanu posiadania i oferowania osobom uprawnionym obligacji wyemitowanych 
przez Softbank na zasadach określonych w umowie z dnia 21 grudnia 2001 r. o powiernictwo,  
a także usługi sponsora emisji na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 1998 r.; 

- Softbank i Oferujący mogą ze sobą zawierać inne umowy w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, z uwzględnieniem przedmiotu działalności obu spółek; 

- ponadto pani Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarządu CA IB Polska S.A., podmiotu dominującego 
wobec Oferującego, pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Softbank. 

2.4.4 Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu Oferującego jako 
podmiotu sporządzającego Prospekt 

Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest CA IB Securities S.A., 
został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach 
Prospektu, za sporządzenie których odpowiada CA IB Securities S.A., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają 
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Opisy 
zawarte w Prospekcie zostały sporządzone na podstawie dokumentów i pisemnych informacji uzyskanych od 
Zarządu i pracowników Emitenta. Do sporządzenia Prospektu wykorzystano również oświadczenia, opinie  
i informacje uzyskane w trakcie rozmów z członkami Zarządu i pracownikami Emitenta.  

 

Tomasz Bardziłowski   Paweł Tamborski 

Prezes Zarządu    Prokurent 
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3 PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

3.1 Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne oraz podstawa uprawnień 

Nazwa:   Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 
Siedziba:  Warszawa 
Adres:   00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53 
Telefon:   (22) 557 7000 
Faks:   (22) 557 7001 
e-mail:   audit.warsaw@pl.ey.com 
Strona internetowa: http://www.ey.com.pl 
Podstawa uprawnień:  podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod poz. 130 

3.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. oraz na jego rzecz 

W imieniu oraz na rzecz Ernst & Young Audit Sp. z o.o. działają: 

− Łukasz Zalicki – Członek Zarządu, biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego, 
numer ewidencyjny 9542/7118, działający na rzecz Ernst & Young Audit Sp. z o.o.; 

− Jacek Hryniuk – Członek Zarządu, biegły rewident, numer ewidencyjny 9262/6958, działający  
w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 

Dane adresowe osób reprezentujących Ernst & Young Audit Sp. z o.o. zostały objęte wnioskiem  
o niepublikowanie. 
Odpowiedzialność wyżej wymienionych osób oraz Ernst & Young Audit Sp. z o.o. za niniejszy Prospekt jest 
ograniczona do informacji przedstawionych w Rozdziale II punkt 3 oraz w Rozdziale VII wyłącznie  
w zakresie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Softbank za okres od 1 stycznia 
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Softbank za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. 

3.3 Opis powiązań pomiędzy Emitentem a Ernst & Young Audit Sp. z o.o. i działającymi w jego 
imieniu i na jego rzecz osobami fizycznymi 

Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem oraz jednostką dominującą Emitenta a Ernst  
& Young Audit Sp. z o.o. i działającymi w jego imieniu i na jego rzecz osobami fizycznymi, z wyjątkiem 
umowy z Emitentem dotyczącej wykonania prac weryfikacyjnych dotyczących niniejszego Prospektu, 
umowy z Emitentem o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym 
Prospekcie, umowy z jednostką dominującą Emitenta o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych 
oraz umów na wykonanie innych usług na rzecz Emitenta oraz jednostki dominującej Emitenta 
obejmujących doradztwo w zakresie kwestii księgowo-finansowych oraz doradztwo podatkowe. 

3.4 Oświadczenie osób działających w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w zakresie 
poprawności wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2004 roku do  
31 grudnia 2004 roku zawartych w Rozdziale VII Prospektu zgodnie z przepisami prawa. Ernst & Young 
Audit Sp. z o.o. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania tych sprawozdań 
finansowych.  
 

W imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 
Jacek Hryniuk 
Członek Zarządu 
Biegły rewident 
nr ewidencyjny 9262/6958 
 

Warszawa, 24 maja 2005 roku  



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 

 27

3.5 Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego 

Spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 
2004 roku zawartych w Rozdziale VII Prospektu. 

 

Łukasz Zalicki 

Biegły rewident 

nr ewidencyjny 9542/7118 

 

Warszawa, 24 maja 2005 roku  

3.6 Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu i na rzecz Ernst & Young 
Audit Sp. z o.o. w stosunku do sprawozdania finansowego Softbank S.A. za okres od  
1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku 

1. Zamieszczone w Prospekcie sprawozdanie finansowe Softbank S.A. za okres od 1 stycznia 2004 
roku do 31 grudnia 2004 roku podlegało naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami zawodowymi. Na podstawie naszego badania wydaliśmy opinię z badania  
o prawidłowości, rzetelności i jasności tego sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń oraz 
następującym objaśnieniem: 

„Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Spółka wykazała w załączonym sprawozdaniu 
finansowym akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą  
i odpowiednimi rozporządzeniami, Grupa Kapitałowa Softbank („Grupa Kapitałowa”), w której 
Spółka jest jednostką dominującą, sporządziła w dniu 20 kwietnia 2005 roku skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej jest wyższy  
o kwotę 2.852 tysiące złotych od wyniku finansowego netto Spółki za rok zakończony dnia  
31 grudnia 2004 roku, natomiast skonsolidowane aktywa netto Grupy Kapitałowej na ten dzień są 
niższe od aktywów netto Spółki o kwotę 6.980 tysięcy złotych”. 

Pełna treść opinii została przedstawiona w raporcie rocznym zamieszczonym w Rozdziale VII 
niniejszego Prospektu. 

2. Porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zostały 
sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad 
(polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityki) 
rachunkowości stosowanymi przez Softbank S.A. za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 
2004 roku 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 finansowych do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla 
dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie 
wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do 
porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości oraz korekt błędów podstawowych. 

3. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz dane 
porównywalne za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zamieszczone  
w Prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien 
odpowiadać prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz.U. Nr 186, poz. 1921, z późniejszymi 
zmianami). 

Biegły Rewident     w imieniu 
nr 9524/7118     Ernst & Young Audit Sp. z o.o.  

      ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 
nr ewidencyjny 130 

Łukasz Zalicki     Jacek Hryniuk  
Biegły rewident nr 9262/6958 

Warszawa, 24 maja 2005 roku  
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3.7 Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu i na rzecz Ernst & Young 
Audit Sp. z o.o. w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Softbank S.A. 
za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku 

1. Zamieszczone w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Softbank S.A. za okres od  
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku podlegało naszemu badaniu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Na podstawie naszego badania 
wydaliśmy opinię z badania o prawidłowości, rzetelności i jasności tego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń oraz z następującym objaśnieniem:  

„Sprawozdania finansowe jednostek zależnych, stanowiące podstawę sporządzenia załączonego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego były przedmiotem badania innych biegłych 
rewidentów bądź nie były przedmiotem badania. Łączna wielkość sum bilansowych tych 
sprawozdań finansowych, przed wyłączeniami konsolidacyjnymi, stanowi 6% sumy bilansowej 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy bez dokonywania wyłączeń 
konsolidacyjnych”. 

Pełna treść opinii została przedstawiona w skonsolidowanym raporcie rocznym zamieszczonym  
w Rozdziale VII niniejszego Prospektu. 

2. Porównywalne skonsolidowane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 
2003 roku zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie 
jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych  
z zasadami (polityki) rachunkowości stosowanymi przez Softbank S.A. za okres od 1 stycznia 2004 
roku do 31 grudnia 2004 roku oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których 
one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie 
porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych do pozycji zbadanych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne 
skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do 
porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości oraz korekt błędów podstawowych. 

3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 
roku oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2003 roku do  
31 grudnia 2003 roku zamieszczone w Prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne  
z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz.U. 
Nr 186, poz. 1921, z późniejszymi zmianami). 

 

Biegły Rewident     w imieniu 

nr 9524/7118     Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

nr ewidencyjny 130 

Łukasz Zalicki     Jacek Hryniuk  

Biegły rewident nr 9262/6958 

Warszawa, 24 maja 2005 roku  
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4 OFERUJĄCY 

4.1 Nazwa, siedziba oraz adres i numery telekomunikacyjne 

Nazwa:   CA IB Securities Spółka Akcyjna  

Siedziba:   Warszawa 

Adres:   ul. Emilii Plater 53, 00-013 Warszawa  

Numer telefonu  +48 (22) 520 99 99 

Numer telefaksu  +48 (22) 520 99 98 

E-mail:   securitiespl@ca-ib.com 

4.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego 

W imieniu Oferującego działają następujące osoby: 

Tomasz Bardziłowski  – Prezes Zarządu, 

Paweł Tamborski   – prokurent. 

Adresy zamieszkania osób działających w imieniu Oferującego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

4.3 Opis powiązań Oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu Oferującego  
z Emitentem 

Pomiędzy Oferującym oraz osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem istnieją następujące 
powiązania: 

- CA IB Securities S.A. pełni funkcję Oferującego w procesie wprowadzania Akcji Oferowanych;  

- Oferujący jest związany z Emitentem standardowymi umowami wynikającymi z faktu, iż Oferujący 
świadczy usługi maklerskie na rzecz Emitenta w związku z prowadzoną przez Oferującego 
działalnością maklerską, w tym Oferujący świadczy usługi w zakresie przechowywania, 
rejestrowania zmian stanu posiadania i oferowania osobom uprawnionym obligacji wyemitowanych 
przez Softbank na zasadach określonych w umowie z dnia 21 grudnia 2001 r. o powiernictwo,  
a także usługi sponsora emisji na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 1998 r.; 

- Softbank i Oferujący mogą ze sobą zawierać inne umowy w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, z uwzględnieniem przedmiotu działalności obu spółek; 

- ponadto pani Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarządu CA IB Polska S.A., podmiotu dominującego 
wobec Oferującego, pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej. 

4.4 Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu Oferującego 

Niniejszym oświadczamy, że Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu  
i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji Serii T, Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 do publicznego obrotu.  

 

Tomasz Bardziłowski   Paweł Tamborski 

Prezes Zarządu    Prokurent 
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ROZDZIAŁ III  
DANE O EMISJI 

1 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI EMITOWA-
NYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Poniższa tabela charakteryzuje papiery wartościowe objęte Prospektem: 

Papiery 
wartościowe 

według rodzaju 

Liczba Wartość 
nominalna 

(zł) 

Cena emisyjna 
(zł) 

Nadwyżka 
Ceny 

emisyjnej nad 
wartością 
nominalną 

(zł) 

Szacunkowe 
prowizje  

i koszty Oferty 
(zł) 

Wpływy 
Emitenta  

(zł) 

Na jednostkę  
Akcji Serii T 1 1,00 (-)1 (-)1 1,04 (-)1

Razem Akcje Serii T 1.396.701 1.396.701 (-)1 (-)1 1.454.828,65 (-)1

Na jednostkę  
Akcji Serii U1 1 1,00 27,80 26,80 1,04 (-)2

Razem Akcje  
Serii U1  1.459.646 1.459.646 40.578.158,80 39.118.512,80 1.520.392,24 (-)2

Na jednostkę  
Akcji Serii U2  1 1,00 27,80 26,80 1,04 (-)2

Razem Akcje  
Serii U2  1.367.854 1.367.854 38.026.341,20 36.658.487,20 1.424.780,12 (-)2

1Cena emisyjna Akcji Serii T zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości w formie raportu 
bieżącego najpóźniej przed rozpoczęciem subskrypcji, przy czym zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia  
17 maja 2005 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii T cena emisyjna będzie nie 
niższa niż 23,50 zł. 
2W związku z opłaceniem Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 aportem nie nastąpią przepływy pieniężne. 

Z Akcjami Serii T, Akcjami Serii U1 oraz Akcjami Serii U2 nie jest związany żaden obowiązek świadczeń 
dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie. Na dzień sporządzenia Prospektu nie występują ograniczenia 
umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Serii T, Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 i nie są na nich 
ustanowione żadne zabezpieczenia. 

2 KOSZTY EMISJI  

Zarząd szacuje, że koszty związane z emisjami Akcji Serii T, Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 wyniosą 
około 4.400 tys. zł. 

Koszty tys. zł 

Koszty sporządzenia Prospektu Emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa 4.100 

Szacunkowy koszt promocji planowanej Oferty 100 

Koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z subemitentów 0 

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty 200 

Razem szacunkowe koszty emisji Akcji Serii T, Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 4.400 

Źródło: Emitent 

Koszty emisji Akcji Serii T, Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 poniesione przy podwyższeniu kapitału 
zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej Akcji Serii T, Akcji 
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Serii U1 i Akcji Serii U2 nad ich wartością nominalną, a pozostała ich część zaliczona zostanie do kosztów 
finansowych. 

3 PODSTAWA PRAWNA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ICH WPROWADZENIA DO 
PUBLICZNEGO OBROTU  

3.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji akcji, podstawa prawna tej decyzji 

Podstawę prawną emisji Akcji Oferowanych stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz 
postanowienia Statutu. Na podstawie § 12 ust. 4 pkt 9 Statutu Spółki oraz art. 431 w związku z art. 430 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych jest 
Walne Zgromadzenie. 

3.2 Uchwały o emisji Akcji Oferowanych 

W dniu 17 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: 

„UCHWAŁA nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Softbank” Spółka Akcyjna 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.396.701 PLN 
(jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych) poprzez emisję nie więcej 
niż 1.396.701 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden) akcji zwykłych na 
okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 

2. Akcje serii T będą uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2005 roku. 

3. Akcje serii T zostaną zaoferowane w ramach publicznej subskrypcji z prawem poboru dotychczasowym 
akcjonariuszom Spółki, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia 
prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych 
akcji serii T, każde 15 (piętnaście) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii T.  
W przypadku, gdy liczba akcji serii T, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie 
będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

4. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 13 czerwca 2005 roku. 

5. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii T, (jednak nie niższej niż 23,50 PLN) 
szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii T, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii T 
oraz do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii T, w tym umowy lub 
umów o subemisję inwestycyjną.  

6. Emisja akcji serii T dojdzie do skutku niezależnie od liczby akcji serii T objętych w granicach limitu 
określonego w punkcie 1 niniejszej Uchwały. Wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii T będzie uzależniony od równoczesnego lub wcześniejszego 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. Zarząd złoży wniosek 
o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T 
równocześnie z wnioskiem o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. 

UCHWAŁA nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Softbank” Spółka Akcyjna 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U1 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.459.646 PLN (jeden milion 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) poprzez emisję 
1.459.646 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji 
zwykłych na okaziciela serii U1, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 

2. Cena emisyjna akcji serii U1 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy). 

3. Akcje serii U1 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku. 
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4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

5. Akcje serii U1 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 207.106 (dwieście siedem tysięcy 
sto sześć) akcji spółki Koma S.A. z siedzibą przy Al. Korfantego 79, 40-161 Katowice, 
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000078078 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Rejestrowy Krajowego 
Rejestru Sądowego, o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału 
zakładowego tej spółki o wartości wynoszącej zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 
2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r. 49.033.968 PLN (czterdzieści 
dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych); 

6. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne zostaną objęte przez następujące podmioty: 

a) Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie, która obejmie łącznie 1.094.738 (jeden milion 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) akcji serii U1 w zamian za 
155.330 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji Koma S.A., o wartości 
nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 75% jej kapitału zakładowego; 

b) Lech Cabaj, który obejmie 195.860 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 
akcji serii U1 w zamian za 27.790 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) 
akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 13,42% jej 
kapitału zakładowego; 

c) Roman Pudełko, który obejmie 91.692 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii U1 w zamian za 13.010 (trzynaście tysięcy dziesięć) akcji 
Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 6,28% jej kapitału 
zakładowego; 

d) Piotr Krząkała, który obejmie 44.133 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy) akcje serii 
U1 w zamian za 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje Koma S.A., o wartości 
nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 3,02% jej kapitału zakładowego; 

e) Juliusz Bojanowski, który obejmie 33.223 (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy) 
akcje serii U1 w zamian za 4.714 (cztery tysiące siedemset czternaście) akcji Koma S.A.,  
o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 2,28% jej kapitału 
zakładowego. 

Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o objęciu akcji serii U1 z powyższymi osobami  
w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r.  

UCHWAŁA nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Softbank” Spółka Akcyjna 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U2 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.367.854 PLN (jeden milion 
trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję 1.367.854 
(jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłe na 
okaziciela serii U2, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 

2. Cena emisyjna akcji serii U2 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 groszy). 

3. Akcje serii U2 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku. 

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

5. Akcje serii U2 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: 5.000.000 (pięć milionów) akcji 
spółki INCENTI S.A. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 31A, 01-377 Warszawa, zarejestrowanej  
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, o wartości 
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nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki,  
o wartości wynoszącej, zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią 
biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r., 38.026.341,20 PLN (trzydzieści osiem milionów 
dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dwadzieścia groszy), czym powyższy 
wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii U2 zostanie wniesiony w całości nie później niż w terminie 
roku od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U2. 

6. Wszystkie akcje serii U2 zostaną objęte przez Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Zarząd jest upoważniony do zawarcia z Prokom Software S.A. umowy o objęciu akcji serii U2  
w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r. 

UCHWAŁA nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Softbank” Spółka Akcyjna 

w sprawie: wprowadzenia akcji serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu 

Zgodnie z artykułem 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia 
się wprowadzić akcje serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu. 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, a następnie złożenia 
wniosku o wprowadzenie akcji serii T i U1 do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie, a także do dokonania takich czynności w odniesieniu do akcji serii U2, 
niezwłocznie po pełnym wniesieniu wkładu niepieniężnego na pokrycie tych akcji.” 

4 PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI OFEROWANYCH 

Prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 zostało wyłączone na mocy 
Uchwał nr 20 i 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2005 r., odpowiednio, aby umożliwić objęcie tych 
akcji w zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych przez Lecha Cabaja, Romana Pudełko, Piotra 
Krząkałę, Juliusza Bojanowskiego oraz Prokom Software (Akcje Serii U1) oraz przez Prokom Software 
(Akcje Serii U2). W stosunku do Akcji Serii T prawo poboru nie zostało wyłączone.  

5 DATA, OD KTÓREJ AKCJE WPROWADZANE DO PUBLICZNEGO OBROTU UCZESTNICZĄ  
W DYWIDENDZIE  

Akcje Serii T, Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U2 uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 r. 

6 PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

6.1.1 Kodeks Spółek Handlowych i Statut 

Zgodnie z KSH oraz Statutem podstawowymi prawami Akcjonariuszy są w szczególności: 

a) prawo zbywania Akcji bez ograniczeń, zgodnie z art. 337 § 1 KSH; 

b) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, osobiście lub przez 
pełnomocników lub innych przedstawicieli, zgodnie z art. 412 KSH. Zgodnie z art. 411 KSH  
w związku z art. 351 § 2 KSH każda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa 
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na 
którym zapisane są Akcje, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.  
Z zastrzeżeniem postanowień KSH oraz Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim Akcji, a uchwały 
Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Stosownie do przepisów KSH 
dla podjęcia uchwały w sprawie:  

– emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia Akcji, zmiany Statutu, 
umorzenia Akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego 
zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów. Jeżeli 
na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego do 
powzięcia uchwały o umorzeniu Akcji wystarczy zwykła większość głosów; 

– zmiany Statutu upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
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wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej 1/3 kapitału zakładowego; jeżeli jednak Walne Zgromadzenie zwołane w celu 
podjęcia uchwał w powyższych sprawach nie odbyło się z powodu braku wymaganego 
kworum, kolejne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę dotyczącą zmiany Statutu 
upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego oraz uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, bez 
względu na liczbę Akcjonariuszy obecnych na tym Walnym Zgromadzeniu; 

– dokonania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość 2/3 
głosów; 

– łączenia się spółek wymagana jest większość 3/4 głosów, reprezentujących co najmniej 
połowę kapitału zakładowego, przy czym łączenie się spółek publicznych wymaga uchwały 
powziętej większością 2/3 głosów; 

– podziału Spółki oraz w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia 
wymagana jest większość 2/3 głosów; 

– pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru w części lub w całości wymagana jest większość 4/5 
głosów; 

– zmiany Statutu zwiększająca świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane 
osobiście poszczególnym Akcjonariuszom zgodnie z 354 KSH wymaga zgody wszystkich 
Akcjonariuszy, których dotyczy. 

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego  
i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne 
Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Emitenta. W takim przypadku do 
powzięcia uchwały o rozwiązaniu Emitenta wystarczy bezwzględna większość głosów.  

Zgodnie z art. 6 KSH Akcjonariusz będący w stosunku do Spółki spółką dominującą (zdefiniowaną w art. 4 § 
1 pkt 4 KSH) ma obowiązek zawiadomić Spółkę o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni 
od dnia powstania stosunku dominacji. W przeciwnym wypadku wykonywanie prawa głosu z Akcji 
reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego Spółki zostaną zawieszone; 

c) prawo żądania, w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 
kapitału zakładowego Spółki, zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych 
spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 400 KSH żądanie 
takie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym 
terminem Walnego Zgromadzenia; 

d) prawo objęcia Akcji nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru). Stosownie 
do art. 433 KSH Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych Akcji w stosunku do 
liczby posiadanych Akcji, przy czym prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji 
papierów wartościowych zamiennych na Akcje lub inkorporujących prawo zapisu na Akcje.  
W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru Akcji  
w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 4/5 głosów. 
Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Zarząd zobowiązany 
jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji bądź sposób jej ustalenia; 

e) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na 
wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady 
Nadzorczej Spółki powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady 
Nadzorczej; 

f) prawo żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki. Stosownie do art. 428 KSH podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie 
informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy 
udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej, a także spółce lub 
spółdzielni zależnej, albo narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, 
cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić 
odpowiedzi Akcjonariuszowi również na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia 
zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zarząd może również udzielić Akcjonariuszowi informacji 
dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem, powinny one jednak być następnie ujawnione 
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przez Zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. 
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas Walnego Zgromadzenia  
i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może w ciągu tygodnia od dnia zakończenia Walnego 
Zgromadzenia złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia tych 
informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki 
do ogłoszenia informacji udzielonych innemu Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem; 

g) prawo złożenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia. Zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem 
bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
Akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa  
o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały należy wnieść w terminie miesiąca od 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
Zgodnie z art. 425 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia może być również zaskarżona w drodze 
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą, przy czym powództwo powinno być wniesione w terminie 
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od powzięcia uchwały. 
Upływ tych terminów nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały sprzecznej 
z ustawą. Do wytoczenia powództw o uchylenie lub unieważnienie uchwały Walnego Zgromadzenia 
uprawniony jest: (i) Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) Akcjonariusz, którego bezzasadnie nie dopuszczono do udziału  
w Walnym Zgromadzeniu oraz (iii) Akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, 
jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie 
nieobjętej porządkiem obrad. Ustawa przewiduje pewne modyfikacje reguł ogólnych w zakresie 
zaskarżania uchwał w sprawie łączenia, podziału i przekształcenia spółek, które są przewidziane 
przez odpowiednio art. 509, art. 544 oraz art. 567 KSH; 

h) prawo udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom. 
Stosownie do art. 347 § 2 KSH zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych Akcji, a jeżeli 
Akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na Akcje; 

i) prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki. Zgodnie z art. 474 KSH majątek 
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy Akcjonariuszy 
w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. 

6.1.2 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi wprowadza odmienne, w stosunku do KSH i KC, 
uregulowania dotyczące papierów wartościowych, w tym akcji, i zasad ich przenoszenia oraz, nakłada na 
akcjonariuszy spółek publicznych szereg obowiązków dotyczących uzyskania odpowiednich zezwoleń lub 
dokonywania zawiadomień. 

Dematerializacja papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu  
Zgodnie z art. 7 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi papiery wartościowe dopuszczone 
do publicznego obrotu nie mają formy dokumentu. Prawa z papierów wartościowych dopuszczonych do 
publicznego obrotu powstają z chwilą zapisania papierów wartościowych po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca 
do przeniesienia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przenosi te papiery  
z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.  

Zgodnie z art. 11 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 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. 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. 
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Obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji 
Zgodnie z art. 147 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi każdy, kto w wyniku 
nabycia Akcji Spółki osiągnął albo przekroczył 5 albo 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
oraz każdy, kto posiadał przed zbyciem Akcje Spółki w liczbie zapewniającej co najmniej 5 albo co najmniej 
10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem Akcji 
zapewniających odpowiednio nie więcej niż 5 albo nie więcej niż 10% liczby głosów, jest obowiązany 
zawiadomić o nabyciu lub zbyciu akcji KPWiG oraz Spółkę w ciągu czterech dni od dnia zmiany stanu 
posiadania liczby głosów bądź od dnia, w którym podmiot zobowiązany dowiedział się o takiej zmianie lub 
przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zgodnie z art. 147 ust. 2 Prawa  
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi obowiązek zawiadomienia KPWiG oraz Spółki dotyczy 
także nabycia lub zbycia akcji przez Akcjonariusza posiadającego już akcje uprawniające do powyżej 10% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, w liczbie przekraczającej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Obowiązek ten powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku 
transakcji łącznie. Zgodnie z art. 147 ust. 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, 
obowiązek zawiadomienia KPWiG oraz Spółki spoczywa również na osobie, która w wyniku nabycia Akcji 
Spółki osiągnęła albo przekroczyła odpowiednio 25, 50 lub 75% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu albo w wyniku zbycia stała się posiadaczem Akcji zapewniających odpowiednio nie więcej 
niż 25, 50 lub 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o liczbie aktualnie posiadanych Akcji, ich procentowym udziale 
w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 
10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać informacje dotyczące zamiarów 
zwiększania udziału w Spółce 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 Spółkę. 

Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi nabycie Akcji lub wystawionych 
w związku z tymi Akcjami kwitów depozytowych w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 
odpowiednio 25, 33 lub 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wymaga zezwolenia KPWiG 
wydanego na wniosek podmiotu nabywającego. W terminie 14 dni od złożenia wniosku KPWiG może 
odmówić udzielenia zezwolenia na nabycie Akcji, jeżeli nabycie spowodowałoby naruszenie przepisów 
prawa albo zagrażałoby ważnemu interesowi państwa lub gospodarki narodowej. Ponadto KPWiG może 
odmówić udzielenia zezwolenia w przypadku, gdy w okresie ostatnich dwudziestu czterech miesięcy przed 
złożeniem wniosku wnioskodawca nie wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty obowiązki określone 
w art. 147 oraz 150 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. W przypadku udzielenia 
zezwolenia KPWiG przekazuje informację o udzielonym zezwoleniu na nabycie Akcji agencji informacyjnej. 

Na podstawie art. 150 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi obowiązek wynikający z art. 
147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi stosuje się odpowiednio do nabycia lub zbycia 
obligacji zamiennych na akcje, kwitów depozytowych oraz innych papierów wartościowych, z których wynika 
prawo lub obowiązek nabycia Akcji.  

Zgodnie z art. 158a ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi: (i) nabycie, zbycie lub 
posiadanie przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny Akcji lub wystawionych w związku z nimi 
kwitów depozytowych uważa się za nabycie, zbycie lub posiadanie tych Akcji lub kwitów depozytowych 
przez podmiot dominujący, a (ii) kwity depozytowe wystawione w związku z Akcjami uważa się za papiery 
wartościowe uprawniające do wykonywania prawa głosu z takiej liczby Akcji Spółki, jaką posiadacz kwitu 
depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na te Akcje.  

Zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi nabycie w obrocie 
wtórnym w okresie krótszym niż dziewięćdziesiąt dni akcji dopuszczonych do publicznego obrotu lub 
wystawionych w związku z tymi Akcjami kwitów depozytowych, zapewniających co najmniej 10% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, dokonuje się wyłącznie w wyniku publicznego ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji. Sposób ogłoszenia wezwania oraz warunki 
nabywania Akcji na GPW określa Rozporządzenie w Sprawie Wzorów Wezwań. Ogłoszenie wezwania 
następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
nabycia. 

Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi każdy, kto stał się posiadaczem 
Akcji Spółki lub wystawionych w związku z tymi Akcjami kwitów depozytowych w liczbie zapewniającej 
łącznie ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest zobowiązany do ogłoszenia  
i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych Akcji Spółki albo do zbycia przed 
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wykonaniem prawa głosu z posiadanych Akcji takiej liczby Akcji, które spowoduje osiągnięcie nie więcej niż 
50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zgodnie z art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi obowiązki określone  
w przepisach dotyczących znacznych pakietów Akcji spoczywają na podmiotach, które zawierają pisemne 
lub ustne porozumienie dotyczące wspólnego nabywania Akcji Spółki lub wystawionych w związku  
z Akcjami kwitów depozytowych lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu dotyczącego istotnych 
spraw Spółki, lub prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania tą Spółką, jeżeli posiadają 
one Akcje Spółki w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów. Ponadto obowiązki dotyczące znacznych pakietów Akcji spoczywają łącznie na wszystkich stronach 
już zawartego porozumienia, o którym mowa wyżej, jeżeli jedna z tych stron podjęła lub zamierzała podjąć 
czynności powodujące powstanie obowiązków dotyczących znacznych pakietów Akcji. Na funduszu 
inwestycyjnym obowiązki dotyczące znacznych pakietów Akcji spoczywają również w przypadku, gdy 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów określonego w tych przepisach następuje  
w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem Akcji lub kwitów depozytowych łącznie przez inne 
fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub inne fundusze 
inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot. 
Obowiązki dotyczące znacznych pakietów Akcji spoczywają także na podmiocie, w przypadku którego 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów określonego w przepisach dotyczących 
znacznych pakietów Akcji następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem Akcji lub kwitów 
depozytowych: (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,  
z wyłączeniem Akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, (ii) w ramach wykonywania czynności, o których 
mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi – w zakresie Akcji 
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten jako 
zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,  
(iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Obowiązki dotyczące znacznych pakietów Akcji powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z: (i) papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, chyba że podmiot, na 
rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa, (ii) Akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście  
i dożywotnio, (iii) papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi 
może on dysponować według własnego uznania. 

Wykonywanie prawa głosu z Akcji nabytych z naruszeniem obowiązków określonych w art. 147, 149 i 151 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi jest bezskuteczne, zaś niewykonanie obowiązku,  
o którym mowa w art. 154 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, powoduje 
bezskuteczność wykonywania prawa głosu z wszystkich posiadanych Akcji Spółki. Ponadto akcjonariusz, 
który nie dokona zawiadomień, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi, jak również który nie dopełni obowiązków określonych w art. 149 i 154 Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi, podlega karze grzywny do 1.000 tys. zł. Takiej samej karze podlega 
każdy, kto ogłosi i przeprowadzi wezwania, o których mowa w art. 151 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi, lub od nich odstąpi bez zachowania warunków określonych w Prawie  
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Prawo do żądania przeprowadzenia badania przez rewidenta do spraw szczególnych 
Zgodnie z art. 158b Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Walne 
Zgromadzenie może powziąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia 
związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. W przypadku oddalenia wniosku 
Akcjonariusza może się on zwrócić do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego.  

6.1.3 Ograniczenia w koncentracji 

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. EUR. 
Przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby będące 
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), a także między innymi osoby fizyczne posiadające akcje lub udziały 
zapewniające co najmniej 25% głosów w organach przedsiębiorcy lub posiadające decydujący wpływ na 
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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 przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców w drodze nabycia lub objęcia akcji. 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; 

- 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. 

Postępowanie w sprawie koncentracji, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów, powinno być zakończone nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia jego 
wszczęcia. 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, na podstawie art. 98 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów, realizacji 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 nakłada 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. 

Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie 
Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc 
dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi kwotowe 
obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie 
koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. 
Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
dokonaniem, a po: (i) zawarciu odpowiedniej umowy, (ii) ogłoszeniu publicznej oferty lub (iii) przejęciu 
większościowego udziału. Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, 
gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: (i) łączny światowy obrót 
wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld EUR oraz (ii) łączny 
obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących  
w koncentracji wynosi więcej niż 250.000 tys. EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących  
w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę  
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 2,5 mld EUR, (ii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich 
łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000 tys. 
EUR, (iii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, w których łączny obrót wszystkich 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000 tys. EUR, łączny obrót co 
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000 tys. EUR, oraz 
(iv) łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących  
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w koncentracji wynosi więcej niż 100.000 tys. EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących  
w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę  
w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Zgoda organów koncesyjnych na występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie 
Akcji Serii T, Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 do publicznego obrotu 
Występowanie przez Spółkę z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie Akcji Serii T, Akcji Serii U1  
i Akcji Serii U2 do publicznego obrotu nie wymaga zgody organu koncesyjnego. 

7 INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z POSIADANIEM I OBROTEM AKCJAMI OFEROWANYMI 

Informacje zamieszczone w niniejszym punkcie mają charakter ogólny, toteż wszystkim inwestorom zaleca 
się korzystanie z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

7.1 Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym 

7.1.1 Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby fizyczne mające 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski (podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatek od dochodów 
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu 
przychodów, tj. wartości papierów wartościowych, wyrażonej w cenie umowy sprzedaży nad kosztami 
uzyskania przychodu, tj. wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie, osiągniętą w roku 
podatkowym, przy czym w wypadku, gdy cena wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie 
odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości 
wartości rynkowej tych papierów wartościowych. Po zakończeniu danego roku podatkowego podatnicy 
osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są zobowiązani wykazać je w rocznym 
zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego 
organu podatkowego, przy czym wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych 
tytułów. 

Opisane zeznanie podatkowe podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im w terminie do 
końca lutego roku następującego po roku podatkowym przez osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu. 

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje  
w wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży 
kwalifikowane powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach 
ogólnych. 

7.1.2 Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych uzyskiwane przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na 
terytorium Polski z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, tj. zarówno akcji, jak i praw do akcji, 
podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem  
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między przychodem, tj. ich wartością wyrażoną  
w cenie umowy sprzedaży, a kosztem jego uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie 
wskazanych papierów wartościowych, przy czym gdy ich cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie 
odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich 
wartości rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zwiększa u podatnika podstawę 
opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek od 
dochodów osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy 
opodatkowania. 

7.1.3 Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych, którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 22 ust. 1 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody zarówno osób fizycznych posiadających 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych, 
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którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd, z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, opodatkowane są 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Na podstawie art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych kwota podatku uiszczonego od 
otrzymanej dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Polski podlega odliczeniu od kwoty podatku, obliczonego na zasadach określonych w art. 19 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W przypadku braku możliwości dokonania takiego 
odliczenia w danym roku podatkowym, kwoty podatku dochodowego ze wskazanych tytułów podatnik może 
odliczyć w następnych latach podatkowych. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych do poboru zryczałtowanego 
podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub 
wartości pieniężnych (m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. 
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
według miejsca zamieszkania, bądź siedziby płatnika, przesyłając równocześnie deklarację według 
ustalonego wzoru. 

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazane w tym przepisie 
podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do  
7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, 
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku 
podatników niemających w Polsce siedziby lub zarządu – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W terminie 
przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklaracje,  
a podatnikowi, w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym 
dokonano wypłat, informacje o pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru. 

7.1.4 Opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów wartościowych oraz dywidend uzyskiwanych 
przez osoby fizyczne niemające na terytorium Polski miejsca zamieszkania i podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają w Polsce siedziby lub 
zarządu 

Opisane wyżej zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
oraz z dywidendy odnoszą się również do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
niemające na terytorium Polski miejsca zamieszkania oraz podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych, które nie posiadają w Polsce siedziby lub zarządu z tych tytułów, o ile umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. Jednakże stosownie do treści art. 30a ust. 2 oraz art. 30b 
ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie w odniesieniu do powyższych tytułów stawki podatku 
wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką 
umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych 
uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji 
podatkowej.  

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych od podatku dochodowego 
zwolnione są dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, jeżeli spełnione są następujące warunki: (i) wypłacającym dywidendę oraz inne należności  
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) uzyskującym dochody (przychody)  
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, (iii) spółka uzyskująca 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada 
bezpośrednio nie mniej niż 20% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę nieprzerwanie 
przez okres dwóch lat, (iv) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych jest spółka opisana powyżej w punkcie (ii) lub położony poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład tej spółki, jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega 
opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest 
położony.  

Powyższe zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt (iii) powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody  
z tytułu udziału w zysku osoby prawnej upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku 
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niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wysokości określonej powyżej, nieprzerwanie przez 
okres dwóch lat, spółka, o której mowa w pkt (ii) powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz  
z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie powyższe ma 
zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych, przy czym wysokość udziału w kapitale umożliwiająca skorzystanie ze zwolnienia 
kształtować będzie się następująco: (i) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. – w wysokości 
nie mniejszej niż 20%, (ii) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – w wysokości nie mniejszej 
niż 15%, (iii) od dnia 1 stycznia 2009 r. – w wysokości nie mniejszej niż 10%. 

7.1.5 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji  

Prawa do akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi oraz art. 5a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zasady 
opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia praw do akcji są analogiczne, jak przy opodatkowaniu 
dochodów ze zbycia akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Także w przypadku opodatkowania 
dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji uzyskiwanych przez podatników Podatku Dochodowego od 
Osób Prawnych zasady opodatkowania są analogiczne, jak przy zbyciu akcji. 

7.2 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Sprzedaż papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz 
sprzedaż papierów wartościowych dokonywana za ich pośrednictwem, zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy  
o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, jest zwolniona od tego podatku. Prawo o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi dopuszcza jednak możliwość zawierania umów przenoszących własność 
papierów wartościowych bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie. Umowy 
takie na podstawie przepisów Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych obciążone są 
normowanym nią podatkiem w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. 
Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklaracje w sprawie podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest 
notariusz, jeżeli czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 4 
Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli 
przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów  
i usług lub jest z niego zwolniona. 

8 UMOWY O SUBEMISJĘ INWESTYCYJNĄ LUB USŁUGOWĄ  

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie jest stroną umów o subemisję usługową lub inwestycyjną. 

9 UMOWY DOTYCZĄCE EMISJI KWITÓW DEPOZYTOWYCH  

W dniu 14 kwietnia 1998 r. Spółka podpisała umowę depozytową, na mocy której Bank of New York jako 
bank depozytowy wyemitował GDR-y w związku z akcjami Emitenta. GDR-y wyemitowane przez Bank  
of New York są przedmiotem obrotu na SEAQ International oraz giełdach papierów wartościowych  
w Berlinie i Monachium. Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 27 kwietnia 2005 r., Bank of New York jest 
posiadaczem 239.566 akcji stanowiących 1,143% i reprezentujących 1,143% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

W dniu 9 sierpnia 1999 r. KPWiG wydała decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie pomiędzy Spółką, a Bank 
of New York umowy, na podstawie której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane będą GDR-y 
przy czym liczba Akcji Spółki, w oparciu o które zostaną wyemitowane GDR-y nie może być wyższa niż 33% 
wszystkich wyemitowanych Akcji w dniu podjęcia uchwały przez KPWiG. Decyzja nakłada na Spółkę szereg 
warunków, m.in. Spółka została zobowiązana do wypracowania procedur zapewniających przeprowadzanie 
transakcji związanych z zakupem lub sprzedażą Akcji w celu wyemitowania bądź umorzenia GDR-ów przez 
Bank of New York w sposób minimalizujący ich wpływ na bieżące zmiany cen giełdowych Akcji.  

Celem emisji kwitów depozytowych było zwiększenie bazy inwestorów zainteresowanych inwestowaniem  
w Softbank, w szczególności pozyskanie szerokiego grona inwestorów międzynarodowych. 

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł i nie zamierza zawierać umowy określonej w art. 96 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi dotyczącej Akcji Serii T, Akcji Serii U1 i Akcji  
Serii U2. 
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10 ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI OFEROWANYCH 

10.1 Zasady dystrybucji Akcji Serii T 

Podmiotem oferującym Akcje Serii T w publicznym obrocie jest: 

CA IB Securities S.A. 

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Na mocy niniejszego Prospektu oferuje się w wykonaniu prawa poboru: 

- 1.396.701 akcji zwykłych na okaziciela serii T spółki Softbank S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2005 r. Akcje Serii T 
oferowane są Akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą posiadaną na koniec 
dnia ustalania prawa poboru Akcję Spółki przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do nabycia  
1 Akcji Serii T uprawnia posiadanie 15 (piętnastu) praw poboru. Dzień ustalenia prawa poboru określa się 
na 13 czerwca 2005 r. 

Osoby będące Akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą uprawnione w terminie 
jego wykonania do złożenia Zapisu Dodatkowego na Akcje Serii T. Zapis Dodatkowy może zostać złożony 
maksymalnie na 1.396.701 Akcji Serii T. 

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii T zostaną objęte zapisami w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisami 
Dodatkowymi Zarząd Spółki przydzieli pozostałe Akcje Serii T według swojego uznania, jednak po cenie nie 
niższej niż cena emisyjna Akcji Serii T. 

Akcje Serii T nie objęte zapisami w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisami Dodatkowymi zostaną 
przydzielone osobom wybranym przez Zarząd.  

10.1.1 Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii T 

Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii T 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 T; 

- osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje 
Serii T. 

Osoby będące Akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą uprawnione w terminie 
jego wykonania do złożenia Zapisu Dodatkowego na Akcje Serii T. 

Akcje Serii T nie objęte zapisami w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisami Dodatkowymi zostaną 
przydzielone osobom wybranym przez Zarząd. 

10.1.2 Cena emisyjna Akcji Serii T 

Zgodnie z Uchwałą Nr 19 Walnego Zgromadzenia Softbank S.A. z dnia 17 maja 2005 r. cena emisyjna Akcji 
Serii T zostanie określona przez Zarząd Emitenta i zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze 
raportu bieżącego najpóźniej przed rozpoczęciem subskrypcji, przy czym cena emisyjna Akcji Serii T nie 
będzie niższa niż 23,50 zł. 

10.1.3 Terminy  

13 czerwca 2005 r. Dzień ustalenia prawa poboru 

21 czerwca 2005 r. Planowane podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji 
Serii T 

22-23 czerwca 2005 r. Planowane notowanie praw poboru na GPW 

24 czerwca 2005 r. Otwarcie subskrypcji  

24 czerwca 2005 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz 
Zapisów Dodatkowych 

28 czerwca 2005 r. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz 
Zapisów Dodatkowych 

7 lipca 2005 r. Planowany przydział Akcji Serii T w wykonaniu prawa poboru 
i Zapisów Dodatkowych 
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8 lipca 2005 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii T nie objęte 
w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych 

12 lipca 2005 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii T nie objęte 
w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych 

12 lipca 2005 r. Zamknięcie subskrypcji Akcji Serii T 

13 lipca 2005 r. Planowany przydział Akcji Serii T nie objętych w wykonaniu prawa 
poboru i Zapisów Dodatkowych 

Emitent 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 zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze 
raportu bieżącego, nie później niż w pierwotnym dniu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania 
zapisów. 

10.1.4 Zasady składania zapisów na Akcje Serii T 

Akcje Serii T oferowane są Akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. 

Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalania prawa poboru akcję Spółki przysługuje jednostkowe prawo 
poboru, przy czym do nabycia 1 Akcji Serii T uprawnia posiadanie 15 (piętnastu) praw poboru.  

Osoby będące Akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą uprawnione w terminie 
jego wykonania do złożenia na oddzielnym formularzu Zapisu Dodatkowego na Akcje Serii T. Zapis 
Dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 1.396.701 Akcji Serii T, przy czym zostanie on zrealizowany 
w całości lub części, pod warunkiem że nie wszystkie Akcje Serii T zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru. 

Osoby będące Akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, zbywając prawo poboru, 
rezygnują z możliwości jego wykonania, jednak zachowują prawo do złożenia Zapisu Dodatkowego. 

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii T zostaną objęte zapisami w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisami 
Dodatkowymi, Zarząd Spółki przydzieli pozostałe Akcje Serii T według swojego uznania, jednak po cenie 
nie niższej niż ich cena emisyjna. 

Osoba zapisująca się na Akcje Serii T powinna złożyć w miejscu składania zapisu wypełniony w trzech 
egzemplarzach formularz zapisu. Wzór formularza zapisu stanowi Załącznik nr 6 do Prospektu. 

Zapis na Akcje Serii T w wykonaniu prawa poboru zawiera m.in. następujące informacje: 

- dane o subskrybencie; 

- określenie typu zapisu: 

− zapis w wykonaniu prawa poboru; 

− zapis dodatkowy; 

- liczbę posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu; 

- liczbę i rodzaj subskrybowanych akcji; 

- cenę emisyjną; 

- formę wpłaty (gotówka, przelew); 

- kwotę wpłaty na akcje; 

- formę zwrotu środków pieniężnych z tytułu nadpłat lub niedojścia emisji do skutku (gotówka, 
przelew na rachunek); 

- adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje; 

- podpisy subskrybenta oraz podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. 

Ponadto zapis uzupełnia się o oświadczenie, w którym subskrybent stwierdza, że: 

- zapoznał się z treścią Prospektu; 

- zaakceptował warunki subskrypcji; 

- wyraża zgodę na brzmienie Statutu. 
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Zwraca się uwagę subskrybentom, że zapis w wykonaniu prawa poboru i Zapis Dodatkowy powinny być 
złożone na oddzielnych formularzach. 

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, należy wskazać, na rzecz 
którego z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy zapis jest składany. 

Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzyma jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent. 

Zwraca się uwagę subskrybentom, iż zapis na Akcje Serii T dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem 
terminu będzie nieważny, ponadto zapis na Akcje Serii T jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. 

W przypadku złożenia zapisu w wykonaniu prawa poboru na większą liczbę Akcji Serii T niż wynikającą  
z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru, zapis w części przekraczającej liczbę akcji wynikającą  
z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru będzie nieważny. 

W przypadku złożenia Zapisu Dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii T niż wielkość emisji, zapis  
w części przekraczającej wielkość emisji będzie nieważny. 

Dla ważności zapisu na Akcje Serii T wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie  
i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenie 
zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale. 

10.1.5 Deponowanie Akcji Serii T  

Akcje Serii T zostaną automatycznie zdeponowane na rachunkach, z których wykonane zostanie prawo 
poboru. 

10.1.6 Terminy związania zapisem na Akcje Serii T 

Osoba składająca zapis na Akcje Serii T jest nim związana do dnia zapisania tych akcji na rachunku 
papierów wartościowych tej osoby lub w rejestrze Sponsora Emisji w przypadku, gdy osoba nie złożyła 
dyspozycji deponowania akcji, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji Akcji Serii T do 
skutku. 

10.1.7 Działanie przez pełnomocnika 

Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. 

Wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo osoba występująca w charakterze pełnomocnika 
zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis. Pełnomocnictwo powinno być 
wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury 
domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii T.  

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona. 

Zwraca się uwagę na właściwe sporządzenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 15 zł 
(zgodnie z Ustawą o Opłacie Skarbowej) w przypadku dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego  
w Polsce. 

10.1.8 Miejsce przyjmowania zapisów na Akcje Serii T 

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą zapisywać się na Akcje Serii T 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 Serii T mogą być składane w domach maklerskich 
realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy. Inwestorzy zamierzający skorzystać z takiej 
możliwości powinni potwierdzić możliwość jej realizacji w domu maklerskim, z którego usług zamierzają 
skorzystać, oraz w banku depozytariuszu, w którym zapisane są prawa poboru.  

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru, które nie zdeponowały akcji Spółki na rachunkach 
papierów wartościowych, mogą składać zapisy wyłącznie w siedzibie Sponsora Emisji. Sponsorem Emisji 
dla akcji Spółki jest CA IB Securities S.A.  

Zapisy na Akcje Serii T nie objęte w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych przyjmowane będą  
w siedzibie CA IB Securities S.A. w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. 
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10.1.9 Zasady płatności za Akcje Serii T 

Informacja na temat obowiązków domu maklerskiego w związku z przyjmowaniem wpłat 
Zwraca się uwagę inwestorów, że zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.  
Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.), instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycję lub zlecenie klienta do 
przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15 tys. EUR, ma obowiązek zarejestrować taką 
transakcję, również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności 
wskazują, że są one ze sobą powiązane. Przy ustalaniu równowartości w EUR, o której mowa powyżej, 
stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty obowiązujący w dniu dokonywania 
transakcji lub w dniu złożenia dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji. Jednocześnie instytucja 
obowiązana przyjmująca dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której okoliczności 
wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ma obowiązek 
zarejestrować taką transakcję bez względu na jej wartość i charakter.  

Instytucjami obowiązanymi w rozumieniu powołanej powyżej ustawy są w szczególności: banki, oddziały 
banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza 
elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia  
12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.), 
domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty niebędące bankiem prowadzące 
działalność maklerską na podstawie Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz KDPW  
w zakresie, w jakim prowadzi rachunki papierów wartościowych. 

W celu wykonania powyższego obowiązku rejestracji instytucja obowiązana dokonuje identyfikacji swoich 
klientów w każdym przypadku złożenia pisemnej lub ustnej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja, o której 
mowa, obejmuje: 

(i) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu 
stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, 
nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL  
w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kodu kraju  
w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest 
transakcja  
– ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu; 

(ii) w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub 
innego dokumentu wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę  
i jej adres oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej 
transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w pierwszym 
podpunkcie powyżej, dotyczących osoby reprezentującej; 

(iii) w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – zapisanie danych  
z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby oraz dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej 
jednostki, a także danych określonych w pierwszym podpunkcie (i), dotyczących osoby 
reprezentującej. 

Instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje  
o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z powyżej określonymi zasadami. Rejestr transakcji wraz  
z dokumentami dotyczącymi zarejestrowanych transakcji przechowywany jest przez okres 5 lat, licząc od 
pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z tą 
transakcją. 

Instytucja obowiązana, która otrzymała dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji lub mająca 
przeprowadzić transakcję, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek  
z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, ma obowiązek niezwłocznie 
zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, przekazując dane wymienione w art. 12 
ust. 1 pkt 1-6 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu 
finansowaniu terroryzmu, o której mowa powyżej, wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za 
wstrzymaniem transakcji lub blokady rachunku oraz wskazać zamierzony termin jej realizacji.  

Jeżeli z zawiadomienia wynika, że transakcja, która ma zostać przeprowadzona, może mieć związek  
z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej może w ciągu 24 godzin od potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przekazać instytucji 
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obowiązanej pisemne żądanie wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 48 
godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia. Równocześnie Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazuje mu 
informacje i dokumenty dotyczące wstrzymywanej transakcji lub blokowanego rachunku.  

Zgodnie z Prawem Bankowym (art. 106 ust. 1) każdy bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu 
swojej działalności do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
Karnego, lub w celu ukrycia działań przestępczych. W celu takiego przeciwdziałania bank stosuje się m.in. 
do obowiązków wynikających z ww. ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz  
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 
106 ust. 1 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyklucza odpowiedzialności 
karnej, jeżeli czyn nosi znamiona przestępstwa. Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi 
odpowiedzialności za szkodę, która może wynikać z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych  
w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim wypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 
Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, 
odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa. 

Szczegółowe zasady i terminy płatności za Akcje Serii T 
Zapisy na Akcje Serii T 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 T nie objęte w wykonaniu prawa poboru i Zapisami Dodatkowymi powinny zostać 
opłacone najpóźniej w ostatnim dniu składania zapisów. 

Wpłat na Akcje Serii T 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 T Softbank”. 

Subskrybenci zamierzający opłacić Akcje Serii T 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. 

10.1.10 Skutki prawne niedokonania w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty 

Niedokonanie wpłaty w określonym terminie lub dokonanie niepełnej wpłaty skutkuje nieważnością zapisu,  
z wyjątkiem zapisów na Akcje Serii T nie objęte w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych 
składanych w dodatkowym terminie. 

W przypadku, gdy zapis na Akcje Serii T nie objęte w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych 
zostanie opłacony w kwocie mniejszej niż wynikająca z iloczynu Akcji Serii T objętych danym zapisem i ceny 
emisyjnej Emitent, może według własnego uznania: 

- nie przydzielić Akcji Serii T subskrybentowi; 

- przydzielić subskrybentowi dowolną liczbę Akcji Serii T, lecz nie większą niż iloraz wpłaty przez ich 
cenę emisyjną, bez uwzględniania części ułamkowych. 

10.1.11 Przydział Akcji Serii T 

Przydział Akcji Serii T nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia 
subskrypcji. 

Osobom składającym zapisy na Akcje Serii T w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie liczba Akcji 
Serii T wynikającą z treści zapisu pod warunkiem: 

- złożenia formularza zapisu wypełnionego zgodnie z zapisami Prospektu; 

- złożenia zapisu na liczbę Akcji Serii T nie większą niż wynikająca z posiadanych praw poboru; 

- opłacenia Akcji Serii T będących przedmiotem zapisu najpóźniej w momencie jego składania. 
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W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii T przez osoby uprawnione do realizacji prawa poboru, nie 
objęte Akcje Serii T zostaną przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych. 

Jeśli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii T, niż pozostająca do objęcia, Emitent 
dokona proporcjonalnej redukcji Zapisów Dodatkowych. Ułamkowe części Akcji Serii T nie będą 
przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Serii T łącznie kilku inwestorom. Akcje Serii T nie 
przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno subskrybentom, którzy dokonali zapisów na 
największą liczbę Akcji Serii T, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie 
(losowania dokona komputer). 

Akcje Serii T nie objęte w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych Emitent przydzieli według 
własnego uznania. Zamiarem Spółki jest, aby zostały one przydzielone w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii T nie objęte w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów 
Dodatkowych. 

Akcje Serii T nie objęte zapisami w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisami Dodatkowymi zostaną 
przydzielone osobom wybranym przez Zarząd. 

Z uwagi na podwyższanie kapitału zakładowego w wykonaniu prawa poboru Emitent dokona powyższej 
alokacji jedynie w przypadku, gdy liczba Akcji Serii T nie objętych zapisami w wykonaniu prawa poboru oraz 
Zapisami Dodatkowymi będzie wystarczająca do dokonania ww. alokacji. 

10.1.12 Rozliczenie wpłat 

Rozliczenie emisji nastąpi za pośrednictwem KDPW. 

10.1.13 Niedojście emisji Akcji Serii T do skutku, odstąpienie od przeprowadzenia oferty 

Emisja Akcji Serii T nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

- nie zostanie subskrybowana i opłacona, zgodnie z zasadami Prospektu co najmniej 1 Akcja Serii T; 

- Zarząd nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
w terminie sześciu miesięcy od dnia wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu; 

- postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji Serii T stanie się prawomocne, przy czym zgodnie z Uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Nr 19 z dnia 17 maja 2005 r. wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii T będzie uzależniony od równoczesnego lub wcześniejszego 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii U1. 

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia emisji Akcji Serii T przed rozpoczęciem notowań prawa poboru 
bez podawania przyczyn. 

Emitent nie może odstąpić od przeprowadzenia emisji Akcji Serii T po rozpoczęciu notowań praw poboru. 

10.1.14 Ogłoszenie o dojściu lub niedojściu emisji Akcji Serii T do skutku 

Zarząd zawiadomi o dojściu emisji Akcji Serii T do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji. 

Zarząd zawiadomi o niedojściu emisji Akcji Serii T do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji 
w przypadku, gdy emisja nie dojdzie do skutku z powodu nieobjęcia i nienależytego opłacenia co najmniej  
1 Akcji Serii T lub bezzwłocznie, gdy emisja Akcji Serii T nie dojdzie do skutku z innych przyczyn 
określonych w punkcie powyżej. Informacja o dojściu lub niedojściu emisji do skutku zostanie przekazana 
do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego, a ogłoszenie o niedojściu emisji do skutku zostanie 
opublikowane w dzienniku, w którym zostanie opublikowany skrót Prospektu. 

10.1.15 Zwrot nadpłat i wpłat na Akcje Serii T 

Zwrot środków pieniężnych subskrybentom, którzy nie otrzymali Akcji Serii T 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 T. W przypadku niedojścia emisji Akcji 
Serii T do skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Akcji Serii T 
do skutku. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez odszkodowań oraz bez kosztów poniesionych przez 
subskrybenta podczas subskrybowania Akcji Serii T.  

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii T po dopuszczeniu Praw do Akcji Serii T do obrotu 
giełdowego zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz inwestorów, na kontach których będzie zapisane Prawo 
do Akcji Serii T w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań Praw do Akcji Serii T. 
Kwota zwracanych wpłat stanowić będzie iloczyn liczby Praw do Akcji Serii T znajdujących się na rachunku 
papierów wartościowych inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Serii T. 
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10.1.16 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji Serii T 

Zarząd zawiadomi o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji Serii T niezwłocznie po podjęciu takiej 
decyzji. 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Akcji Serii T zostanie przekazana do publicznej 
wiadomości w drodze raportu bieżącego. 

10.2 Zasady dystrybucji Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 

Podmiotem oferującym Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U2 w publicznym obrocie jest: 

CA IB Securities S.A. 

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Na mocy niniejszego Prospektu oferuje się w zamian za wkłady niepieniężne: 

- 1.459.646 akcji zwykłych na okaziciela Serii U1 spółki Softbank S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda; 

- 1.367.854 akcji zwykłych na okaziciela Serii U2 spółki Softbank S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Celami emisji Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 są włączenia spółki Koma oraz spółki Incenti do Grupy 
Kapitałowej. Włączenie Koma oraz Incenti w skład Grupy Kapitałowej nastąpi poprzez objęcie przez 
akcjonariuszy ww. spółek Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 w zamian za wkłady niepieniężne w postaci Akcji 
Komy oraz Akcji Incenti. 

10.2.1 Cena emisyjna Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 

Cena emisyjna Akcji Serii U1 oraz U2 wynosi 27,80 zł.  

10.2.2 Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 

Uprawnionymi do objęcia Akcje Serii U1 są: 

- Prokom Software, który obejmie łącznie 1.094.738 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
siedemset trzydzieści osiem) Akcji Serii U1 w zamian za 155.330 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 
trzysta trzydzieści) Akcji Komy stanowiących 75% jej kapitału zakładowego; 

- Lech Cabaj, który obejmie 195.860 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) Akcji 
Serii U1 w zamian za 27.790 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji Komy, 
stanowiących 13,42% jej kapitału zakładowego; 

- Roman Pudełko, który obejmie 91.692 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 
dwie) Akcje Serii U1 w zamian za 13.010 (trzynaście tysięcy dziesięć) Akcji Komy, stanowiących 
6,28% jej kapitału zakładowego; 

- Piotr Krząkała, który obejmie 44.133 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy) Akcje Serii U1 
w zamian za 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) Akcje Komy, stanowiące 3,02% jej 
kapitału zakładowego; 

- Juliusz Bojanowski, który obejmie 33.223 (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy) Akcje 
Serii U1 w zamian za 4.714 (cztery tysiące siedemset czternaście) Akcji Komy, stanowiących 2,28% 
jej kapitału zakładowego. 

Uprawnionym do objęcia Akcji Serii U2 jest Prokom Software. 

10.2.3 Terminy oraz tryb obejmowania Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 

Objęcie Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 przez osoby uprawnione nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej  
w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu opublikowania Prospektu stanie się 
wiążącą ofertą Emitenta złożoną określonym adresatom. Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia  
z dnia 17 maja 2005 r. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z osobami wnoszącymi wkłady niepieniężne 
umowy o objęcie Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych 
do dnia 30 września 2005 r. Złożenie zapisu na Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U2 przez osoby uprawnione 
do ich objęcia stanowić będzie zawarcie umowy o objęcie akcji, o której mowa w art. 441 § 2 pkt 6 Kodeksu 
Spółek Handlowych. 

Zapisy na Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U2 przyjmowane będą od dnia 24 czerwca 2005 r. do dnia  
12 lipca 2005 r. 

Emitent może postanowić o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji oraz rozpoczęcia lub 
zakończenia przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminu otwarcia subskrypcji lub rozpoczęcia 
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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 zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze 
raportu bieżącego nie później niż w pierwotnym dniu zamknięcia subskrypcji lub zakończenia przyjmowania 
zapisów. 

10.2.4 Deponowanie Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 

Osoba obejmująca Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U1 może jednocześnie złożyć nieodwołalną dyspozycję 
deponowania, która umożliwi zdeponowanie Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 na rachunku papierów 
wartościowych osoby obejmującej akcje.  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza dyspozycji deponowania 
ponosi osoba ją składająca. 

Dyspozycja deponowania jest nieodwołalna, bezwarunkowa i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. 

10.2.5 Działanie przez pełnomocnika 

Osoby obejmujące Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U2 uprawnione są do działania za pośrednictwem 
właściwie umocowanego pełnomocnika.  

10.2.6 Zasady płatności za Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U2 

Pokrycie Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 niezwłocznie po złożeniu zapisów przez osoby uprawnione. 

10.2.7 Przydział Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 

Emitent dokona przydziału Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 w dacie zawarcia umów o objęcie Akcji Serii U1 
oraz Akcji Serii U2.  

10.2.8 Niedojście emisji Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 do skutku, odstąpienie od 
przeprowadzenia oferty 

Emisja Akcji Serii U1 nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

- nie zostanie subskrybowanych i opłaconych zgodnie z zasadami Prospektu 1.459.646 Akcji Serii U1;  

- Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego w terminie sześciu miesięcy od dnia wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego 
obrotu; 

- uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii U1; 

Emisja Akcji Serii U2 nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

- nie zostanie subskrybowanych i opłaconych zgodnie z zasadami Prospektu 1.367.854 Akcji Serii U2; 

- Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego w terminie sześciu miesięcy od dnia wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego 
obrotu; 

- uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii U2. 

Emitent nie może odstąpić od przeprowadzenia emisji Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2. 

10.2.9 Ogłoszenie o dojściu lub niedojściu emisji Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 

Zarząd zawiadomi o dojściu emisji Akcji Serii U1 lub Akcji Serii U2 do skutku w ciągu 14 dni od dnia ich 
objęcia.  

Zarząd zawiadomi o niedojściu emisji Akcji Serii U1 lub Akcji Serii U2 bezzwłocznie, gdy emisja Akcji Serii 
U1 lub Akcji Serii U2 nie dojdzie do skutku z innych przyczyn określonych w punkcie powyżej. Informacja  
o dojściu lub niedojściu emisji do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu 
bieżącego, a ogłoszenie o niedojściu emisji do skutku zostanie opublikowane w dzienniku, w którym 
zostanie opublikowany skrót Prospektu. 
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11 ZAMIARY EMITENTA DOTYCZĄCE WPROWADZENIA OFEROWANYCH AKCJI DO OBROTU 
GIEŁDOWEGO 

11.1 Akcje Serii T 

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby Akcje Serii T w możliwie jak najkrótszym terminie wprowadzić 
do obrotu na rynku podstawowym GPW. 

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii T Zarząd zgłosi niezwłocznie podwyższenie kapitału zakładowego do 
sądu rejestrowego celem jego rejestracji, a następnie wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy  
o ich rejestrację. 

Zamiarem Emitenta jest, aby od momentu zamknięcia oferty do pierwszego notowania Akcji Serii T na GPW 
możliwy był na GPW obrót Prawami do Akcji Serii T. 

Intencją Zarządu jest, aby Prawa do Akcji Serii T zostały zapisane na rachunkach inwestorów niezwłocznie 
po dokonaniu przydziału Akcji Serii T, a następnie wprowadzone do obrotu na GPW. 

Po zarejestrowaniu Akcji Serii T w KDPW zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym 
dniu przysługiwać będą Prawa do Akcji Serii T. W zamian za każde Prawo do Akcji Serii T na rachunkach 
inwestorów zapisana zostanie jedna Akcja Serii T, w wyniku czego Prawa do Akcji Serii T wygasną.  

11.2 Obrót prawem poboru uprawniającym do subskrybowania Akcji Serii T 

Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego prawa poboru są 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 są notowane na giełdzie po raz ostatni na sesji giełdowej 
odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje. 

Terminy notowania praw poboru Zarząd Giełdy podaje do publicznej wiadomości w drodze raportu 
bieżącego. 

Przedmiotem obrotu jest prawo poboru z jednej akcji. Jednostką transakcyjną jest jedno prawo poboru. 

W przypadku obrotu prawami poboru ograniczenia wahań kursów nie obowiązują, a zlecenia po każdej 
cenie oraz zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie nie są przyjmowane. 

Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, że obrotu prawami poboru na GPW będą mogły dokonywać wyłącznie 
osoby posiadające rachunki papierów wartościowych. 

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, zbywając prawo poboru, 
rezygnują z możliwości jego wykonania, jednak zachowują prawo do złożenia Zapisu Dodatkowego. 

11.3 Akcje Serii U1 oraz Akcje Serii U2 

Zarząd zamierza wprowadzić Akcje Serii U1 do obrotu giełdowego niezwłocznie po ich zarejestrowaniu 
przez KDPW, natomiast w stosunku do Akcji Serii U2 Zarząd zamierza podjąć działania związane  
z wprowadzeniem do obrotu giełdowego dopiero po ich pełnym pokryciu wkładem niepieniężnym.  
W umowach zobowiązujących do objęcia Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 zawartych przez Emitenta w dniu  
18 maja 2005 r. osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2 zobowiązały się nie zbywać 
bez zgody Emitenta jakichkolwiek Akcji przez okres 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania Akcji Serii U1 
na GPW. 

12 INFORMACJA, ŻE EMITENT NIE BĘDZIE UDZIELAŁ POŻYCZEK, ZABEZPIECZEŃ, 
ZALICZKOWYCH WYPŁAT, JAK RÓWNIEŻ W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE 
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ NABYCIA LUB OBJĘCIA 
EMITOWANYCH PRZEZ SIEBIE AKCJI 

Emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również w jakiejkolwiek innej 
formie bezpośrednio lub pośrednio nie będzie finansował nabycia lub objęcia Akcji Serii T, Akcji Serii U1  
i Akcji Serii U2. 
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ROZDZIAŁ IV  
DANE O EMITENCIE 

1 PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W OKRESIE 
OSTATNICH TRZECH LAT OBROTOWYCH ORAZ ZASADY PROWADZENIA POLITYKI CO DO 
WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI W OKRESIE 3 LAT 

1.1 Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy 

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku  
i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką 
część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Prawo do uczestnictwa w dywidendzie mają wszystkie 
Akcje. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się 
odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.  

1.2 Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy 

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 

1.3 Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy 

Osoby, na których rachunkach będą zapisane Akcje w dniu dywidendy. 

1.4 Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy  
i konsekwencje niezrealizowania prawa w terminie  

Postanowienia Statutu nie regulują kwestii wykonania przez Emitenta zobowiązania polegającego na 
wypłacie dywidendy osobom uprawnionym. Wobec powyższego, po dopuszczeniu Akcji Oferowanych do 
publicznego obrotu, szczegółowe warunki wypłaty dywidendy ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi 
dla spółek publicznych określonymi w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW. 

Oprócz tego stosownie do § 23 Regulaminu GPW emitent papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu giełdowego obowiązany jest informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych  
z wykonywaniem praw z papierów wartościowych już notowanych, jak również o podjętych w tym 
przedmiocie decyzjach oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na 
organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Powyższe obowiązki znajdują zastosowanie  
w szczególności do wypłaty dywidendy. 

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW następnie 
przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki papierów wartościowych osób 
uprawnionych do dywidendy prowadzone przez poszczególne domy maklerskie. 

Zgodnie z § 9 Rozdziału XII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Emitent jest obowiązany 
bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy.  

Art. 348 § 3 KSH stanowi, że walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy, tj. dzień 
ustalenia prawa do dywidendy, oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na 
dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

Ponadto § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania 
KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako 
„dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Emitent będzie zobowiązany uzgadniać  
z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW między dniem ustalenia prawa do 
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej dziesięć dni. Zgodnie z § 5 ust. 1 
Regulaminu KDPW bieg tych terminów oblicza się, biorąc pod uwagę dni robocze z wyłączeniem sobót. 
Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega 10-letniemu terminowi przedawnienia. 

1.5 Uprzywilejowanie co do dywidendy 

Akcje nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

1.6 Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych 

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy. 
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1.7 Zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat obrotowych 

W okresie kolejnych trzech lat obrotowych Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 
od 10% do 40% zysku netto na dywidendę. Wielkość rekomendowanej dywidendy będzie zależała od: 

- płynności finansowej Emitenta, 

- planowanych wydatków inwestycyjnych. 

2 AKCJE TWORZĄCE KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ICH WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.950.512 zł i dzieli się na 20.950.512 akcji na okaziciela serii A do serii S,  
o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Seria Akcji Liczba Akcji Rodzaj Akcji 
Wartość nominalna 

(w zł) 
Cena emisyjna  

(w zł) 

A 2.000.000 Zwykłe na okaziciela 1 1,0384 

B 98 Zwykłe na okaziciela 1 1,0384 

C 102 Zwykłe na okaziciela 1 29,585 

D 98 Zwykłe na okaziciela 1 1,0384 

E 102 Zwykłe na okaziciela 1 18,234 

F 9.800 Zwykłe na okaziciela 1 1,03 

G 10.200 Zwykłe na okaziciela 1 187,67 

H 2.940.000 Zwykłe na okaziciela 1 1,03 

I 3.030.000 Zwykłe na okaziciela 1 1,03 

J 30.000 Zwykłe na okaziciela 1 1,03 

K 1.964.998 Zwykłe na okaziciela 1 1,03 

L 2.025.202 Zwykłe na okaziciela 1 1,03 

M 20.000 Zwykłe na okaziciela 1 1,03 

N 4.000.000 Zwykłe na okaziciela 1 36,0 

O 400.600 Zwykłe na okaziciela 1 1,0 

P 1.319.312 Zwykłe na okaziciela 1 66,50 

S 3.200.000 Zwykłe na okaziciela 1 10,00* 

*Akcje objęte w wyniku konwersji obligacji zamiennych 

3 ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 
OBROTOWYCH 

W dniu 4 marca 2002 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, 
który w wyniku rejestracji wynosił 17.413.992 zł i dzielił się na 17.413.992 akcji o wartości nominalnej  
1 złotych każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na skutek zamiany obligacji serii B Emitenta 
na 64,080 akcji serii O Emitenta o cenie emisyjnej 1 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3 z dnia  
4 kwietnia 2000 r. i uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 9 sierpnia 2000 r., podjętymi 
w związku z programem opcji menadżerskich dla kadry kierowniczej Emitenta. 

W dniu 2 stycznia 2003 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, 
który w wyniku podwyższenia wynosił 20.613.992 zł i dzielił się na 20.613.992 akcje, o wartości nominalnej  
1 zł każda. Podwyższenie nastąpiło wskutek zamiany 3.200 obligacji zamiennych serii E Emitenta na 
3.200.000 akcji serii S Emitenta, o cenie emisyjnej 10 zł każda objętych w całości przez Nihonswi A.G, 
wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 
2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu. Udział akcji serii S Emitenta  
w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosił 15,52%. 
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W dniu 28 października 2003 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta, który w wyniku rejestracji wynosił 20.950.512 zł i dzielił się na 20.950.512 akcji o wartości 
nominalnej 1 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na skutek zamiany przez trzech 
członków Zarządu obligacji serii B Emitenta na 336.520 akcji serii O Emitenta o cenie emisyjnej 1 zł każda 
wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 z dnia 24 czerwca 
1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje  
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Nr 3 z dnia 4 kwietnia 2000 r. i uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 
z dnia 9 sierpnia 2000 r., podjętymi w związku z programem opcji menadżerskich dla kadry kierowniczej 
Emitenta. 

4 PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ 
OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH 
PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI  

W dniu 9 sierpnia 2000 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwalę nr 4 w sprawie emisji obligacji 
serii D zamiennych na akcje serii R. W związku z emisją obligacji kapitał akcyjny Spółki został podwyższony 
maksymalnie o kwotę 32.748 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej  
1 zł każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki (wyemitowanych na 
podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 2000 r.). 

Zamiana obligacji na akcje następować może nie później niż w pierwszym dniu roboczym po piątej rocznicy 
daty emisji obligacji, tj. 21 grudnia 2006 r. Oświadczenia o zamianie obligacji na akcje mogą być składane 
przez obligatariuszy w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia każdego roku, w którym obligatariuszom 
przysługuje prawo do dokonania zamiany obligacji na akcje. Obligacje, które nie zostaną zamienione, 
zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym po piątej rocznicy daty emisji obligacji  
– w przypadku wykupu zostanie on dokonany po wartości nominalnej obligacji, tj. 1 zł za każdą obligację. 

Jedna obligacja podlega wymianie na jedną Akcję. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki 
przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne, jedna obligacja będzie zamienna na 
odpowiednią liczbę akcji wynikającą z takiej zmiany, tak aby stosunek wartości nominalnej jednej obligacji 
do wartości nominalnej akcji wydawanych za jedną obligację pozostał nie zmieniony i wynosił 1 do 1. 
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ROZDZIAŁ V 
OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 

1 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Poniżej przedstawiona została analiza oceny sytuacji finansowej Emitenta i Grupy Kapitałowej 
przeprowadzona w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane, zbadane dane finansowe za lata 2002-2004 
sporządzone zgodnie z PSR. 

Oddzielnie została zaprezentowana analiza oceny sytuacji finansowej Emitenta i Grupy Kapitałowej po 
trzech miesiącach 2005, do 31 marca 2005 r., w oparciu o skrócone sprawozdania finansowe sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR34 „Śródroczna 
Sprawozdawczość Finansowa”) dla okresu sprawozdawczego i porównywalnego. 

1.1 Analiza sytuacji finansowej Emitenta i Grupy Kapitałowej po trzech miesiącach 2005 roku,  
do 31 marca 2005 r. 

1.1.1 Emitent 

Ocena rentowności 
Tabela 1. Wskaźniki rentowności Softbank 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 3 miesiące 2005 roku, 
do 31 marca 2005 r.  3 miesiące 2004 roku, 

do 31 marca 2004 r.* 

Przychody ze sprzedaży  79.280  59.689 

Koszty własne sprzedaży 62.828  48.473 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9.898  4.201 

Rentowność na działalności operacyjnej 12,48%  7,04% 

Zysk (strata) brutto 8.036  9.274 

Rentowność brutto 10,14%  15,54% 

Zysk (strata) netto 8.036  9.282 

Rentowność sprzedaży 10,14%  15,55% 

Stopa zwrotu kapitałów własnych 5,23%  6,47% 

Stopa zwrotu z aktywów 1,72%  1,79% 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., oraz dla 
okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

* Porównywalne dane finansowe z bilansu na dzień 31 grudnia 2004 roku 

Przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale 2005 roku 79.280 tys. zł i były o około 33% wyższe niż  
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoka dynamika sprzedaży była wynikiem konsekwentnie 
realizowanej strategii koncentracji na sektorze bankowo-finansowym i sektorze administracji publicznej, 
czego przykładem jest realizacja kontraktu z PKO BP podpisanego 24 marca 2005 r., a także kontynuacja 
realizacji kontraktu na ZSI dla PKO BP kontraktu dla ARiMR i wdrażanie Systemu CEPiK. Podobnie jak 
2004 roku w I kwartale 2005 roku łączne przychody z tych sektorów stanowiły ponad 98% całkowitych 
przychodów ze sprzedaży.  

Koszty sprzedaży produktów i towarów wzrosły wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży w I kwartale 
2005 roku i wyniosły 62.828 tys. zł w porównaniu z 48.473 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Ze względu na niższą dynamikę ich udział w przychodach ze sprzedaży obniżył się z około 81% w 2004 
roku do 79% w I kwartale 2005 roku. Softbank wykazał znaczący wzrost zysku operacyjnego w I kwartale 
2005 roku. Rentowność na działalności operacyjnej wzrosła w I kwartale z 7,04% do 12,48%. Wysoka 
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rentowność wynikała z realizacji kontraktów o wysokiej wartości dodanej, na które głównie składały się 
usługi informatyczne, a w mniejszym stopniu dostawa sprzętu informatycznego. Zarówno kontrakty  
w sektorze bankowo-finansowym, jak i sektorze administracji publicznej wiązały się głównie z pracami 
serwisowymi, wdrożeniowymi, usługami doradczymi oraz dostawą oprogramowania. Udział usług  
w strukturze sprzedaży Softbank w I kwartale 2005 roku wyniósł 45,8%, natomiast sprzętu zaledwie 6,1%. 

Rentowność brutto spadła w I kwartale 2005 roku do poziomu 10,14% z 15,54% w I kwartale 2004 roku. 
Zysk netto obniżył się o 13,4% do kwoty 8.036 tys. zł. 

W I kwartale 2005 roku Emitent zanotował pogorszenie wskaźników rentowności kapitałów własnych  
i aktywów. Stopa zwrotu z kapitału własnego i stopa zwrotu z aktywów spadły odpowiednio z 6,47%  
w I kwartale 2004 roku do 5,23% i z 1,79% do 1,72%. 

Tabela 2. Struktura sprzedaży Softbank wg sektorów 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 3 miesiące 2005 roku, 
do 31 marca 2005 r.  3 miesiące 2004 roku, 

do 31 marca 2004 r. 

Bankowość i finanse 69.517  31.590 

udział w przychodach ze sprzedaży 87,69%  52,92% 

Administracja publiczna 8.704  27.521 

udział w przychodach ze sprzedaży 10,98%  46,11% 

Przychody razem 79.280  59.689 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., oraz dla 
okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

Analiza płynności 
Tabela 3. Wskaźniki płynności Softbank 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r.  

Aktywa obrotowe 222.511  282.259 

Zobowiązania krótkookresowe 220.860  290.109 

Płynność bieżąca (x) 1,01  0,97 

Płynność szybka (x) 0,12  0,12 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze trzy miesiące 2005, do 31 marca 2005 r., oraz dla 
okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

W I kwartale 2005 roku aktywa obrotowe obniżyły się w stosunku do poziomu na koniec 2004 roku  
o 21,16% i wyniosły 222.511 tys. zł.  

Również zobowiązania krótkookresowe spadły z 290.109 tys. zł na koniec 2004 roku do 220.860 tys. zł  
w I kwartale 2005 roku. 

W I kwartale 2005 roku poprawie uległ wskaźnik płynności bieżącej, który wyniósł 1,01, wskaźnik płynności 
szybkiej ukształtował się na tym samym poziomie co w porównywalnym okresie i wyniósł 0,12. 
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Analiza zadłużenia 
Tabela 4. Analiza zadłużenia Softbank 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Kapitały własne 153.723  143.527 

Całkowite zadłużenie* 100.088  99.796 

 długookresowe 0  0 

 krótkookresowe 100.088  99.796 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 312.555  375.812 

Wskaźnik zadłużenia 67,0%  72,4% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (x) 0,65   0,70 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., oraz dla 
okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

*Całkowite zadłużenie obejmuje sumę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. 

W I kwartale 2005 roku całkowite zadłużenie wzrosło z 99.796 tys. zł na koniec 2004 roku do 100.088 tys. zł, 
co było spowodowane wzrostem zadłużenia krótkookresowego o 0.292 tys. zł. Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych po trzech miesiącach 2005 roku kształtował się na poziomie 0,65 i był niższy niż w porównywalnym 
okresie 2004 roku o 0,05. 

Analiza bilansu 
Tabela 5. Aktywa Softbank 

w tys. zł 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Majątek trwały 243.767  237.080 

- rzeczowe aktywa trwałe 15.252  14.736 

Majątek obrotowy 222.511  282.259 

- zapasy 18.598  17.370 

- należności krótkookresowe 119.945  138.874 

- aktywa finansowe 38.676  48.568 

- krótkoterminowe RMK 10.482  9.331 

- środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 26.299  35.105 

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.511  8.511 

- aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 0  24.500 

Suma aktywów 466.278  519.339 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., oraz dla 
okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 
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Tabela 6. Struktura aktywów Softbank 

 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Majątek trwały 52,3%  45,7% 

- rzeczowe aktywa trwałe 3,3%  2,8% 

Majątek obrotowy 47,7%  54,3% 

- zapasy 4,0%  3,3% 

- należności krótkookresowe 25,7%  26,7% 

- aktywa finansowe 8,3%  9,4% 

- krótkoterminowe RMK 2,2%  1,8% 

- środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 5,6%  6,8% 

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1,8%  1,6% 

- aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaży 0,0%  4,7% 

Suma aktywów 100,0%  100,0% 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., oraz dla 
okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

Suma bilansowa w I kwartale 2005 roku zmniejszyła się o 10,2% do 466.278 tys. zł, jednocześnie majątek 
trwały wzrósł z 237.080 na koniec 2004 roku do 243.767 i tym samym zwiększył swój udział o około 6,6%. 
Majątek obrotowy obniżył się w I kwartale 2005 roku o ponad 21% i wyniósł 222.511 tys. zł i stanowił 47,7% 
sumy bilansowej. 

Tabela 7. Pasywa Softbank 

w tys. zł 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Kapitał własny 153.723  143.527 

Zobowiązania długookresowe 91.695  85.703 

Zobowiązania krótkookresowe 220.860  290.109 

Suma pasywów 466.278  519.339 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., oraz dla 
okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 
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Tabela 8. Struktura pasywów Softbank 

 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Kapitał własny 33,0%  27,6% 

Zobowiązania długookresowe 19,7%  16,5% 

Zobowiązania krótkookresowe 47,34%  55,9% 

Suma pasywów 100,0%  100,0% 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., oraz dla 
okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

Po trzech miesiącach 2005 roku kapitał własny wzrósł z 143.527 tys. zł na koniec 2004 roku do 
153.723 tys. zł, wraz ze wzrostem kapitału własnego i spadkiem sumy bilansowej, udział kapitałów 
własnych w sumie bilansowej zwiększył się o 5,4% w porównaniu z porównywalnym okresem. Spadek sumy 
bilansowej do 466.278 tys. zł z 519.339 tys. zł w na koniec 2004 roku spowodowany był spadkiem 
zobowiązań krótkookresowych o około 24%, a ich udział w sumie bilansowej obniżył się o 8,6% – do 
220.860 tys. zł. W przypadku zobowiązań długookresowych w I kwartale 2005 roku Emitent odnotował 
nieznaczny wzrost do poziomu 91.695 tys. zł, tym samym ich udział w sumie bilansowej wzrósł o 3,2% do 
19,7%. 

1.1.2 Grupa Kapitałowa 

Ocena rentowności 
Tabela 9. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 3 miesiące 2005 roku, 
do 31 marca 2005 r. 

3 miesiące 2004 roku, 
do 31 marca 2004 r.* 

Przychody ze sprzedaży  96.631 74.880 

Koszty sprzedanych produktów i towarów 79.982 60.266 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4.462 152 

Rentowność na działalności operacyjnej 4,62% 0,20% 

Zysk (strata) brutto 5.638 3.405 

Rentowność brutto 5,83% 4,55% 

Zysk (strata) netto 4.712 3.029 

Rentowność sprzedaży 4,88% 4.05% 

Stopa zwrotu kapitałów własnych 3,23% 2,16% 

Stopa zwrotu z aktywów 1,03% 0,57% 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., 
oraz dla okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

* Porównywalne dane finansowe z bilansu na dzień 31 grudnia 2004 roku 

Przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale 2004 roku 96.631 tys. zł i były o 29% wyższe niż  
w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Wysoka dynamika sprzedaży była wynikiem koncentracji na 
sektorze bankowo-finansowym i instytucjach sektora publicznego. Podobnie jak w 2004 roku łączne 
przychody z tych sektorów stanowiły ponad 90% całkowitych przychodów ze sprzedaży.  
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Koszty sprzedaży produktów i towarów wzrosły wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży w I kwartale 
2005 roku i wyniosły 79.982 tys. zł, co w stosunku do kosztów z I kwartału 2004 roku stanowiło 
wzrost o 33%. Jednocześnie ich udział w przychodach ze sprzedaży wzrósł z około 80% w I kwartale 2004 
roku do 83% w I kwartale 2005 roku. Rentowność brutto wzrosła do poziomu 5,83% z 4,55%  
w porównywalnym okresie w roku ubiegłym. Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej wzrósł prawie 
trzydziestokrotnie w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym i wyniósł 4.462 tys. zł.  

Zysk netto wzrósł o 55,5% – do kwoty 4.712 tys. zł. 

Podobnie jak w 2004 roku Grupa Kapitałowa zanotowała poprawę wskaźników rentowności kapitałów 
własnych i aktywów. W wyniku poprawy wyniku netto stopa zwrotu z kapitału własnego i stopa zwrotu  
z aktywów poprawiły się – wzrosły odpowiednio z 2,16% w I kwartale 2004 roku do 3,23% w I kwartale 2005 
roku i z 0,57% do 1,03%. 

Tabela 10. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej wg sektorów 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 3 miesiące 2005 roku, 
do 31 marca 2005 r.  3 miesiące 2004 roku, 

do 31 marca 2004 r. 

Bankowość i finanse 79.142  44.669 

udział w przychodach ze sprzedaży 81,90%  59,65% 

Administracja publiczna 8.565  26.421 

udział w przychodach ze sprzedaży 8,86%  35,28% 

Pozostałe sektory 8.924  3.790 

udział w przychodach ze sprzedaży 9,24%  5,06% 

Przychody razem 96.631  74.880 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., 
oraz dla okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

W I kwartale 2005 roku Grupa Kapitałowa konsekwentnie realizowała przyjętą strategię, zgodnie z którą 
największy udział w sprzedaży Grupy Kapitałowej miał sektor bankowo-finansowy. Przychody z sektora 
bankowego wzrosły o 77,2% i wyniosły 79.142 tys. zł. Udział tego sektora w sprzedaży Grupy Kapitałowej 
zwiększył się do 81,9% w porównaniu z I kwartałem 2004 roku. Wzrost sprzedaży Grupy Kapitałowej  
w bankowości wynika między innymi ze zwiększenia przychodów w Softbank z tytułu realizacji umów  
z PKO BP. 

Analiza płynności 
Tabela 11. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Aktywa obrotowe 246.631  301.097 

Zobowiązania krótkookresowe 218.912  302.979 

Płynność bieżąca (x) 1,13  0,99 

Płynność szybka (x) 0,16  0,16 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., 
oraz dla okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

W I kwartale 2005 roku aktywa obrotowe zmniejszyły się o ponad 18% w stosunku do poziomu na koniec 
2004 roku i wyniosły 246.631 tys. zł, jednocześnie ich udział w aktywach spadł z 56,8% do 54%. 
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Również zobowiązania krótkookresowe spadły z 302.979 tys. zł na koniec 2004 roku do 218.912 tys. zł  
w I kwartale 2005 roku, głównie ze względu na spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług (spadek o około 
50%).  

Pomimo spadku aktywów obrotowych poprawie uległ wskaźnik płynności bieżącej, który ukształtował się na 
poziomie 1,13 w porównaniu z 0,99 w porównywalnym okresie. Wskaźnik płynności szybkiej pozostał na 
tym samym poziomie i wyniósł 0,16. 

Analiza zadłużenia 
Tabela 12. Analiza zadłużenia Grupy Kapitałowej 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Kapitały własne 145.712  140.014 

Całkowite zadłużenie* 84.241  84.075 

 długookresowe 0  0 

 krótkookresowe 84.241  84.075 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 311.334  389.650 

Wskaźnik zadłużenia 68,1%  73,6% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (x) 0,58  0,60 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., 
oraz dla okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

*Całkowite zadłużenie obejmuje sumę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. 

W I kwartale 2005 roku całkowite zadłużenie, ograniczające się do krótkoterminowych kredytów bankowych 
i papierów wartościowych, wyniosło 84.241 tys. zł, co oznacza nieznaczny wzrost zadłużenia w porównaniu  
z poziomem na koniec 2004 roku.  

W I kwartale 2005 roku spadły o ponad 20% zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – do 311.334 tys. zł  
z 389.650 tys. zł na koniec 2004 roku. 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych kształtował się na poziomie 0,58, oznacza to niewielki spadek  
w stosunku do poziomu na koniec 2004 roku. 

Analiza bilansu 
Tabela 13. Aktywa Grupy Kapitałowej 

w tys. zł 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Majątek trwały 210.415  228.567 

- rzeczowe aktywa trwałe 27.897  29.187 

Majątek obrotowy 246.631  301.097 

- zapasy 20.763  9.139 

- należności krótkookresowe 134.213  162.686 

- aktywa finansowe 38.473  49.441 

- krótkoterminowe RMK 10.449  10.641 

- środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 33.977  47.344 
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w tys. zł 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.740  21.827 

- aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 

17  19 

Suma aktywów 457.046  529.664 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., 
oraz dla okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

Tabela 14. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej 

 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Majątek trwały 46,0%  43,2% 

- rzeczowe aktywa trwałe 6,1%  5,5% 

Majątek obrotowy 54,0%  56,8% 

- zapasy 4,5%  1,7% 

- należności krótkookresowe 29,4%  30,7% 

- aktywa finansowe 8,4%  9,3% 

- krótkoterminowe RMK 2,3%  2,0% 

- środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 7,4%  8,9% 

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1,9%  4,1% 

- aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 

0,0%  0,0% 

Suma aktywów 100,0%  100,0% 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., 
oraz dla okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

W I kwartale 2005 roku suma bilansowa spadła o około 14% do 457.046 tys. zł, tym samym majątek trwały 
spadł do 210.415 tys. zł z 228.567 tys. zł. Pomimo spadku udział majątku trwałego w sumie bilansowej  
w I kwartale 2005 roku nieznacznie zwiększył się i stanowił 46,0%. Majątek obrotowy również spadł  
z 301.097 tys. zł na koniec 2004 roku do 246.631 tys. zł w I kwartale 2005 roku i stanowił 54% sumy 
bilansowej, to jest nieznacznie poniżej poziomu na koniec 2004 roku. 
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Tabela 15. Pasywa Grupy Kapitałowej 

w tys. zł 31 marca 2005 r.  31 grudnia 2004 r. 

Kapitał własny 145.712  140.014 

Zobowiązania długookresowe 92.422  86.671 

Zobowiązania krótkookresowe 218.912  302.979 

Suma pasywów 457.046  529.664 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., 
oraz dla okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

Tabela 16. Struktura pasywów Grupy Kapitałowej 

 3 miesiące 2005 roku, 
do 31 marca 2005 r.  3 miesiące 2004 roku, 

do 31 marca 2004 r. 

Kapitał własny 31,9%  26,4% 

Zobowiązania długookresowe 20,2%  16,4% 

Zobowiązania krótkookresowe 47,9%  57,2% 

Suma pasywów 100,0%  100,0% 

Źródło: Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2005 roku, do 31 marca 2005 r., 
oraz dla okresu porównywalnego sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”). 

W I kwartale 2005 roku kapitał własny wzrósł z 140.014 tys. zł na koniec 2004 roku do 145.712 tys. zł,  
a jego udział w sumie bilansowej zwiększył się o 6% za sprawą spadku o 13,7% sumy bilansowej 
spowodowanej spadkiem zobowiązań krótkookresowych. W tym samym czasie zobowiązania 
długookresowe nieznacznie wzrosły z 86.671 tys. zł na koniec 2004 roku do 92.422 tys. zł w I kwartale 2005 
roku, ich udział w sumie bilansowej wzrósł o 4% z 16% na koniec 2004 roku. Zobowiązania krótkookresowe 
spadły o ponad 27,7% i stanowiły w I kwartale 2005 roku 48% sumy bilansowej, dla porównania na koniec 
2004 roku 57%.  

1.2 Analiza sytuacji finansowej Emitenta i Grupy Kapitałowej za okres ostatnich 3 lat obrotowych 

1.2.1 Emitent 

Ocena rentowności 
Tabela 17. Wskaźniki rentowności Softbank 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Przychody ze sprzedaży 396.829 262.973 280.421 

% stopa wzrostu 50,90% (6,22%) - 

Koszty sprzedanych produktów i towarów 306.206 224.761 219.778 

% stopa wzrostu 36,24% 2,27% - 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44.953 13.737 (20.903) 

Rentowność na działalności operacyjnej 11,33% 5,22% (7,45%) 

Zysk (strata) brutto 22.215 (13.392) (182.425) 
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w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Rentowność brutto 5,60% (5,09%) (65.05%) 

Zysk (strata) netto 26.517 (4.570) (183.343) 

Rentowność sprzedaży  6,68% (1,74%) (65,38%) 

Stopa zwrotu z kapitałów własnych  16,12% (3,31%) (128,06%) 

Stopa zwrotu z aktywów 5,06% (2,07%) (65,88%) 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

W 2004 roku przychody ze sprzedaży Emitenta wzrosły o ponad 50% i osiągnęły poziom 396.829 tys. zł. 
Tak znacząca poprawa była następstwem wdrażanej koncentracji na sektory bankowo-finansowe  
i administracji publicznej. W 2004 roku całkowity przychód z tych sektorów wyniósł 391.312 tys. zł i był  
o 53% wyższy niż w 2003 roku. 

Tabela 18. Struktura sprzedaży Softbank wg segmentów 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002* 

Bankowość i finanse 239.974 172.238 (-) 

udział w przychodach ze sprzedaży 60,47% 65,50% (-)% 

Administracja publiczna 151.338 83.430 (-) 

udział w przychodach ze sprzedaży 38,14% 31,73% (-)% 

Pozostałe sektory 5.517 7.305 (-) 

udział w przychodach ze sprzedaży 1,39% 2,78% (-)% 

Przychody razem 396.829 262.973 280.421 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

* W 2002 roku Spółka nie prowadziła ewidencji w przedmiotowym zakresie. 

Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży wrosły koszty sprzedaży, jednocześnie, w efekcie 
wprowadzonej przez Emitenta optymalizacji kosztów, spadł udział kosztów sprzedanych produktów  
i towarów w przychodach ze sprzedaży z 85% w 2003 roku do 77% w 2004 roku. 2004 rok był kolejnym 
rokiem z rzędu, w którym wzrosły koszty zarządu i osiągnęły poziom 31.600 tys. zł, ponad 72,5% wzrost  
w stosunku do poziomu z 2003 roku.  

Tabela 19. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów Softbank  

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Przychody ze sprzedaży produktów 108.556 57.186 51.396 

udział w całkowitych przychodach (%) 27,36% 21,75% 18,33% 

oprogramowanie 46.055 25.882 20.687 

udział w całkowitych przychodach (%) 11,61% 9,84% 7,38% 

usługi serwisowe 30.388 25.374 21.204 

udział w całkowitych przychodach (%) 7,66% 9,65% 7,56% 
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w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

usługi doradcze 1.700 2.480 464 

udział w całkowitych przychodach (%) 0,43% 0,94% 0,17% 

pozostałe* 30.413 3.450 9.041 

udział w całkowitych przychodach (%) 7,66% 1,31% 3,22% 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

*Łącznie z przychodami z tytułu udzielonych licencji 

Drugi rok z rzędu wzrósł udział przychodów ze sprzedaży produktów w strukturze całkowitej sprzedaży, 
odpowiednio o 5,61% w 2004 roku i 3,42% w 2003 roku. Zwiększenie udziału odbyło się głównie za sprawą 
wzrostu przychodów ze sprzedaży oprogramowania, które w 2004 roku wzrosły o 78%, i przychodów ze 
sprzedaży usług serwisowych, w których odnotowano wzrost o prawie 20%.  

Jednocześnie dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów nie była aż tak silna, jak 
dynamika wzrostu całkowitych przychodów ze sprzedaży i pomimo wzrostu przychodów w 2004 roku do 
288.273 tys. zł z 205.787 tys. zł w 2003 roku, tj. o 40%, ich udział w całkowitych przychodach w 2004 roku 
zmniejszył się do 72,64% w porównaniu z 78,25% w 2003 roku i 81,22% w 2002 roku.  

Tabela 20. Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów Softbank  

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 288.273 205.787 227.769 

udział w całkowitych przychodach (%) 72,64% 78,25% 81,22% 

sprzęt komputerowy 154.146 111.812 121.241 

udział w całkowitych przychodach (%) 38,84% 42,52% 43,24% 

oprogramowanie/serwis 118.383 89.057 96.945 

udział w całkowitych przychodach (%) 29,83% 33,87% 34,57% 

usługi doradcze 5.121 1.450 5.874 

udział w całkowitych przychodach (%) 1,29% 0,55% 2,09% 

pozostałe 10.623 3.468 3.709 

udział w całkowitych przychodach (%) 2,68% 1,32% 1,32% 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

Wzrost przychodów ze sprzedaży znalazł swoje odzwierciedlenie we wzroście zysku na działalności 
operacyjnej. Zysk operacyjny kształtował się w 2004 roku na wyższym poziomie niż w 2003 roku (wzrost  
z 13.737 tys. zł w 2003 roku do 44.953 tys. zł w 2004 roku, tj. o około 227% w stosunku rocznym).  

W 2004 roku w wyniku znaczących zmian na rynku walutowym za sprawą wyceny instrumentów 
finansowych zawartych w powiązaniu z kontraktami znacząco wzrosły przychody i koszty finansowe. 
Jednakże pozytywna polityka zabezpieczająca ryzyko walutowe Emitenta pozwoliła naturalnie zabezpieczyć 
wzrost kosztów finansowych przez wzrost przychodów, co w efekcie neutralnie wpłynęło na wynik Emitenta. 

W 2004 roku po dwóch latach strat Emitent wypracował dodatni wynik brutto i netto, które odpowiednio 
ukształtowały się na poziomie 22.215 tys. zł i 26.517 tys. zł w porównaniu ze stratami w 2003 roku 
odpowiednio -13.392 tys. zł i -4.570 tys. zł, oraz w 2002 roku odpowiednio: -182.425 tys. zł i -183.343 tys. zł.  

W 2004 roku Emitent odnotował znaczącą poprawę wskaźników rentowności działania. Wskaźnik 
rentowności sprzedaży po raz pierwszy od trzech lat osiągnął wartość dodatnią. Było to możliwe dzięki 
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zaprzestaniu angażowania się w niewielkie niskorentowne kontrakty i skoncentrowaniu działalności na 
dużych wysokomarżowych projektach. 

W wyniku pozytywnego wyniku netto w 2004 roku stopa zwrotu z kapitału własnego i stopa z zwrotu  
z aktywów ukształtowała się na poziomie dodatnim i wyniosła odpowiednio: 16,12% i 5,06%. 

Analiza płynności 
Tabela 21. Wskaźniki płynności Softbank 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Aktywa obrotowe 326.606 107.690 186.326 

Zobowiązania krótkookresowe 247.127 65.425 115.576 

Płynność bieżąca (x) 1,32 1,65 1,61 

Płynność szybka (x) 0,14 0,36 0,00 

Rotacja należności w dniach 134 80 134 

Rotacja zapasów w dniach 21 6 2 

Rotacja zobowiązań w dniach 136 99 174 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

Aktywa obrotowe wzrosły w 2004 roku prawie trzykrotnie w stosunku do 2003 roku z poziomu 107.690 tys. 
zł do poziomu 326.606 tys. zł i stanowiły około 62% aktywów, co jest zjawiskiem pozytywnym w porównaniu 
z dwoma latami spadków w 2002 roku do 186.326 tys. zł (67% aktywów ogółem) i 2003 roku do 107.690 
tys. zł (49% aktywów ogółem). 

Aktywa obrotowe wzrosły za sprawą wzrostu należności, a także pozycji krótkoterminowych aktywów 
finansowych, w których znalazły się: 

- obligacje korporacyjne stanowiące alternatywy sposób lokowania wolnych środków pieniężnych  
i pozwalające na osiąganie rentowności wyższej niż w przypadku standardowych lokat bankowych; 

- akcje spółki Epsilio S.A. – przekwalifikowane w 2004 roku z inwestycji długoterminowych w związku 
z zawartą umową sprzedaży tej jednostki; 

- krótkookresowa część wyceny zawartych kontraktów forward na zakup/sprzedaż walut obcych. 

Zobowiązania krótkookresowe po znaczącym spadku w 2003 roku do 65.425 tys. zł z 115.576 tys. zł  
w 2002 roku w 2004 roku wzrosły prawie czterokrotnie i wyniosły 247.127 tys. zł, co stanowiło 68,34% 
zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zobowiązania krótkookresowe wzrosły głównie za sprawą 
zaciągniętych pożyczek krótkookresowych i emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. 

Płynność bieżąca i szybka spadły w 2004 roku odpowiednio do poziomów: 1,32 i 0,14, aczkolwiek utrzymują 
się na bezpiecznym poziomie. 

W 2004 roku rotacja należności wróciła do poziomu z 2002 roku po skróceniu o 54 dni w 2003 roku. Kolejny 
rok z rzędu wydłużeniu uległa rotacja zapasów i w 2004 roku wyniosła 21 dni w porównaniu z 6 dniami  
w 2003 roku.  

Rotacja zobowiązań wydłużyła się do 136 dni z 99 w 2003 roku. 
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Tabela 22. Przepływy pieniężne Softbank  

w tys. zł 2004 2003 2002 

Przepływy z działalności operacyjnej (26.179) 4.537 86.297 

Przepływy z działalności inwestycyjnej (57.457) (31.659) 1.699 

Przepływy z działalności finansowej 95.462 (4.729) (70.363) 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

W 2004 roku Emitent odnotował ujemne przepływy pieniężne na działalności operacyjnej, co było 
bezpośrednio związane z realizacją dużych kontraktów wdrożeniowych, w przypadku których płatności są 
odnotowywane znacząco później niż ponoszone są koszty i uznawane w rachunku zysków i strat przychody 
związane z ich realizacją. Natomiast ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej związane były głównie  
z nabyciem pakietu akcji spółki COMP Rzeszów S.A., jak również finansowaniem działalności spółek  
z Grupy Kapitałowej poprzez udzielanie im pożyczek i wnoszenie dopłat do kapitału oraz z inwestowaniem 
wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe. Dodatnie saldo przepływów  
z działalności finansowej wynikało z zaciągnięcia krótkookresowych kredytów w celu nabycia akcji COMP 
Rzeszów S.A. i emisji krótkookresowych dłużnych papierów wartościowych. 

Analiza zadłużenia 
Tabela 23. Analiza zadłużenia Softbank  

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Kapitały własne 164.501 137.984 143.174 

Całkowite zadłużenie* 99.798 33 4.369 

 długookresowe 0 0 0 

 krótkookresowe 99.798 33 4.369 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 360.011 82.825 135.109 

Wskaźnik zadłużenia 68,6% 37,5% 48,6% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (x) 0,61 0,00 0,03 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

*Całkowite zadłużenie obejmuje sumę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. 

W 2004 roku całkowite zadłużenie wzrosło do 99.798 tys. zł z 33 tys. zł w 2003 roku. Zadłużenie 
krótkoterminowe wzrosło za sprawą nowych pożyczek bankowych, a także emisji krótkoterminowych 
dłużnych papierów wartościowych.  

Jednocześnie znacząco wzrosły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 82.825 tys. zł w 2003 roku do 
360.011 tys. zł w 2004 roku. 

Analiza bilansu 
Tabela 24. Aktywa Softbank  

w tys. zł 2004 2003 2002 

Majątek trwały 197.906 113.119 91.957 

- rzeczowe aktywa trwałe 12.106 12.538 14.192 

Majątek obrotowy 326.606 107.690 186.326 
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w tys. zł 2004 2003 2002 

- zapasy 17.370 3.538 1.108 

- należności krótkookresowe 164.489 71.082 105.057 

- inwestycje krótkookresowe 108.525 30.665 75.205 

- krótkoterminowe RMK 36.222 2.405 4.956 

Suma aktywów 524.512 220.809 278.283 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

Tabela 25. Struktura aktywów Softbank  

 2004 2003 2002 

Majątek trwały 38% 51% 33% 

- rzeczowe aktywa trwałe 2% 6% 5% 

Majątek obrotowy 62% 49% 67% 

- zapasy 3% 2% 0% 

- należności krótkookresowe 31% 32% 38% 

- inwestycje krótkookresowe 21% 14% 27% 

- krótkoterminowe RMK 7% 1% 2% 

Suma aktywów 100% 100% 100% 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

W 2004 roku suma bilansowa wzrosła ponaddwukrotnie, w tym majątek trwały wzrósł o prawie 75% do 
197.906 tys. zł z 113.119 tys. zł w 2003 roku. Udział majątku trwałego w sumie bilansowej spadł do 38%  
z 51% w 2003 roku. Majątek obrotowy wzrósł ponadtrzykrotnie z 107.690 tys. zł w 2003 roku do 326.606 
tys. zł w 2004 roku i stanowił 62% sumy bilansowej, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do 2003 roku. 

Tabela 26. Pasywa Softbank  

w tys. zł 2004 2003 2002 

Kapitał własny 164.501 137.984 143.174 

Rezerwy 7.201 5.901 10.864 

Zobowiązania długookresowe 76.212 3.509 0 

Zobowiązania krótkookresowe 247.127 65.425 115.576 

RMK i przychody przyszłych okresów 29.471 7.990 8.669 

Suma pasywów 524.512 220.809 278.283 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 
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Tabela 27. Struktura pasywów Softbank  

 2004 2003 2002 

Kapitał własny 31% 62% 51% 

Rezerwy 1% 3% 4% 

Zobowiązania długookresowe 15% 2% 0% 

Zobowiązania krótkookresowe 47% 30% 42% 

RMK i przychody przyszłych okresów 6% 4% 3% 

Suma pasywów 100% 100% 100% 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

Kapitał własny, głównie za sprawą pozytywnego wyniku netto z bieżącego okresu, wzrósł z 137.984 tys. zł 
w 2003 roku do 164.501 tys. zł w 2004 roku. Pomimo wzrostu udział kapitału własnego w sumie bilansowej 
zmniejszył się prawie dwukrotnie – z 62% w 2003 roku do 31% w 2004 roku, głównie za sprawą dwuipół-
krotnego wzrostu sumy bilansowej spowodowanej znaczącym wzrostem zobowiązań długookresowych  
i krótkookresowych. W przypadku zobowiązań długookresowych był to wzrost ponaddwudziestokrotny  
z 3.509 tys. zł w 2003 roku do 76.212 tys. zł w 2004 roku, w wyniku którego udział zobowiązań 
długookresowych w sumie bilansowej wzrósł do 15% z 2% w 2003 roku. Zobowiązania krótkookresowe 
wzrosły prawie trzykrotnie i stanowiły w 2004 roku 47% sumy bilansowej, dla porównania w 2003 roku 
stanowiły one 30% sumy bilansowej. RMK i przychody przyszłych okresów wzrosły z 7.990 tys. zł w 2003 
roku do 29.471 tys. zł w 2004 roku, co spowodowało wzrost ich udziału w łącznej sumie bilansowej o 2%. 

Opis istotnych pozycji pozabilansowych 
Tabela 28. Struktura pozycji pozabilansowych Softbank  

w tys. zł 2004 2003 2002 

Zobowiązania warunkowe 16.181 8.006 5.461 

1. na rzecz jednostek powiązanych: 16.181 8.006 3.761 

 z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 15.841 7.960 3.721 

  inne 340 46 40 

2. na rzecz pozostałych jednostek 0 0 1.700 

 z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 1.700 

Inne 496 1.614 35.324 

Pozycje pozabilansowe razem 16.677 9.620 40.785 

Źródło: Raporty roczne Emitenta 

W 2004 roku łączna wartość zobowiązań pozabilansowych była większa niż w 2003 roku o 7.057 tys. zł  
i wyniosła 16.677 tys. zł. Ponad 95% zobowiązań pozabilansowych stanowiły gwarancje i poręczenia 
wystawione na rzecz jednostek powiązanych w celu poręczenia zobowiązań zaciągniętych przez te 
jednostki lub stanowiły zabezpieczenie realizowanych przez nie kontraktów. Pozostałe 5% zobowiązań 
pozabilansowych stanowiły zobowiązania wynikające z umów leasingu operacyjnego środków trwałych oraz 
zobowiązań do udzielenia pożyczek jednostkom powiązanym.  
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1.2.2 Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej  

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziły następujące podmioty: 

- Softbank Serwis Sp. z o.o.; 

- Sawan Grupa Softbank S.A.; 

- Bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o.; 

- ZUI Novum Sp. z o.o.; 

- AWiM Mediabank S.A.; 

- Epsilio S.A.; 

- NetPower S.A. 

Ocena rentowności 
Tabela 29. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej  

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Przychody ze sprzedaży  490.695 344.678 349.313 

% stopa wzrostu 42,36% (1,33%) - 

Koszty sprzedanych produktów i towarów 370.102 279.037 266.631 

% stopa wzrostu 32,64% 4,65% - 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45.832 5.564 (28.511) 

Rentowność na działalności operacyjnej 9,34% 1,61% (8,16) 

Zysk (strata) brutto 23.500 (298) (155.014) 

Rentowność brutto 4,79% (0,09%) (44,38) 

Zysk (strata) netto 29.369 2.208 (155.174) 

Rentowność sprzedaży 5,99% 0,64% (44,42%) 

Stopa zwrotu kapitałów własnych 18,64% 1,72% (122,61%) 

Stopa zwrotu z aktywów 5,47% 0,88% (51,34%) 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 

Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2004 roku 490.695 tys. zł i były o 42% wyższe niż w roku poprzednim. 
Tak wysoka dynamika sprzedaży była wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii koncentracji na 
sektorze bankowym i instytucjach sektora publicznego. W 2004 roku, podobnie jak w 2003 roku, łączne 
przychody z tych sektorów stanowiły ponad 92% całkowitych przychodów ze sprzedaży.  

Koszty sprzedaży produktów i towarów wzrosły wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, w 2004 roku 
wyniosły one 370.102 tys. zł i w stosunku do kosztów roku poprzedniego były wyższe o 133%. 
Jednocześnie ich udział w przychodach ze sprzedaży obniżył się z około 81% w 2003 roku do 75% w 2004 
roku, dzięki czemu rentowność brutto na sprzedaży wzrosła w 2004 roku do poziomu 24,58% z 19,04%  
w 2003 roku. Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej w 2004 roku wyniósł 45.832 tys. zł, co oznacza wzrost  
o prawie 724% w porównaniu z rokiem 2003. Zysk netto wzrósł o 1230% do kwoty 29.369 tys. zł. 

Drugi rok z rzędu Grupa Kapitałowa zanotowała poprawę wszystkich wskaźników rentowności działania. 

W wyniku poprawy wyniku netto w 2004 roku stopa zwrotu z kapitału własnego i stopa zwrotu z aktywów 
znacząco poprawiły się – wzrosły odpowiednio z 1,72% w 2003 roku do 18,64% w 2004 roku i z 0,88%  
w 2003 roku do 5,47% w 2004 roku. 
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Tabela 30. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej wg sektorów 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002* 

Bankowość i finanse 298.631 226.582 (-) 

udział w przychodach ze sprzedaży 60,86% 65,74% (-)% 

Administracja publiczna 155.579 91.314 (-) 

udział w przychodach ze sprzedaży 31,71% 26,49% (-)% 

Pozostałe sektory 36.485 26.783 (-) 

udział w przychodach ze sprzedaży 7,44% 7,77% (-)% 

Przychody razem 490.695 344.678 (-) 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 

* W 2002 r. Spółka nie prowadziła ewidencji w przedmiotowym zakresie. 

Analiza płynności 
Tabela 31. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej  

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Aktywa obrotowe 343.610 158.738 230.079 

Zobowiązania krótkookresowe 254.068 86.972 144.961 

Płynność bieżąca (x) 1,35 1,83 1,59 

Płynność szybka (x) 0,19 0,60 0,58 

Rotacja należności w dniach 122 72 113 

Rotacja zapasów w dniach 19 9 8 

Rotacja zobowiązań w dniach 121 86 146 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 

W 2004 roku aktywa obrotowe wzrosły prawie dwukrotnie w stosunku do 2003 roku i wyniosły 343.610 tys. zł. 
Pomimo znaczącego wzrostu ich udział w aktywach ogółem w 2004 roku pozostał na porównywalnym 
poziomie jak w 2003 roku i stanowił około 64%.  

Zobowiązania krótkookresowe wzrosły z 86.972 tys. zł w 2003 roku do 254.068 tys. zł w 2004 roku, głównie 
ze względu na wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług (wzrost o około 87% w stosunku do 2003 roku) 
oraz zadłużenia krótkookresowego (dwudziestotrzykrotny wzrost w stosunku do 2003 roku).  

Ponieważ w 2004 roku dynamika aktywów obrotowych była słabsza niż dynamika zobowiązań 
krótkookresowych, pogorszeniu uległy wskaźniki płynności bieżącej i płynności szybkiej do odpowiednio 
1,35 i 0,19 z 1,83 i 0,60 w 2003 roku, jednakże wciąż pozostają one na bezpiecznym poziomie.  

W 2004 roku rotacja należności wydłużyła się do 122 dni. Po nieznacznym wydłużeniu w 2003 roku rotacja 
zapasów wzrosła z 9 dni w 2003 roku do 19 dni 2004 roku. 

W 2004 roku rotacja zobowiązań wydłużyła się o 35 dni w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła  
121 dni. 
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Tabela 32. Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej 

w tys. zł 2004 2003 2002 

Przepływy z działalności operacyjnej (21.933) 4.853 76.518 

Przepływy z działalności inwestycyjnej (58.886) (27.694) 11.891 

Przepływy z działalności finansowej 76.827 (8.524) (74.465) 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 

W 2004 roku Grupa Kapitałowa odnotowała ujemne przepływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej, 
zaś saldo z działalności finansowej wykazywało zwiększenie środków pieniężnych. 
Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były bezpośrednio związane z realizacją dużych 
kontraktów wdrożeniowych, przy których płatności odnotowywane są znacząco później, niż ponoszone są 
koszty i uznawane przychody w rachunku zysków i strat związane z ich realizacją. Natomiast ujemne 
przepływy z działalności inwestycyjnej związane były głównie z nabyciem akcji spółki COMP Rzeszów S.A.  
i inwestowaniem wolnych środków w krótkoterminowe papiery wartościowe. Dodatnie saldo z działalności 
finansowej wynikało z zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów, między innymi celem nabycia akcji spółki 
COMP Rzeszów S.A., jak również emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. 

Analiza zadłużenia 
Tabela 33. Analiza zadłużenia Grupy Kapitałowej 

w tys. zł, jeśli inaczej nie określone 2004 2003 2002 

Kapitały własne 157.521 128.152 126.564 

Całkowite zadłużenie* 84.075 3.958 7.559 

 długookresowe 0 300 0 

 krótkookresowe 84.075 3.658 7.559 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 375.750 115.577 169.171 

Wskaźnik zadłużenia 70,0% 46,3% 56.0% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (x) 0,53 0,03 0,06 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej  

*Całkowite zadłużenie obejmuje sumę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. 

W 2004 roku całkowite zadłużenie wzrosło z 3.958 tys. zł w 2003 roku do 84.075 tys. zł, co było 
spowodowane wzrostem zadłużenia krótkookresowego o 80.417 tys. zł głównie za sprawą nowych 
pożyczek bankowych, kredytu na zakup akcji spółki COMP Rzeszów S.A., a także emisji krótkoterminowych 
dłużnych papierów wartościowych. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych na koniec 2004 roku 
kształtował się na poziomie 0,53, oznacza to wzrost w stosunku do 2003, jak i 2002. 
Jednocześnie znacząco wzrosły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 115.577 tys. zł w 2003 roku do 
375.750 tys. zł w 2004 roku. 

Analiza bilansu 
Tabela 34. Aktywa Grupy Kapitałowej 

w tys. zł 2004 2003 2002 

Majątek trwały 193.169 90.986 72.152 

  rzeczowe aktywa trwałe 26.567 27.659 33.589 
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w tys. zł 2004 2003 2002 

Majątek obrotowy 343.610 158.738 230.079 

 zapasy 19.636 7.058 5.962 

 należności krótkookresowe 185.917 83.041 114.499 

 inwestycje krótkookresowe 97.564 59.149 101.257 

 krótkoterminowe RMK 40.493 9.490 8.361 

Suma aktywów 536.779 249.724 302.231 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 

Tabela 35. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej 

 2004 2003 2002 

Majątek trwały 36% 36% 24% 

 rzeczowe aktywa trwałe 5% 11% 11% 

Majątek obrotowy 64% 64% 76% 

 zapasy 4% 3% 2% 

 należności krótkookresowe 35% 33% 38% 

 inwestycje krótkookresowe 18% 24% 34% 

 krótkoterminowe RMK 8% 4% 3% 

Suma aktywów 100% 100% 100% 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 

W 2004 roku suma bilansowa wzrosła ponaddwukrotnie, w tym majątek trwały wzrósł o prawie 112% do 
193.169 tys. zł z 90.986 tys. zł w 2003 roku. Pomimo znaczącego wzrostu udział majątku trwałego w sumie 
bilansowej w 2004 roku pozostał na tym samym poziomie co w 2003 roku i stanowił 36%. Majątek obrotowy 
wzrósł ponaddwukrotnie z 158.738 tys. zł w 2003 roku do 343.610 tys. zł w 2004 roku i stanowił 64% sumy 
bilansowej, tak jak w 2003 roku. 

Tabela 36. Pasywa Grupy Kapitałowej 

w tys. zł 2004 2003 2002 

Kapitał własny 157.521 128.152 126.564 

Kapitał mniejszościowy 3.508 5.995 6.496 

Rezerwy 12.866 14.574 11.682 

Zobowiązania długookresowe 76.397 4.184 615 

Zobowiązania krótkookresowe 254.068 86.972 144.961 

RMK i przychody przyszłych okresów 32.419 9.847 11.913 

Suma pasywów 536.779 249.724 302.231 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 
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Tabela 37. Struktura pasywów Grupy Kapitałowej 

 2004 2003 2002 

Kapitał własny 29% 51% 42% 

Kapitał mniejszościowy 1% 2% 2% 

Rezerwy 2% 6% 4% 

Zobowiązania długookresowe 14% 2% 0% 

Zobowiązania krótkookresowe 47% 35% 48% 

RMK i przychodu przyszłych okresów 6% 4% 4% 

Suma pasywów 100% 100% 100% 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 

W 2004 roku kapitał własny, głównie za sprawą pozytywnego wyniku netto z bieżącego okresu, wzrósł  
z 128.152 tys. zł w 2003 roku do 157.521 tys. zł. Pomimo wzrostu udział kapitału własnego w sumie 
bilansowej zmniejszył się prawie dwukrotnie z 51% w 2003 roku do 29% w 2004 roku, głównie za sprawą 
ponaddwukrotnego wzrostu sumy bilansowej spowodowanej znaczącym wzrostem zobowiązań 
długookresowych i krótkookresowych. W przypadku zobowiązań długookresowych był to wzrost ponad-
osiemnastokrotny z 4.184 tys. zł w 2003 roku do 76.397 tys. zł w 2004 roku, w wyniku, którego udział 
zobowiązań długookresowych w sumie bilansowej wzrósł do 14% z 2% w 2003 roku. Zobowiązania 
krótkookresowe wzrosły ponadtrzykrotnie i stanowiły w 2004 roku 47% sumy bilansowej, dla porównania  
w 2003 roku 35%. RMK i przychody przyszłych okresów wzrosły z 9.847 tys. zł w 2003 roku do 32.419 tys. zł 
w 2004 roku, co spowodowało wzrost ich udziału w łącznej sumie bilansowej o 2% do 6%. 

Opis istotnych pozycji pozabilansowych 
Tabela 38. Struktura pozycji pozabilansowych Grupy Kapitałowej 

w tys. zł 2004 2003 2002 

Zobowiązania warunkowe 15.841 7.966 5.662 

1. na rzecz jednostek powiązanych: 15.841 7.966 3.721 

 z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 15.841 7.960 3.721 

 inne 0 6 0 

2. na rzecz pozostałych jednostek 0 0 1.941 

 z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 1.941 

Inne 496 1.632 36.200 

Pozycje pozabilansowe razem 16.337 9.598 41.862 

Źródło: Raporty roczne Grupy Kapitałowej 

Na koniec 2004 roku łączna wartość skwantyfikowanych zobowiązań pozabilansowych wyniosła 16.337 tys. zł 
i była większa o 6.739 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. W ich strukturze gwarancje i poręczenia 
stanowiły 96,96% i były one wystawione na rzecz jednostek powiązanych w celu poręczenia zobowiązań 
zaciągniętych przez te spółki. Pozostałe zobowiązania stanowiły jedynie 3,04% w porównaniu z latami 
ubiegłymi, odpowiednio w 2003 roku – 17,00% i 2002 roku – 86,47%, i wynikały między innymi  
z podpisanych umów leasingu operacyjnego środków trwałych na kwotę 496 tys. zł. 
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Wszystkie wskaźniki liczone są na podstawie zaudytowanych skonsolidowanych i nieskonsolidowanych 
raportów rocznych za lata 2002-2004 według poniższych formuł: 

- Rentowność zysku na działalności operacyjnej = zysk na działalności operacyjnej/przychody  
ze sprzedaży; 

- Rentowność zysku brutto = zysk brutto/przychody ze sprzedaży; 

- Rentowność zysku netto = zysk netto/przychody ze sprzedaży; 

- Stopa zwrotu z kapitałów własnych = zysk netto/kapitały własne; 

- Stopa zwrotu z aktywów = zysk netto/całkowite aktywa; 

- Płynność bieżąca = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkookresowe; 

- Płynność szybka = aktywa pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkookresowe; 

- Rotacja należności w dniach = ( 360*średnioroczne należności)/przychody ze sprzedaży; 

- Rotacja zapasów w dniach = (360*średnioroczne zapasy)/przychody ze sprzedaży; 

- Rotacja zobowiązań w dniach = (360*średnioroczne zobowiązania)/koszty sprzedanych produktów i 
materiałów; 

- Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem; 

- Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = suma zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji 
papierów wartościowych itp./kapitał własny. 

2 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI  
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH 
CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

W roku 2004 podjęto szereg prac, które prowadziły do uzgodnienia roli i miejsca Grupy Kapitałowej  
w strukturze Grupy Prokom. Identyfikacji obszarów współdziałania, pozwalających na uzyskanie największej 
synergii, towarzyszyło porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej.  

Dla Grupy Kapitałowej znaczące było prowadzenie prac projektowych obejmujących budowę ZSI dla PKO 
BP przy jednoczesnej obsłudze i pracach nad modyfikacjami poprzedniego systemu. Softbank wykorzystuje 
w tym przedsięwzięciu różnorodne kompetencje analityczne, biznesowe, techniczne i programistyczne 
pochodzące z zasobów całej Grupy Kapitałowej. Wdrożenie zakończyć się ma w ciągu 3 lat od dnia 
podpisania umowy, a prace w tym zakresie zostały podzielone na 21 etapów rozłożonych w czasie. Udział 
Emitenta w umowie szacowany jest na kwotę około 84.350 tys. USD. Płatności będą dokonywane 
proporcjonalnie do zakresu wykonanych i odebranych prac. Dodatkowo w 2004 roku rozszerzono zakres 
prac, podpisując stosowne aneksy. 

Drugim znaczącym projektem angażującym zasoby Grupy Kapitałowej jest realizacja Systemu CEPiK. 
Zawarta z MSWiA umowa przewiduje, że budowa systemu zakończona zostanie do 31 grudnia 2005 r., 
natomiast Softbank będzie zapewniał obsługę serwisową do 31 grudnia 2009 r. Za wykonane prace MSWiA 
będzie płacić w miesięcznych ratach w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2009 r. Wartość tego 
kontraktu to 219.900 tys. zł.  

Obydwa wymienione kontrakty zaowocowały dużymi przychodami w 2004 roku, przy jednoczesnym 
zapewnieniu Grupie Kapitałowej źródła stabilnych przychodów w najbliższych latach. 

Grupa Kapitałowa osiągnęła dobre wyniki finansowe za I kwartał 2005 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy 
Kapitałowej wzrosły o 29,0% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wysoką dynamikę 
wzrostu Grupa Kapitałowa zawdzięcza głównie zwiększeniu sprzedaży Softbank. Przychody Softbank 
wzrosły w omawianym okresie o 32,8%. Największy udział w sprzedaży Grupy Kapitałowej miał sektor 
bankowo-finansowy. Przychody z sektora bankowo-finansowego wzrosły o 77,2% głównie dzięki realizacji 
kontraktu z PKO BP podpisanego 24 marca 2005 r. Przedmiotem tej umowy jest dostawa, instalacja, serwis 
oraz aktualizacja oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwój oraz funkcjonowanie systemów 
eksploatowanych przez PKO BP. Łączna wartość umowy wynosi 67.400 tys. zł. Ponadto w I kwartale 2005 
roku Softbank kontynuował realizację ZSI dla PKO BP. 
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3 KIERUNKI ZMIAN W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OKRESIE OD SPORZĄDZENIA 
OSTATNIEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAMIESZCZONEGO W PROSPEKCIE DO 
DATY SPORZĄDZENIA PROSPEKTU 

W okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do daty 
sporządzenia Prospektu nie nastąpiły zmiany w działalności gospodarczej Emitenta.  

4 CHARAKTERYSTYKA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU 
EMITENTA  

4.1 Czynniki zewnętrzne 

Głównym czynnikiem zewnętrznym istotnym dla rozwoju Emitenta jest perspektywa rozwoju rynku 
informatycznego w Polsce. Rynek ten, jak i wszystkie pozostałe uzależniony jest od wzrostu gospodarczego 
kraju, więc równie ważną rzeczą będzie dynamika wzrostu oraz możliwości rozwoju Polski, szczególnie  
w kontekście bycia członkiem Unii Europejskiej. 

Istotnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na zachowanie się polskiej gospodarki jest przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej. Ocenia się, że Polska jest o co najmniej kilka lat opóźniona pod względem 
informatyzacji w stosunku do innych krajów UE sprzed rozszerzenia UE, zwłaszcza w obszarze 
administracji publicznej. W sektorze bankowo-finansowym stan IT przedstawia się dużo lepiej. Wydatki na 
IT na zatrudnioną osobę są w polskich przedsiębiorstwach około 5-krotnie niższe niż w krajach wysoko 
rozwiniętych. Przeciętnie, wiodące polskie firmy przeznaczają na inwestycje w informatykę ok. 0,5% swoich 
przychodów, przy średniej europejskiej na poziomie 2,5%. W związku z Przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej oczekuje się dynamicznego rozwoju rynku IT – przede wszystkim w mocno infrastrukturalnie  
i pod względem aplikacji opóźnionej administracji publicznej, ale również między innymi w telekomunikacji, 
usługach użyteczności publicznej czy przemyśle działającym na eksport. Wejście Polski do Unii Europejskiej 
może przyspieszyć procesy konsolidacji również wśród firm informatycznych. 

Z kolei na kluczowym dla Softbank rynku bankowym za najważniejsze trendy i procesy uznaje się: 

- nasilenie się procesów konsolidacyjnych w bankach, przejawiających się w postaci fuzji i przejęć, 
przenoszenie procesów decyzyjnych do central poza Polską;  

- konieczność przeprowadzenia procesów dostosowawczych w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
bankowym do wymogów Nowej Umowy Kapitałowej; 

- wzrost potrzeb informacyjnych związanych z poprawieniem efektywności zarządzania; 

- powolny wzrost skłonności do korzystania z usług outsourcingowych; 

- integrację tradycyjnych i elektronicznych form dystrybucji produktów bankowych. 

Prognoza globalna rynku IT w Polsce przewiduje stały wzrost rynku na poziomie 11,5-12% rokrocznie do 
2006 roku. Można będzie zaobserwować zrównanie się w 2005 roku udziałów w rynku dwóch segmentów  
– sprzętu i usług; odpowiednio do 39 i 38% (raport SITSI Poland Market Analysis and Trends 2004). 

Rynek oprogramowania w Polsce, który był szacowany na ok. 3 mld zł i powiększał się w tempie 16% 
rocznie; w najbliższym czasie może osiągnąć roczną dynamikę 18% (raport SITSI Poland Market Analysis 
and Trends 2004). W ramach rynku oprogramowania oczekuje się, że segment rozwiązań CRM najszybciej 
będzie się rozwijać wśród banków i instytucji finansowych i będzie rosnąć przynajmniej o 9% rocznie. Ze 
wzrostem sprzedaży rozwiązań BI i CRM istotnie wzrośnie zapotrzebowanie na rozwiązania zapewniające 
integrację danych (projekty hurtowni danych oraz data marts), a także integrację aplikacji; znacząca część 
pochodzi z kontraktów integracyjnych realizowanych dla sektora finansowo-bankowego. Następną pozycją 
istotną pod względem wartości są usługi wdrożeniowe oceniane na ok. 650.000 tys. zł (raport SITSI Poland 
Market Analysis and Trends 2004). W Polsce największym dostawcą tych usług jest Accenture. 

Analizy trendów wskazują na następujące główne kierunki zmian w informatyce bankowej: 

- koncentrowanie się wokół przetwarzania danych posiadanych w systemach transakcyjnych na 
konkretną i wartościową informację biznesową oraz możliwości dalszej dystrybucji i operowania 
taką informacją w skali całej instytucji (obszary: ryzyko, Nowa Umowa Kapitałowa, IAS, zarządzanie 
wiedzą, budżetowanie ABC Costing, EPM); 

- potrzeby integracji różnorodnych rozwiązań w ramach budowy bardziej elastycznych środowisk 
biznesowych przy jednoczesnej konieczności zmniejszenia kosztów i pracochłonności łączenia ze 
sobą aplikacji; 
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- realizację różnych rodzajów działań związanych z outsourcingiem prowadzących do wynoszenia 
pomocniczych procesów biznesowych poza banki (Business Proces Outsourcing – BPO); 

- wzrost znaczenia zarządzania infrastrukturą, aby podnieść poziom bezpieczeństwa systemów, 
efektywność wykorzystania zasobów i poprawienie wskaźników TCO (PKI, IMS, EAI); 

- oraz istotne trendy pomocnicze, wynikające z rozwoju technologii związane z: 

- rozwojem metod i rozwiązań bazujących na standardach Web Services (modele Adaptive 
Enterprise lub Computing on Demand lansowane przez HP i IBM); 

- dojrzałością narzędzi do zarządzania informacjami przechowywanymi w postaci niestrukturalnej 
(nagrania, obrazy, dokumenty tekstowe); 

- wzrostem zastosowań biznesowych systemu LINUX oraz aplikacji dostarczanych jako „open 
source”; 

- szybkim rozwojem technologii komputerów mobilnych, ich konwergencji z telefonami 
komórkowymi (smartphones), upowszechnieniem technologii kart chipowych (również 
bezdotykowych – contactless); 

- stopniem penetracji telefonii mobilnej, upowszechnieniem się dostępu bezprzewodowego (rozwój 
hot spotów, mobile payments); 

- upowszechnianiem się narzędzi informatycznych wspierających koncepcje zarządzania wiedzą; 

- coraz powszechniejszym wykorzystywaniem systemów e-Learning do dystrybucji i weryfikacji 
wiedzy; 

- rozwojem technologii podnoszących bezpieczeństwo systemów informatycznych poprzez 
szerokie zastosowanie biometrii do autentykacji i kontroli dostępu. 

Istotnym czynnikiem zewnętrznym dla Emitenta jest przynależność do Grupy Prokom. Spółka oprócz 
realizacji swojej strategii wpisuje się w ogólną strategię głównego akcjonariusza, jakim jest Prokom 
Software. W ramach tej strategii Emitent pełni rolę jednego z filarów, na którym oparte są działania Grupy 
Prokom kierowane przede wszystkim do sektora bankowo–finansowego. Dodatkowo Emitent ma możliwość 
wykorzystywania zagranicznych zasobów Grupy Prokom do wspierania swoich działań na tych rynkach. 

4.2 Czynniki wewnętrzne 

Głównym czynnikiem wewnętrznym wpływającym na długoterminową stabilizację pozycji Softbank jest 
zdobycie (w sierpniu 2003 roku) wieloletniego kontraktu na informatyzację PKO BP, jak również 
prowadzenie długoterminowego projektu Systemu CEPiK oraz realizacja we współpracy z Prokom Software 
innych dużych projektów w sektorze ubezpieczeniowym i dla administracji publicznej. 

Niemniej ważnym czynnikiem wewnętrznym jest stworzenie i rozwój własnych zespołów pracujących nad 
tworzeniem nowych rozwiązań, które dawać będą podstawę do opracowywania własnych know-how oraz 
nieustanne czuwanie nad implementowaniem najnowszych i najnowocześniejszych rozwiązań 
wychodzących naprzeciw potrzebom klienta.  

Do istotnych czynników wewnętrznych należy także zaliczyć zakończenie wewnętrznych procesów 
restrukturyzacyjnych dotyczących samego Emitenta. Wprowadzanie nowych systemów organizacji pracy  
i systemów wynagradzania ma zwiększyć motywację oraz efektywność pracy przy realizowaniu 
skomplikowanych projektów informatycznych. 

Natomiast działania w spółkach zależnych mają za zadanie uporządkowanie oferty produktowej  
i kompetencyjnej, a przy konsolidacji niektórych z nich uzyskanie efektów synergii, jakimi są lepsze 
zarządzanie zasobami oraz oszczędności kosztowe. 

4.3 Perspektywy rozwoju 

Dynamicznie rozwijający się rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa, oraz dokładnie sprecyzowane cele 
strategiczne pozwalają sądzić, iż perspektywy rozwoju działalności Emitenta wydają się w najbliższym 
latach realne do osiągnięcia. Realizacja tych celów możliwa będzie dzięki intensywnemu i konsekwentnemu 
wprowadzaniu kolejnych zmian organizacyjnych oraz wsparciu oferty produktowej i usługowej zasobów 
pozyskanych w wyniku akwizycji. Spółka bierze również pod uwagą możliwości rozwoju konkurencji oraz 
innych czynników makro- i mikroekonomicznych, które w istotny sposób mogą wpłynąć na dalszą 
działalność i powodować bieżące dostosowywanie do panujących warunków rynkowych i gospodarczych. 
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5 PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYNIKI SPÓŁKI  
I GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2005 ROKU 

Istnieje wiele czynników zarówno o wewnętrznym, jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio bądź 
pośrednio będą miały wpływ na wyniki osiągane w 2005 roku. 

Czynniki zewnętrzne 
Do głównych czynników zewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 
Softbank zaliczamy rozwój sytuacji ekonomicznej Polski, wzrost zapotrzebowania na rozwiązania 
informatyczne w sektorze bankowym i administracji publicznej, działania konkurentów z branży 
informatycznej, kształtowanie się kursów walut (przede wszystkim dolara i euro). 

Czynniki wewnętrzne 
Do głównych czynników wewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 
należy zaliczyć przebieg realizacji podpisanych kontraktów, wyniki przetargów i negocjacji na kontrakty  
w sektorze informatycznym, a także procesy restrukturyzacyjne prowadzone w Softbank oraz spółkach  
z Grupy Kapitałowej. 

Portfel zamówień Grupy Kapitałowej na kolejne lata, na dzień sporządzenia Prospektu wynosi około 
1.029.900 tys. zł. Zarząd szacuje, że około 282.500 tys. zł z tych zamówień zostanie zrealizowane  
w 2005 roku, przy założeniu, że obecnie przyjęte do rozliczenia harmonogramy realizacji kontraktów 
długoterminowych nie ulegną zmianie. Powyższy portfel zamówień Grupy Kapitałowej nie uwzględnia 
wartości zamówień spółek Koma, Incenti oraz Gladstone. 

W przypadku dojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych oraz realizacji celów emisji Akcji Oferowanych, 
zgodnie z niniejszym Prospektem, spółki Koma, Incenti oraz Gladstone wejdą do Grupy Kapitałowej. Wyniki 
finansowe spółek Koma, Incenti oraz Gladstone od chwili ich nabycia przez Spółkę będą konsolidowane 
metodą pełną, co wpłynie na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 2005 rok i lata następne. Należy przy 
tym zwrócić uwagę, że nabycie przez Spółkę Akcji Incenti może nastąpić dopiero po rejestracji 
podwyższenia kapitału w drodze emisji Akcji Serii U1 (jednakże nie później niż w terminie roku od 
powyższej rejestracji), a nabycie udziałów Gladstone jest zależne od przebiegu negocjacji ze sprzedającym. 

6 STRATEGIA ROZWOJU I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE EMITENTA I GRUPY KAPITAŁO-
WEJ EMITENTA  

6.1 Strategia rozwoju 

Strategia Emitenta opiera się na dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów, przy 
jednoczesnym zwiększaniu wartości rynkowej Spółki. Intencją Emitenta jest działanie na rynku 
ogólnopolskim, a także na wybranych rynkach informatycznych Europy. Emitent będzie się koncentrować 
przede wszystkim na sektorze bankowo-finansowym – zgodnie ze swoją wieloletnią specjalizacją – oraz na 
sektorze administracji publicznej. Spółka zamierza dokonywać inwestycji wyłącznie w kluczowych 
obszarach swojej działalności. 

Działania Grupy Kapitałowej będą się koncentrowały na złożonych przedsięwzięciach informatycznych,  
w tym projektach integracyjnych, których specyfiką jest połączenie działań odbiorcy oraz grona 
podwykonawców podczas budowy systemów, które mają wprowadzić do organizacji nową wartość, 
zamieniając zgromadzone dane na użyteczne informacje biznesowe. 

Emitent będzie budować takie kompetencje o profilu technologicznym i biznesowym, które pozwolą 
wykorzystać znajomość procesów biznesowych klientów, optymalizując działania użytkowników.  

Sektor bankowo-finansowy 
Kluczową rolę dla Emitenta i Grupy Kapitałowej odgrywa sektor bankowo-finansowy, a zwłaszcza jego 
segment bankowy. W bankowości Spółka zamierza skoncentrować swoje zasoby oraz działania 
marketingowe, sprzedażowe i produkcyjne. Celem strategicznym Softbank jest osiągnięcie pozycji lidera  
w sektorze bankowo-finansowym. 

Sektor bankowy jest aktualnie obszarem istotnych przeobrażeń, następuje wzrost świadomości rynku, 
ekspansja nowych technologii i indywidualizacja wymagań klientów. Decydującym czynnikiem sukcesu 
banku jest obecnie stworzenie infrastruktury informatycznej pozwalającej na efektywne udostępnianie 
różnorodnych produktów bankowych (m.in. opartych na systemach kartowych) i błyskawiczną reakcję na 
oczekiwania odbiorców usług. 

Realizując założenia strategii, Softbank oferuje szereg produktów i usług informatycznych umożliwiających 
pełną informatyzację zarówno banku, jak i każdej innej instytucji finansowej.  
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W zakresie sektora bankowo-finansowego głównym obszarem strategicznych kompetencji Softbank są: 

- budowa i wdrażanie aplikacji i systemów dla instytucji finansowych opartych o technologie hurtowni 
danych, BI, zarządzania wiedzą i informacją; 

- wdrażanie zaawansowanych technologicznie aplikacji do zarządzania zasobami, bezpieczeństwem 
oraz integracją aplikacji (EAI) – produkty partnerów;  

- wdrażanie aplikacji transakcyjnych dla bankowości detalicznej, korporacyjnej i hurtowej – produkty 
partnerów i aplikacje własne. 

Jednocześnie Softbank widzi ogromny potencjał w zakresie konsultingu informatycznego dotyczącego 
sektora bankowo-finansowego. 

Administracja publiczna 
Drugim obszarem zainteresowania Softbank jest sektor administracji publicznej. Rynek ten według licznych 
analiz i badań rynkowych będzie w najbliższych latach jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków 
IT w Polsce (zgodnie z raportami firm zajmujących się badaniami rynku IT w Polsce: DiS, EITO, SITSI).  
W ramach usług dla administracji publicznej Softbank zamierza koncentrować się na systemach 
wspomagających podejmowanie decyzji oraz realizować specyficzne, jednostkowe projekty.  

Realizacja strategii 
Celem strategicznym Softbank jest osiągnięcie pozycji lidera w sektorze bankowo-finansowym.  

Przeprowadzona analiza pokrycia kompetencjami poszczególnych obszarów funkcjonowania banków przez 
Grupę Kapitałową wykazała ich nierównomierne rozłożenie. Aby wzmocnić i uzupełnić posiadane 
kompetencje Grupy Kapitałowej, podjęto decyzję o realizacji strategii Softbank poprzez: 

- rozwój organiczny; 

- akwizycje.  

Takie podejście do realizacji strategii powinno pozwolić na szybkie pozyskanie brakujących kompetencji  
i uzupełnienie ich w obszarach, gdzie Grupa Kapitałowa nie osiągnęła jeszcze pozycji lidera. 

W ramach rozwoju organicznego Softbank nadal będzie podnosił swoje kompetencje w obszarze 
biznesowym funkcjonowania banku oraz obszarze infrastruktury biznesowej przez opracowywanie 
najwyższej klasy rozwiązań programistycznych oraz rozwój posiadanych systemów. Stosownie do 
specjalizacji w poszczególnych obszarach funkcjonalnych banku działania te realizowane będą przez 
Softbank i pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej. 

W przypadku obszaru wsparcia zewnętrznego dla banków, gdzie kompetencje Softbank są niewystarczające, 
najlepszym sposobem na ich szybkie utworzenie jest akwizycja firm posiadających odpowiednie kompetencje. 
Przykładem kompetencji w obszarze wsparcia zewnętrznego dla banków są kompetencje w zakresie 
outsourcingu i serwisu IT. Oczekiwania banków w ostatnim czasie w tym zakresie uległy istotnym zmianom  
i aby im sprostać, konieczne jest posiadanie nowej jakościowo oferty. Najlepszym rozwiązaniem dla Softbanku 
w tym zakresie będzie pozyskanie w drodze akwizycji silnych i doświadczonych partnerów. 

Podobna sytuacja dotyczy kompetencji w zakresie konsultingu, gdzie do tej pory Softbank nie stworzył 
dedykowanej struktury organizacyjnej, a oczekiwania banków wskazują coraz częściej na chęć współpracy 
z firmami posiadającymi zespoły o wysokich i często bardzo specjalistycznych kompetencjach z zakresu 
bankowości. 

Realizacja strategii w zakresie akwizycji dotyczy przejmowania podmiotów: 

- uzupełniających strukturę kompetencyjną;  

- wzmacniających posiadane kompetencje. 

Uzupełnieniem kompetencji Softbank jest planowane przejęcie spółki Gladstone. Podstawową działalnością 
Gladstone są profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji 
finansowych. Softbank zamierza wykorzystać szerokie kompetencje konsultingowe i doświadczenie 
Gladstone do zwiększenia sprzedaży usług doradczych dla klientów Softbank, a także zintensyfikować 
współpracę Softbank z bankami zagranicznymi – akcjonariuszami polskich banków. Nabycie udziałów  
w spółce Gladstone stanowi cel emisji Akcji Serii T (szczegółowe informacje na temat spółki Gladstone 
znajdują się w pkt 6.1 Rozdziału I). 
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Jednocześnie Softbank zamierza wzmocnić kompetencje Grupy Kapitałowej w zakresie: 

- outsourcingu informatycznego; 

- serwisu. 

W celu wzmocnienia kompetencji w zakresie outsourcingu informatycznego Softbank zamierza w wyniku 
emisji Akcji Serii U2 nabyć 100% Akcji Incenti. Spółka ta dodatkowo uzupełni ofertę i kompetencje Grupy 
Kapitałowej w zakresie e-Learningu. Na bazie kompetencji Softbank i Incenti planowane jest zbudowanie 
centrum outsourcingu kartowego oraz umocnienie pozycji Incenti jako centrum outsourcingu dla Grupy 
Prokom (szczegółowe informacje na temat spółki Incenti znajdują się w pkt 6.3 Rozdziału I). 

Obecnie w ramach Grupy Kapitałowej podmiotem odpowiedzialnym za realizację kompetencji w zakresie 
serwisu jest Softbank Serwis Sp. z o.o. W celu wzmocnienia tej kompetencji Softbank zamierza w wyniku 
emisji Akcji Serii U1 nabyć 100% Akcji Komy oraz połączyć Koma ze spółką Softbank Serwis Sp. z o.o.  
W wyniku połączenia Zarząd zamierza osiągnąć efekty synergii w postaci oszczędności kosztowych oraz 
zwiększonej efektywności działania. Poszerzony zasięg terytorialny działania oraz zwiększony zakres 
świadczonych usług w znacznym stopniu ułatwią Grupie Kapitałowej konkurowanie o największe projekty 
serwisowe w kraju. Połączony podmiot ma stać się centrum serwisowym dla całej Grupy Prokom 
(szczegółowe informacje na temat spółki Koma znajdują się w pkt 6.2 Rozdziału I). 

6.2 Zamierzenia inwestycyjne 

Zgodnie z przyjętą strategią plany inwestycyjne zostały opracowane tak, by realizacja określonych celów 
strategicznych przebiegała w sposób racjonalny i efektywny. Inwestycje w doskonalenie i rozwój 
posiadanych już produktów i kompetencji będą realizowane wewnętrznie przez Emitenta lub Grupę 
Kapitałową, natomiast istniejące gotowe rozwiązania mogące znacząco uatrakcyjnić, poszerzyć i uzupełnić 
ofertę będą realizowane poprzez akwizycję poszczególnych centrów kompetencyjnych lub całych 
podmiotów gospodarczych. 

Najbliższe zaplanowane akwizycje obejmują trzy podmioty: Koma, Incenti oraz Gladstone. Każda  
z przejmowanych spółek stanowi wzmocnienie kompetencji Grupy Kapitałowej w odrębnym obszarze oraz 
stanowi podstawę do tworzenia synergii. Przejęcia wymienionych spółek mogą mieć również wpływ na 
przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych 
podmiotów zawarte są w pkt 6 Rozdziału I. 

Planowane akwizycje stanowią element realizacji ogłoszonej w 2004 r. strategii Spółki mówiącej  
o koncentracji jej działalności na obsłudze sektora bankowo-finansowego, jak również administracji 
publicznej. Jednym z podstawowych celów realizowanych przez Spółkę w ramach tej strategii jest 
wzmocnienie oraz uzupełnienie kompetencji Grupy Kapitałowej w zakresie obsługi klientów z powyższych 
sektorów przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności operacyjnej oraz dalszej restrukturyzacji Grupy 
Kapitałowej. 

W 2005 roku Grupa Kapitałowa planuje ponieść nakłady inwestycyjne na aktywa niefinansowe w wysokości 
około 10.000 tys. zł. 

6.3 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych  

Określone dla Grupy Kapitałowej inwestycje planowane są w taki sposób, aby możliwość ich realizacji 
mogła się odbyć przy uwzględnieniu aktualnej działalności operacyjnej, nie zakłócając bieżącej płynności 
finansowej podmiotów. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych wymagających większego 
zaangażowania środków, finansowanie będzie przebiegało w oparciu o źródła zewnętrzne. Nabycie 51% 
udziałów w spółce Gladstone Emitent zamierza finansować kapitałem pozyskanym z emisji akcji. 
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ROZDZIAŁ VI 
DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH 

ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ 
ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 

1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I OSOBY NADZORUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA  

Zgodnie z § 11 Statutu władzami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeby przez Zarząd z własnej 
inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału 
zakładowego.  

1.1 Zarząd  

Zgodnie z § 14 Statutu Zarząd liczy od 1 do 10 członków. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej 
majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. 
Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. 
Członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony,  
z wyjątkiem Prezesa Zarządu, z którym zawarto umowę na czas określony do 28 lutego 2007 r. 

Informacje o adresach zamieszkania członków Zarządu zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. 

Na dzień sporządzenia Prospektu w skład Zarządu wchodzą: 

Krzysztof Korba – Prezes Zarządu 

Lat 61. Numer PESEL 44053002015. 

Prezes Zarządu jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki. W latach 1983-1993 
pracował dla International Computers Ltd. w Polsce na stanowisku dyrektora sprzedaży. W latach 1993- 
-1995 pełnił funkcję prezesa zarządu Bull S.A., a od 1995 do 2004 roku był prezesem zarządu spółki 
Unisys Sp. z o.o.  

Jego kadencja upływa z dniem 1 marca 2007 r. 

Przemysław Borzestowski – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji 

Lat 39. Numer PESEL 66032900291. 

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektrotechniki. Ukończył także studia podyplomowe na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie rachunkowości, analizy ekonomicznej  
i zastosowań gospodarczych systemów informatycznych. Od 1992 do 2004 roku zatrudniony w spółce 
Prokom Software (w tym w latach 1997-2003 zajmował kierownicze stanowisko jako osoba odpowiedzialna 
za realizację projektów informatycznych dedykowanych dla rynku bankowego i detalicznego). Od 2002 roku 
jest członkiem rady nadzorczej Postdata S.A., w latach 2002-2005 pełni funkcję członka, a potem 
przewodniczącego rady nadzorczej Epsilio S.A., a od 2004 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej 
Softbank Serwis Sp. z o.o.  

Jego kadencja upływa z dniem 16 stycznia 2006 r. 

Piotr Jeleński – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

Lat 33. Numer PESEL 72110600799. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Aston Business School w Birmingham, w Wielkiej Brytanii.  
W latach 1992-1993 pracował w PriceWaterhouse Coopers Sp. z o.o. w Warszawie jako analityk. Od 1996 
do 2001 roku był zatrudniony w spółce CAIB Financial Advisers Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku 
wicedyrektora odpowiedzialnego za projekty fuzji i przejęć. Od sierpnia 2001 roku pracuje w Softbank, od 
grudnia 2001 roku na stanowisku członka Zarządu ds. finansowych. 

Jego kadencja upływa z dniem 18 maja 2008 r.  
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Przemysław Sęczkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży 

Lat 36. Numer PESEL 69030801892 

Magister ekonomii. W latach 1992-1997 pracował w Banku Gdańskim S.A., gdzie pełnił funkcję dyrektora 
departamentu. W latach 1997-1998 był wiceprezesem zarządu Banku Współpracy Europejskiej S.A.  
W latach 1999-2001 pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego w PPUP Poczta Polska. Od 2002 do 
2003 roku pełnił funkcję dyrektora w Concordia.  

Jego kadencja upływa z dniem 16 stycznia 2006 r. 

Robert Smułkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Projektów Strategicznych 

Lat 45. Numer PESEL 60032303658. 

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie Wydziału Finansów i Statystyki. Od 1986 
do 1989 roku pracował jako specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. Od roku 1989 
zatrudniony w spółce Softbank. Od 1990 roku członek Zarządu odpowiedzialny kolejno za serwis  
i wdrożenia, rozwój oprogramowania, sprzedaż. Od września 2004 roku nadzoruje większość projektów 
prowadzonych przez Spółkę. 

Jego kadencja upływa z dniem 18 maja 2008 r. 

Żaden z członków Zarządu: (i) nie pełni żadnej funkcji w organach spółek kapitałowych lub innych osobach 
prawnych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Emitenta, (ii) nie jest wspólnikiem  
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, (iii) nie prowadzi żadnej innej działalności 
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, (iv) nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,  
(v) nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości 
lub likwidacji w czasie trwania jego kadencji, (vi) nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji 
lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone  
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 KSH.  

1.2 Rada Nadzorcza  

Na dzień sporządzenia Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Kadencja Rady 
Nadzorczej trwa 3 lata.  

Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: 

(i)  każdy spośród Akcjonariuszy wykonujących na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z Akcji 
reprezentujących ponad 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie Akcje wyemitowane 
przez Spółkę uprawniony jest do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej, z tym że  
w przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest od dwóch lub więcej takich 
Akcjonariuszy, uprawnieni są oni indywidualnie do powoływania jednego członka Rady 
Nadzorczej, 

(ii)  każdy spośród Akcjonariuszy wykonujący na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z Akcji 
reprezentujących ponad 20%, lecz nie więcej niż 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie 
Akcje wyemitowane przez Spółkę, uprawniony jest do powoływania jednego członka Rady 
Nadzorczej, z tym że prawo to wygasa w przypadku gdy: 

– na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch lub więcej Akcjonariuszy, o których mowa  
w punkcie (i) powyżej lub 

– na Walnym Zgromadzeniu obecny jest co najmniej jeden Akcjonariusz, o którym mowa w punkcie 
(i) powyżej, oraz dwóch lub więcej Akcjonariuszy, o których mowa w niniejszym punkcie (ii). 

Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez Akcjonariuszy zgodnie z punktami (i) i (ii) powyżej 
wybierani są przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszowi, który powołał danego członka Rady Nadzorczej, 
przysługuje prawo odwołania go i zastąpienia inną osobą. 

Informacje o adresach zamieszkania członków Rady Nadzorczej zostały objęte wnioskiem  
o niepublikowanie. 
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Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 

Lat 49. Numer PESEL 56052702353.  

Absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1984-1986 był zatrudniony w Centrali Handlu Zagranicznego 
Polservice Warszawa. Od 1987 do 1994 roku był właścicielem i dyrektorem w Innowacyjnym Zakładzie 
Techniki Komputerowej Prokom, później Prokom Komputer System – R. Krauze. W 1990 roku założył 
ComputerLand Sp. z o.o. (obecnie ComputerLand S.A.), gdzie do 1992 roku pełnił funkcję prezesa zarządu, 
a w latach 1993-1994 funkcję wiceprezesa rady nadzorczej tej spółki. Od 1990 roku jest prezesem zarządu 
Prokom Software System Sp. z o.o. (obecnie Prokom Investments S.A.), a od 1994 roku prezesem zarządu 
Prokom International Sp. z o.o. (obecnie Prokom Software). Pełni też funkcję przewodniczącego rady 
nadzorczej w następujących spółkach: Koma S.A., Bioton Sp. z o.o., Zakłady Ogrodnicze C. Ulrich S.A. 
Pełnił także funkcję członka rady nadzorczej Zakładów Produkcji Farmaceutycznej Biolek Sp. z o.o. Jest 
prezesem zarządu oraz pierwszym honorowym prezesem Klubu Tenisowego Arka Sp. z o.o. Pełni także 
funkcję prezesa zarządu International Data Technology Sp. z o.o., członka zarządu w spółce Polfruit Sp.  
z o.o., a także funkcję przewodniczącego rady dyrektorów spółki Bioton Wostok. Jest członkiem Polskiej 
Rady Biznesu oraz wiceprezesem Konfederacji Pracodawców Polskich. Sprawuje także funkcję 
honorowego konsula Republiki Austrii oraz zasiada w senacie Wyższej Szkoły Międzynarodowych 
Stosunków Politycznych i Gospodarczych w Gdyni. Jest przewodniczącym rady Fundacji Ryszarda Krauze. 
Od grudnia 2000 roku do chwili obecnej pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Jego kadencja upływa z dniem 9 września 2007 r. 

Maciej Grelowski – członek Rady Nadzorczej Emitenta 

Lat 55. Numer PESEL 50102701853. 

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, kierunku ekonomika i organizacja turystyki. W latach 1997-2004 
pełnił funkcję prezesa zarządu Orbis S.A. Karierę zawodową rozpoczął w latach 1971-1975, rozpoczynając 
samodzielną działalność gastronomiczną. W kolejnych latach pracownik średniej kadry kierowniczej  
w hotelach Orbis. W latach 1988-1990 był organizatorem i założycielem firmy Orbis Casino, gdzie piastował 
stanowisko członka zarządu. W latach 1993-1997 prezes zarządu Spółki Skarbu Państwa – Orbis S.A. 
Członek Rady Głównej Business Center Club od 2000 roku, uczestnik Forum Naukowo-Gospodarczego od 
1993 roku, Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów od 2003 roku, Członek Klubu 
Polskiej Rady Biznesu (1998) i Fundacji Olimpijskiej. Menedżer roku 1998, Krzyż Komandorski Polonia 
Restituta w 2003 roku, Lider Polskiego Biznesu – 1998, nagrody GPW i Gazety Giełdy „Parkiet”: Nagroda 
Byka i Niedźwiedzia, nagroda Konfederacji Pracodawców Polskich w roku 2004 i Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta RP w 2004 roku. 

Jego kadencja upływa z dniem 9 września 2007 r.  

Stanisław Janiszewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta 

Lat 60. Numer PESEL 4505010034 

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem University of London. Od 1966 roku jest zatrudniony  
w spółce Impexmetal S.A. Aktualnie zajmuje stanowisko Szefa Biura Metali. W latach 1974-1980 i 1985- 
-1990 roku został oddelegowany do pracy w spółce FŁT and Metals Ltd. w Londynie. 

Jego kadencja upływa z dniem 9 września 2007 r.  

Alicja Kornasiewicz – członek Rady Nadzorczej Emitenta 

Lat 54. Numer PESEL 51031904223.  

Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwentka Centre for High 
Performance Development oraz Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki  
w Warszawie. Ukończyła także programy menedżerskie w INSEAD w Paryżu. Od 1978 roku posiada tytuł 
biegłego rewidenta. W latach 1999-2003 była członkiem komisji egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów. W latach 1991-1993 była dyrektorem w firmie Moore and Stephens Consulting and Chartered 
Accountants. Od 1993 do 1997 roku pracowała w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na stanowisku 
Senior Banker. W okresie od 1997 do 2000 roku zajmowała stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa. W latach 2000-2003 pełniła funkcję prezesa zarządu CAIB Securities S.A. Od 2001 roku 
pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej w BPH S.A. Od 2000 roku pełni funkcję członka zarządu  
CA IB Corporate Finance GmbH. Od 2003 roku pełni funkcję prezesa zarządu CA IB Polska S.A. 

Jej kadencja upływa z dniem 9 września 2007 r. 
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Piotr Mondalski – członek Rady Nadzorczej Emitenta 

Lat 49. Numer PESEL 56052602790. 

Absolwent Politechniki Gdańskiej, doktor inżynier nauk fizycznych. Karierę zawodową rozpoczął w 1982 
roku jako nauczyciel akademicki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki 
Gdańskiej, gdzie pracował do 1994 roku. W latach 1991-1995 pełnił funkcję dyrektora w spółce Prokom 
Software System Sp. z o.o., a w latach 1994-1996 funkcję członka zarządu spółki ZETO Sp. z o.o. W latach 
1996-1997 pracował jako dyrektor generalny spółki Informix Software Sp. z o.o. Od 1997 roku jest związany 
ze spółką Prokom Software, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu.  

Jego kadencja upływa z dniem 9 września 2007 r. 

Żaden z członków Rady Nadzorczej: (i) nie pełni żadnej funkcji w organach spółek kapitałowych lub innych 
osobach prawnych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Emitenta, (ii) nie jest wspólnikiem  
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, (iii) nie prowadzi żadnej innej działalności 
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, (iv) nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, 
(v) nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości 
lub likwidacji w czasie trwania jego kadencji, z wyjątkiem Alicji Kornasiewicz, która pełniła funkcję członka 
rady nadzorczej w spółce CA IB Agent Transferowy S.A. będącej za jej kadencji w likwidacji, a następnie  
w upadłości, (vi) nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 
ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- 
-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 KSH.  

2 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD LUB KORZYŚCI WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH 
OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM EMITENTA 

2.1 Wynagrodzenia i nagrody wypłacone członkom Zarządu 

Imię i nazwisko 
Łączna kwota wynagrodzeń 
wypłaconych w 2004 roku 

(w tys. zł) 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych 
w 2004 roku z tytułu pełnienia funkcji  
w jednostkach podporządkowanych 

(w tys. zł) 

Krzysztof Korba 3.200 zł - 

Przemysław Borzestowski 1.040 zł 32.000 zł 

Piotr Jeleński 682 zł - 

Przemysław Sęczkowski 1.036 zł  

Robert Smułkowski 3.394 zł - 

2.2 Wynagrodzenia i nagrody wypłacone członkom Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko 
Łączna kwota wynagrodzeń 
wypłaconych w 2004 roku 

(w tys. zł) 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych 
w 2004 roku z tytułu pełnienia funkcji  
w jednostkach podporządkowanych 

Ryszard Krauze - - 

Maciej Grelowski 24 zł - 

Alicja Kornasiewicz 67 zł  

Stanisław Janiszewski 67 zł - 

Piotr Mondalski 22 zł - 
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3 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 
POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM 

3.1 Nihonswi A.G.  

Nihonswi A.G. z siedzibą w Szwajcarii – 8052 Hergiswil Buolterlistrasse 53. 

Na dzień sporządzenia Prospektu Nihonswi A.G. jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 1.974.821 
akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 1.974.821 głosów, co stanowi 9,43% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu. 

Nihonswi A.G. prowadzi działalność polegającą na uczestnictwie w innych spółkach, finansowaniu 
projektów, wykonywaniu urządzeń i czynności doradczych, nabywaniu nieruchomości oraz działalnością 
handlową.  

Dnia 6 stycznia 2003 r. Nihonswi A.G. w wyniku konwersji 3.200 obligacji zamiennych serii E 
wyemitowanych przez Emitenta nabył 3.200.000 akcji serii S Emitenta (cena emisyjna wynosiła 10 zł za 
jedną akcję), stanowiących 15,27% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.200.000 głosów, 
stanowiących 15,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed nabyciem powyższych akcji 
Nihonswi A.G. nie posiadał Akcji Emitenta. 
Dnia 17 kwietnia 2003 r. Nihonswi A.G. nabył od Aleksandra Lesza 618.419 Akcji Emitenta za cenę nabycia 
wynoszącą 13.02 zł za jedną akcję, stanowiących 2,95% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających 
do 2,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Dnia 9 października 2003 r. Nihonswi A.G. zbył 1.000.000 Akcji Emitenta, co stanowiło 4,85% kapitału 
zakładowego i uprawniało do 4,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku tej transakcji Nihonswi 
A.G. posiadał 2.818.419 Akcji Emitenta, co stanowiło 13,67% kapitału zakładowego i uprawniało do 13,67% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W okresie od dnia 9 grudnia 2003 r. do dnia 26 stycznia 2004 r. Nihonswi A.G. zbył łącznie 525.509 Akcji 
Emitenta, co stanowiło 2,51% kapitału zakładowego i uprawniało do 2,51% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. W wyniku tej transakcji Nihonswi A.G. posiadał 2.292.910 Akcji Emitenta, co stanowiło 
10,94% kapitału zakładowego i uprawniało do 10,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

W okresie od dnia 19 marca 2004 r. do dnia 25 marca 2004 r. Nihonswi A.G. zbył łącznie 250.000 Akcji 
Emitenta, co stanowiło 1,2% kapitału zakładowego i uprawniało do 1,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
W wyniku tej transakcji Nihonswi A.G. posiada 2.042.910 Akcji Emitenta, co stanowi 9,75% kapitału 
zakładowego i uprawnia do 9,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 15 lutego 2005 r. Nihonswi A.G. sprzedał łącznie 403.000 Akcji Emitenta  
w drodze czterech transakcji (cena sprzedaży wynosiła od 25,25 zł za jedną akcję do 26,44 zł za jedną akcję). 
W tym samym okresie Nihonswi A.G. kupił 334.911 Akcji Emitenta. Transakcji zakupu było łącznie dwanaście, 
przy czym najniższa cena nabycia, za którą kupiono Akcje Emitenta, to 19,35 zł za jedną akcję, cena 
najwyższa natomiast wynosiła 27,56 zł za jedną akcję. W rezultacie w dniu 15 lutego 2005 r. Nihonswi A.G. 
posiadał 1.974.821 Akcji Emitenta, co stanowiło 9,43% kapitału zakładowego Emitenta upoważniających do 
9,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pomiędzy Nihonswi A.G. a Emitentem nie ma powiązań żadnych umownych. 

Nihonswi S.A. nie posiada obligacji zamiennych lub upoważniających do objęcia w przyszłości nowych 
emisji akcji Emitenta. 

3.2 Zbigniew Opach   

Adres Zbigniewa Opacha został objęty wnioskiem o niepublikowanie. 

Na dzień sporządzenia Prospektu Zbigniew Opach jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 1.880.432 
akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonania 1.880.432 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co 
stanowi 8,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Akcje nabywane były na GPW w latach 2002-2005. W tym okresie cena nabycia Akcji kształtowała się  
w przedziale od 8,35 zł do 33,70 zł za jedną akcję. 

Pomiędzy Zbigniewem Opachem a Spółką nie występują powiązania umowne. 

Zbigniew Opach nie posiada obligacji zamiennych lub upoważniających do objęcia w przyszłości nowych 
emisji Akcji Spółki. 
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3.3 Grupa PZU  

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. wraz z podmiotem zależnym Powszechny Zakład Ubezpieczeń na 
Życie S.A. z siedzibą w Warszawie 00-133 przy al. Jana Pawła II 24. 

Grupa PZU jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 1.048.961 akcji zwykłych na okaziciela 
uprawniających do wykonywania 1.048.961 głosów, co stanowi 5,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Przedmiotem działalności Grupy PZU jest organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 

PZU S.A. nabywał Akcje Emitenta w dniach: 11, 13 lutego 2004 roku; 1, 19, 25 marca 2004 roku; 23 czerwca 
2004 roku i 1 września 2004 roku (średnia cena nabycia Akcji przez PZU S.A. wyniosła 25,96 zł za jedną 
akcję). PZU Życie S.A. – podmiot zależny od PZU S.A. – nabywał Akcje Emitenta w dniach: 12-25 października 
2001 roku; 14-29 stycznia 2002 roku; 29 czerwca-4 lipca 2002 roku; 5-9 stycznia 2004 roku; 21-27 maja 2004 
roku; 21-23 czerwca 2004 roku; 5-6 lipca 2004 roku; 6-20 sierpnia 2004 roku; 7-10 października 2004 roku 
(średnia cena nabycia Akcji przez PZU Życie S.A. wyniosła 25,74 zł za jedną akcję). 

Pomiędzy PZU Życie S.A. a Emitentem zawarte zostały umowy grupowego ubezpieczenia na życie 
pracowników. 

Grupa PZU nie posiada obligacji zamiennych lub upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji 
Akcji Spółki. 

4 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 
POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE PONAD 20%, A NIE WIĘCEJ NIŻ 50% OGÓLNEJ LICZBY 
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE 
ZAKŁADOWYM  

4.1 Prokom Software 

Prokom Software z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697, Polska. 

Prokom Software prowadzi działalność w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań informatycznych 
dużym i średnim przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym, a także zaspokajania potrzeb polskiego 
rynku w dziedzinie zaawansowanych technologicznie usług i rozwiązań informatycznych.  

Na dzień sporządzenia Prospektu Prokom Software jest bezpośrednim właścicielem 5.238.000 akcji 
zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 5.238.000 głosów, co stanowi 25% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu.  

W okresie od 3 października 2000 r. do 28 grudnia 2001 r. Prokom Software nabył 1.603.000 Akcji Emitenta 
za cenę nabycia do 23,60 zł do 80 zł za jedną akcję.  

W dniu 17 grudnia 2002 r. Prokom Software nabył 1.741.398 Akcji Emitenta po 12 zł za jedną akcję, 
stanowiących 9,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W dniu 10 kwietnia 2003 r. Prokom Software nabył od Aleksandra Lesza 1.442.979 Akcji Emitenta po 13 zł 
za jedną akcję, stanowiących 23,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W dniu 6 lutego 2004 r. Prokom Software nabył od Aleksandra Lesza dalsze 450.223 Akcje Emitenta  
w cenie nabycia od 16,85 zł do 16,90 zł za jedną akcję, co stanowiło 2,15% kapitału zakładowego Emitenta  
i uprawniało do 2,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku tej transakcji Prokom Software posiadał 
5.237.600 Akcji Softbank, co stanowiło 24,99% kapitału zakładowego i uprawniało do 24,99% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed transakcją Prokom Software posiadał 4.787.377 Akcji. 

Prokom Software nabył w dniu 26 marca 2004 r. 400 Akcji Softbank po cenie nabycia 26,40 zł za jedną 
akcję, w wyniku czego posiada obecnie 5.238.000 akcji Emitenta, co stanowi 25% kapitału zakładowego 
Emitenta i uprawnia do 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Na mocy Umowy z dnia 2 września 2000 r. Prokom Software i Emitent uzgodnili warunki współpracy.  

Prokom Software zamierza pełnić rolę inwestora strategicznego Softbank, w celu dalszego rozwoju 
strategicznej współpracy pomiędzy spółkami w zakresie sprzedaży rozwiązań softwarowych nowym  
i dotychczasowym klientom, rozwoju i wdrażania wspólnych produktów, a przede wszystkim skupieniu  
w Softbank działalności informatycznej świadczonej w ramach Grupy Prokom dla sektora bankowo- 
-finansowego, a także skutecznego konkurowania na rynku informatycznym z podmiotami zagranicznymi. 

Prokom Software nie posiada obligacji zamiennych lub upoważniających do objęcia w przyszłości nowych 
emisji Akcji Emitenta. 
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5 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 
POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE PONAD 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAKŁADOWYM  

Żaden z Akcjonariuszy Spółki nie posiada ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub 
Akcji w kapitale zakładowym.  

6 PRZEWIDYWANY STAN POSIADANIA AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH 
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE OD 5 DO 20% ORAZ 
PONAD 20%, A NIE WIĘCEJ NIŻ 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU LUB AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM EMITENTA PO 
PRZEPROWADZENIU OFERTY 

W przypadku przyjęcia, że Oferta zostanie uplasowana w całości, Akcje będą przypadały w następujących 
proporcjach: 

Akcjonariusze Liczba Akcji(szt.)/głosów  
na Walnym Zgromadzeniu 

% kapitału zakładowego/głosów  
na Walnym Zgromadzeniu 

Prokom Software  7.700.592 30,589%

Nihonswi A.G. 1.974.821 7,844%

Zbigniew Opach 1.880.432 7,470%

Grupa PZU 1.048.961 4,167%

W przypadku przyjęcia, że Oferta zostanie uplasowana w całości, Akcje będą przypadały w następujących 
proporcjach (przed wniesieniem wkładu niepieniężnego na Akcje Serii U2): 

Akcjonariusze Liczba Akcji(szt.)/głosów  
na Walnym Zgromadzeniu 

% kapitału zakładowego/głosów  
na Walnym Zgromadzeniu 

Prokom Software  6.332.738 26,600%

Nihonswi A.G. 1.974.821 8,295%

Zbigniew Opach 1.880.432 7,899%

Grupa PZU 1.048.961 4,406%
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Szanowni Państwo, 

 

Przekazuję Państwu raport roczny za 2004 rok, który pod wieloma względami był przełomowy w historii 
naszej Spółki. Zmiany na stanowisku prezesa oraz w gronie Zarządu zapoczątkowały proces głębokich 
przeobrażeń organizacyjnych. Zarząd przyjął strategię na lata 2004-2006, w myśl której Softbank skupi się 
na tym, co potrafi najlepiej – na kompleksowej obsłudze informatycznej sektora bankowego, a także na 
realizacji złożonych projektów w administracji publicznej. W naszych relacjach z klientami stawiamy na 
jakość, efektywność i innowacyjność. Naszą konkurencyjność w obliczu wyzwań rynku UE zwiększamy 
poprzez wprowadzenie projektowej struktury organizacyjnej, nowego systemu motywacyjnego powiązanego 
z filozofią zarządzania przez cele, a także wdrożenie branżowych certyfikatów jakości.  

Nadal prowadzimy działania zmierzające do zoptymalizowania i uporządkowania potencjału spółek 
zależnych, a także wpisania się w ogólną strategię Grupy Prokom. Zgodnie z tą filozofią, integrując zasoby 
wyspecjalizowane w obsłudze bankowości spółdzielczej, Spółka zawarła umowę sprzedaży posiadanego 
100% pakietu akcji w Epsilio SA na rzecz Comp Rzeszów SA, w której to firmie od jesieni 2004 Softbank 
posiada 17,5% udziałów.  

Rok 2004 Softbank i Grupa Kapitałowa zakończyły wynikiem finansowym zdecydowanie powyżej oczekiwań 
rynku – najlepszym od kilku lat. Wpłynęły na to nie tylko przychody z realizacji naszych największych 
projektów, takich jak CEPiK w MSWiA oraz ZSI w PKO BP, ale również pozyskane w ubiegłym roku nowe 
zlecenia, m.in. od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA oraz ZUS-u. Cieszymy się, że udało nam 
się pozytywnie zaskoczyć inwestorów, i zdajemy sobie sprawę z poprzeczki, jaka została postawiona na 
przyszłość. Znaczne rozszerzenie zakresu i wartości umowy na ZSI, a także podpisanie z austriacką 
centralą Raiffeisen Banku spektakularnego kontraktu na system oceny ryzyka pozwala spokojniej patrzeć  
w przyszłość.  

Świadomi wyzwań, chcemy jednak walczyć na rynku o kolejnych nowych klientów z grona największych 
instytucji finansowych. Mamy przekonanie, że Softbank w nowym wydaniu będzie firmą znacznie 
atrakcyjniejszą dla klientów, groźniejszą dla konkurencji i przynoszącą jeszcze więcej satysfakcji 
inwestorom. 

 

 

Życząc miłej lektury, pozostaję z poważaniem 

 

Krzysztof Korba 

 

 

Warszawa, kwiecień 2005 roku 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 
31 GRUDNIA 2004 ROKU (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH) 

1. Nazwa i siedziba Spółki oraz podstawowy przedmiot działalności 

Spółka Softbank S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 72A, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 33391, zajmuje się działalnością doradczą w zakresie oprogramowania  
i sprzętu komputerowego oraz dostarczaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego zgodnie  
z klasyfikacjami PKD – 7220Z, 7210Z. Branża według klasyfikacji Warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych („WGPW”) to Telekomunikacja i Informatyka. Spółka rozpoczęła działalność 18 stycznia 1989 
roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną Aktem 
Notarialnym z dnia 31 sierpnia 1993 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, ul. 17 Stycznia 72A. 

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 
roku, a porównywalne dane finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. 

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku był następujący: 

Krzysztof Korba   – Prezes Zarządu 

Robert Smułkowski   – Członek Zarządu 

Piotr Jeleński    – Członek Zarządu 

Przemysław Borzestowski  – Członek Zarządu 

Przemysław Sęczkowski  – Członek Zarządu 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2004 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie 
Zarządu: 

− w dniu 16 stycznia 2004 roku pan Adam Dąbkowski, Członek Zarządu, złożył rezygnację z pełnionej 
funkcji, 

− Rada Nadzorcza Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2004 roku powołała z dniem  
16 stycznia 2004 roku w skład Zarządu Spółki pana Przemysława Borzestowskiego i pana 
Przemysława Sęczkowskiego, 

− w dniu 1 marca 2004 roku pan Aleksander Lesz, Prezes Zarządu, złożył na ręce Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Softbank S.A. rezygnację z pełnionej funkcji, 

− Rada Nadzorcza Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 1 marca 2004 roku, powołała z dniem  
1 marca 2004 roku pana Krzysztofa Korbę na stanowisko Prezesa Zarządu Softbank S.A., 

− w dniu 23 lipca 2004 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie odwołania ze składu 
zarządu pana Jarosława Ogorzałka. 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku był następujący: 

Ryszard Krauze   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Alicja Kornasiewicz   – Członek Rady Nadzorczej 

Stanisław Janiszewski   – Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Grelowski   – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Mondalski    – Członek Rady Nadzorczej 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2004 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie 
Rady Nadzorczej: 

− w dniu 9 września 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. powołało do Rady 
Nadzorczej dwóch nowych członków: pana Macieja Grelowskiego i pana Piotra Mondalskiego. 
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4. Dane łączne 

Roczne sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane dotyczące 
przedsiębiorstwa Spółki. Spółka nie posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających 
sprawozdania finansowe. 

Softbank S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Softbank, która sporządza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. 

5. Założenie kontynuacji działalności 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w okresie przewidywanej przyszłości, nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu 
bilansowym, czyli 31 grudnia 2004 roku. 

Spółka wykazała zysk netto za 2004 rok w wysokości 26 517 tys. złotych oraz stratę netto za 2003 rok  
w wysokości (4 570) tys. złotych. Jednocześnie rachunek przepływów pieniężnych za rok 2004 wykazuje 
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 11 826 tys. złotych, w tym ujemne przepływy netto  
z działalności operacyjnej w kwocie (26 179) tys. zł. 

Mając na uwadze następujące okoliczności: 

− realizację zawartych w 2003 roku kontraktów: na wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego w PKO BP, który to został znacząco rozszerzony w 2004 roku, budowę 
Centralnego Systemu Ewidencji Pojazdów i Kierowców zgodnie z umową z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji („MSWiA”) oraz innych istotnych umów w 2004 roku, 

− trwałość struktury finansowania oraz 

− wysokie wskaźniki płynności, 

a także średnioterminowy plan finansowy Spółki, Zarząd uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności Spółki w okresie przewidywanej przyszłości na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 
działalności. 

6. Połączenie spółek handlowych 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy 
Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wyniosła 35 tys. zł i została ustalona w oparciu o wycenę 
niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie 
przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do 
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych. Wartość nabytych 
aktywów netto wg wartości godziwej wynosiła (3 146) tys. zł, w tym kwota 3 216 tys. zł stanowiła pożyczki 
udzielone spółce przez Emitenta i należności własne. Dodatkowo Emitent poniósł koszty opisanej wyżej 
transakcji w kwocie 17 tys. zł. Z dniem 30 czerwca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o objęciu 
odpisem aktualizującym wygenerowaną przy przejęciu przedsiębiorstwa wartość firmy z uwagi na brak 
pewności co do realizacji w najbliższej przyszłości kontraktów, co do których nabyte przedsiębiorstwo posiada 
kompetencje. Wartość odpisu wyniosła 3 038 tys. zł. 

7. Porównywalność danych finansowych 

W 2004 roku Emitent nie dokonywał żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości ani też nie dokonywał 
korekt z tytułu błędów podstawowych z powodu braku takowych. 

8. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 
31 grudnia 2004 roku są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku („Ustawa”),  
z późniejszymi zmianami, i wydanymi na jej podstawie przepisami uzupełniającymi, zwaną dalej Ustawą.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego, z wyjątkiem:  

− środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających okresowym odpisom 
umorzeniowym i przeszacowaniom według zasad określonych w Ustawie,  
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− instrumentów finansowych wycenionych w wartości godziwej, jak opisano pod Notami 4I i 8F  
w załączonym sprawozdaniu finansowym. 

Spółka stosuje metodę kalkulacyjną prezentacji rachunku zysków i strat.  

a) przychody i koszty 

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług, oraz towarów, tj. składników 
majątkowych nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, jest: 

− w przypadku rozliczeń w walucie krajowej kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona  
o należny podatek od towarów i usług, 

− w przypadku transakcji rozliczanych w walutach obcych, w których wydzielany jest wbudowany 
instrument pochodny, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8 p) niniejszego wprowadzenia, 
wartość przychodu jest ustalona w oparciu o kurs forward z dnia zawarcia kontraktu na dzień 
zapłaty. 

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub 
wykonania usługi, z wyjątkiem przychodów uznawanych memoriałowo z wyceny kontraktów wdrożeniowych, 
gdzie przychody te są ustalone w oparciu o umowę lub inne wiążące ustalenia poczynione z klientem. 

W przypadku usług wdrożeniowych, przychody z wykonania nie zakończonej usługi objętej umową, 
wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny. W przypadku gdy nie można 
w sposób wiarygodny ustalić stopnia zaawansowania, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane 
tylko do wysokości poniesionych z tego tytułu kosztów. 

Przychody z tytułu umów świadczenia usług serwisowych (utrzymania), dla których nie jest z góry znany 
koszt realizacji, rozliczane są liniowo w okresie realizacji umowy. 

Wartość sprzedanych towarów stanowi wartość ich nabycia lub zakupu i ujmowana jest w okresie, którego 
dotyczą te koszty. Koszt wytworzenia produktu lub usługi obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim 
związku z danym produktem lub usługą oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych  
z wytworzeniem tego produktu lub usługi. 

Przewidywane straty na kontrakcie, oszacowane w oparciu o przygotowany budżet kosztów, i przychody 
określone w umowie ujmowane są w rachunku zysków i strat od razu w momencie ich zidentyfikowania  
i oszacowania. 

Pozostałe koszty i przychody operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z podstawową 
działalnością operacyjną Spółki.  

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres odsetki, dywidendy, różnice 
kursowe, zyski ze sprzedaży inwestycji oraz efekty wyceny instrumentów finansowych. 

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty operacji finansowych, 
w szczególności z tytułu: odsetek lub dyskonta (z wyjątkiem kosztów dyskonta uznanych za koszty 
pośrednie realizowanych projektów), prowizji, różnic kursowych, obniżenia wartości krótkoterminowych 
aktywów finansowych wycenianych po cenie rynkowej, rezerw tworzonych na pewne lub prawdopodobne 
straty z tytułu operacji finansowych będących w toku, jak również straty ze sprzedaży inwestycji oraz efekty 
wyceny instrumentów finansowych. 

Zyski i straty nadzwyczajne obejmują zdarzenia powstające na skutek sytuacji losowych bądź trudnych do 
przewidzenia poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowią podatek dochodowy od osób prawnych oraz 
odroczony podatek dochodowy rozliczany zgodnie z Ustawą. 

b) aktywa trwałe 
Wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok oraz przeznaczone 
do używania na potrzeby Spółki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również, niezależnie od 
przewidywanego okresu używania, nabytą wartość firmy oraz koszty prac rozwojowych, które mogą być 
wykorzystane na potrzeby działalności gospodarczej jednostki. 
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Wydatki na prace badawcze są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. Koszty zakończonych 
prac rozwojowych prowadzonych na własne potrzeby lub dotyczące wytworzenia licencji zalicza się do 
wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są poniższe warunki: 

− produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych 
wiarygodnie określone, 

− techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio 
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub 
stosowaniu technologii, 

− koszty zakończonych prac rozwojowych zostaną pokryte – według przewidywań – przychodami ze 
sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. 

Koszty prac rozwojowych niespełniające powyższych kryteriów obciążają rachunek zysków i strat  
w okresie, w którym powstały. 

Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych wynosi 3 lata, w uzasadnionych przypadkach 
zostaje wydłużony do okresu 5 lat. 

Wartości niematerialne i prawne obejmują również wartości niematerialne i prawne w budowie. 

Wartości niematerialne i prawne w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych koszty wytworzenia 
oprogramowania we własnym zakresie, jak również prowadzone prace rozwojowe. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe 
w budowie. Rzeczowe aktywa trwałe z wyjątkiem gruntów i zaliczek na środki trwałe są wykazywane  
w wartości netto (pomniejszonej o umorzenie), z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu 
lub ulepszenia już istniejącego środka. 

Środki trwałe używane przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy, umowy najmu lub innej umowy  
o podobnym charakterze zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania 
z tych wartości są zaliczane do majątku Spółki, jeżeli umowa przenosi na Spółkę ryzyka i korzyści 
wynikające z tytułu posiadania aktywów, będących przedmiotem umowy. 

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po 
aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie), a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 

c) stawki amortyzacyjne  
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą 
liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym 
przez Zarząd. 

Dla posiadanych wartości niematerialnych i prawnych stosuje się amortyzację liniową przy zastosowaniu 
następujących rocznych stawek amortyzacyjnych: 

Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 20,0% 

Nabyte oprogramowanie komputerowe 33,0% 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne  20,0% 

Stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych są następujące: 

Budynki i budowle  2,5% 

Inwestycje w obcych środkach trwałych  10,0% 

Urządzenia techniczne i maszyny  5,0-30,0% 

 w tym: komputery  30,0% 

Środki transportu 20,0% 

Pozostałe środki trwałe  10,0-100,0% 

 w tym: meble biurowe 20,0% 
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Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, powodując 
odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 

d) wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych 
Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych ujmuje się według 
obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 
(NBP), z wyjątkiem transakcji, które dotyczą wbudowanych instrumentów pochodnych, jak opisano szerzej 
w punkcie 8 p) niniejszego wprowadzenia. 

W ciągu roku obrotowego transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy 
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji lub kursu określonego w towarzyszącym 
danej transakcji kontrakcie terminowym typu „forward”, jak opisano szerzej w punkcie 8 p) niniejszego 
wprowadzenia. 

W ciągu roku obrotowego transakcje wyrażone w walutach obcych dotyczące rozrachunków  
z kontrahentami w księgach rachunkowych ujmowane są według kursu kupna lub sprzedaży dewiz banku,  
z którego usług korzysta Spółka. Zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe powstające między dniem 
zaksięgowania i rozliczenia transakcji lub dniem bilansowym ujmowane są w kosztach lub przychodach 
finansowych. 

e) inwestycje w jednostkach podporządkowanych 
Na dzień bilansowy udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych, z wyjątkiem udziałów w jednostkach 
stowarzyszonych, wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. Udziały w jednostkach stowarzyszonych zaliczane do aktywów trwałych wyceniane są metodą 
praw własności. 

f) inwestycje w pozostałych jednostkach 
Na dzień bilansowy udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych ujmuje się w wartości godziwej, różnica 
pomiędzy ceną nabycia a wartością godziwą inwestycji ujmowana jest odpowiednio w przychodach lub 
kosztach finansowych.  

W przypadku gdy nie jest możliwe wiarygodne ustalenie wartości godziwej inwestycji, inwestycja ta jest 
ujmowana w cenie nabycia i jest pomniejszana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

g) należności 
Należności długoterminowe są to należności, których termin spłaty nastąpi w okresie dłuższym niż 1 rok od 
daty bilansowej. Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług 
niezależnie od umownego terminu wymagalności oraz z pozostałych tytułów, wymagalne w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego z wyłączeniem tych należności, które zaliczone są do aktywów 
finansowych. 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Spółka 
zawiązuje odpis aktualizujący w wysokości 50% wartości kwoty wymaganej zapłaty dla należności 
przeterminowanych od 90 do 180 dni i 100% wartości kwoty dla należności przeterminowanych powyżej 
180 dni z uwzględnieniem kwot spłaconych lub co do których zostały zawarte wiążące porozumienia po dniu 
bilansowym. Dodatkowo, odpisy aktualizujące należności dokonywane są na podstawie analizy ściągalności 
należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.  

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość.  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących 
lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub kosztów finansowych. 

h) zapasy 
Zapasy stanowią materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby Spółki oraz towary nabyte w celu 
odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Zapasy stanowią aktywa przeznaczone do zbycia lub zużycia w 
ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zapasy wycenia się według cen nabycia nie wyższych od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny 
według cen sprzedaży netto zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, w uzasadnionych 
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przypadkach odpisy te obciążają koszty działalności operacyjnej, gdy dotyczą bezpośrednio realizowanych 
na bieżąco kontraktów. 

i) inwestycje krótkoterminowe 
Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: udziały lub akcje, 
inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne  
i inne aktywa pieniężne, inne inwestycje krótkoterminowe. Inwestycje spełniają kryterium 
krótkoterminowych, jeśli są przeznaczone do wykupu lub zbycia w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia 
bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia.  

Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane 
się według wartości rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny 
sposób określonej wartości godziwej. 

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów 
lub kosztów finansowych. 

Przez środki pieniężne rozumie się aktywa w ustalonej lub możliwej do wyznaczenia kwocie, mające postać 
pieniędzy oraz jednostek pieniężnych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, zarówno w gotówce 
jak i na rachunku bankowym, oraz czeki i weksle obce. Czeki własne wystawione i nie zrealizowane na 
dzień bilansowy pomniejszają stan środków na bieżącym rachunku bankowym. 

Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych, wartość nominalna obejmuje doliczone przez bank na dzień bilansowy odsetki, 
które stanowią przychody finansowe. Odsetki od środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
(„ZFŚS”) zwiększają ten fundusz.  

j) rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są koszty dotyczące późniejszych okresów niż 
te, w których je poniesiono. Koszty dotyczące okresów późniejszych niż 12 miesięcy od dnia bilansowego 
zaliczane są do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Ponadto do czynnych rozliczeń 
międzyokresowych zaliczane są kwoty należne z tytułu realizacji kontraktów wdrożeniowych, które nie 
zostały zafakturowane na dzień bilansowy. 

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości 
świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożności. 

Spółka ponosi koszty bezpośrednie wytworzenia części oprogramowania w stosunku do projektów, które nie 
zostały jeszcze formalnie rozpoczęte. Takie koszty, dotyczące projektów, w stosunku do których Emitent 
jest przekonany o ich realizacji w przyszłości, a szacunki wykazują, że koszty całego projektu nie będą 
przewyższały przychodów, zaliczane są do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, a następnie są 
rozliczane zgodnie z przyjętą polityką rozliczania kosztów realizacji kontraktów usługowych po formalnym 
rozpoczęciu realizacji projektu. 

W przypadku braku przekonania o dalszej realizacji danego projektu bądź niepewności co do zyskowności 
projektu, powyższe koszty obciążają rachunek zysków i strat. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są ściśle oznaczone świadczenia, które na 
dzień bilansowy nie stanowią zobowiązań Spółki, oraz prawdopodobne koszty, które powstały przed dniem 
bilansowym, a które nie zostały jeszcze zafakturowane i ich data rozliczenia nie jest jeszcze znana. 

Międzyokresowe rozliczenia przychodów 

Międzyokresowe rozliczenia przychodów dokonywane są w celu wykazania przychodów w okresie, którego 
dotyczą. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych 
lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych 
okresach sprawozdawczych, jak również przychody ze świadczenia usług wdrożeniowych rozpoznawanych 
proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi, w przypadku nadwyżki zafakturowanych przychodów nad 
przychodami uznanymi z wyceny kontraktów wdrożeniowych. 
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k) kapitały własne 
Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez jednostkę zgodnie z obowiązującym prawem, 
tj. właściwymi ustawami i Statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone zyski 
i niepokryte straty. 

Kapitał zakładowy Spółki wykazywany jest w wysokości nominalnej (określonej w statucie), zgodnej 
z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny wynika z różnicy między wartością netto środków trwałych przed  
i po aktualizacji dokonanej zgodnie z Ustawą. W momencie rozchodu danego środka trwałego różnice  
z aktualizacji wyceny (sprzedania, oddania, likwidacji bądź uznania za niedobór) przenosi się na kapitał 
zapasowy. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny obniża się w rezultacie dokonanych odpisów 
aktualizujących wartość składników majątku podlegających uprzednio aktualizacji. 

Kapitał zapasowy obejmuje kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej pomniejszony o koszty 
emisji kapitału, kwoty wynikające z podziału zysków (strat) z lat ubiegłych oraz kapitał zapasowy ze 
sprzedaży i likwidacji uprzednio przeszacowanych środków trwałych.  

Opłacone lub wniesione kwoty na poczet niezarejestrowanego kapitału wykazywane są jako „Kapitały 
niezarejestrowane”. 

Akcje i obligacje zamienne na akcje wyemitowane przez Spółkę i sprzedawane pracownikom Spółki lub 
Grupy Softbank po cenie różnej od ich wartości godziwej ujmowane są w kapitale własnym w wartości 
emisyjnej w dniu rejestracji tych akcji przez sąd. 

l) rezerwy 
Rezerwy to pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można 
w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności rezerwy na straty z transakcji gospodarczych w toku, 
w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania 
sądowego. Utworzenie rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
finansowych, kosztów rodzajowych lub kosztów zakupu sprzedanych towarów i materiałów zależnie od 
okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania są związane. 

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Szacunków dokonuje się na 
bazie doświadczeń lat poprzednich, dostępnej wiedzy Zarządu na temat ryzyka oraz w oparciu o zasadę 
ostrożnej wyceny. 

Pomiar wysokości rezerw polega na najdokładniejszym oszacowaniu środków niezbędnych do 
uregulowania zobowiązania. Rezerwy dzieli się na długo- i krótkoterminowe zgodnie z zasadami właściwymi 
dla zobowiązań.  

m) zobowiązania i fundusze specjalne 
Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż 
jeden rok. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią całość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych zobowiązań, które wymagają zapłaty w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień 
powstania zobowiązania wycenia się je w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy 
zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. w wartości nominalnej powiększonej  
o ewentualne należne kontrahentowi na dzień wyceny odsetki za zwłokę. 

Zobowiązania finansowe stanowią zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych albo do 
wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką na niekorzystnych warunkach. W bilansie zobowiązania 
finansowe wykazuje się w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe w pozycjach: 

− kredyty i pożyczki, 

− z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 

− inne zobowiązania finansowe, 

− zobowiązania wekslowe. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują zobowiązania związane z zakupami dotyczącymi 
działalności operacyjnej: materiałów, towarów, robót, usług. W pozycji tej ujmuje się również kaucje 
gwarancyjne zatrzymane wykonawcom robót o charakterze nieinwestycyjnym. Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług o charakterze inwestycyjnym zalicza się do pozostałych zobowiązań krótkoterminowych.  

W momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według 
kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ 
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pożyczki. Następnie wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do 
obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub 
ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. 
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

W pozycji funduszy specjalnych wykazywane jest zobowiązanie odzwierciedlające wielkość środków 
przeznaczonych na ściśle określone cele, pochodzące głównie z obciążeń kosztów. Fundusze tworzy się 
i wykorzystuje zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich działania. Stan funduszy wykazuje się  
w wartości nominalnej. 

n) instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu 
(ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane  
w wartości początkowej instrumentów finansowych.  

Po początkowym ujęciu instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane  
w następujący sposób: 

− instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – są wyceniane według 
skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej; 

− pożyczki udzielone i należności własne – są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności 
o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są  
w kwocie wymaganej zapłaty; 

− instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu – są wyceniane według wartości godziwej,  
a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat; 

− instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży – są wyceniane według wartości godziwej,  
a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana 
jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku gdy brak jest 
notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej 
podobnego instrumentu bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych. 

Przychody z odsetek związane z inwestycjami w dłużne instrumenty finansowe ustala się proporcjonalnie do 
upływu czasu na poziomie efektywnej dochodowości tych aktywów i zalicza do przychodów finansowych 
poszczególnych okresów sprawozdawczych. 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

o) opodatkowanie 
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są obliczane zgodnie z polskimi 
przepisami podatkowymi. 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą bilansową. Wartość odroczonego podatku 
dochodowego jest określana poprzez analizę wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień 
bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną  
w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych 
wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach 
współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli 
przez Spółkę i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie 
ulegną odwróceniu. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich 
ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata  
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 
pozwoli wykorzystać powyższe różnice i straty.  
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W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż 
w dającej się przewidzieć przyszłości powyższe różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty 
zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.  

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na 
każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu lub podwyższeniu o tyle, o ile prawdopodobieństwo 
osiągnięcia dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania 
składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego uległo zmianie. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwa na odroczony podatek dochodowy 
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego 
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
rozwiązana. 

p) wbudowane instrumenty pochodne 

Wyodrębnione z umowy głównej niebędącej instrumentem finansowym wbudowane instrumenty pochodne, 
za wyjątkiem tych, które nie podlegają wydzieleniu, wykazywane są jako instrumenty finansowe 
przeznaczone do obrotu. Wbudowane instrumenty pochodne wyceniane są według wartości godziwej, 
a zmiany ich wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat. Spółka rozpoznaje wbudowane instrumenty 
pochodne zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 
roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 oraz wspomagając się 
odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności 
MSR 32 i MSR 39 (zrewidowane w 2003 roku). 

q) utrata wartości aktywów 
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez 
Spółkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych 
korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość 
składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku  
– do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich 
wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia albo zakupu, 
albo kosztów wytworzenia zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztów sprzedaży. 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym 
również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio 
dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu 
odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. 

r) szacunki Zarządu Spółki 
Sporządzenie sprawozdań finansowych wymaga od Zarządu Spółki dokonania pewnych szacunków 
i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tych sprawozdaniach oraz w notach objaśniających do tych 
sprawozdań. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od wyników tych szacunków. Szacunki te dotyczą między 
innymi utworzonych rezerw, rozliczeń międzyokresowych, przyjętych stawek amortyzacyjnych, budżetów 
kosztowych kontraktów wdrożeniowych oraz kwot wynikających z rozliczenia tych kontraktów, a także 
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

9. Kursy walut 

Kursy waluty euro (EUR) w stosunku do złotego (PLN) ustalone przez NBP w okresie sprawozdawczym 
i porównywalnych okresach poprzednich: 

− Kurs obowiązujący na 31 grudnia 2004 roku 1 EUR = 4,0790 PLN, 

− Kurs obowiązujący na 31 grudnia 2003 roku 1 EUR = 4,7170 PLN, 

− Kurs średni w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 1 EUR = 4,5182 PLN, 

− Kurs średni w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 1 EUR = 4,4474 PLN, 

− Najwyższy kurs w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 1 EUR = 4,9149 PLN, 
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− Najwyższy kurs w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 1 EUR = 4,7170 PLN, 

− Najniższy kurs w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 1 EUR = 4,0518 PLN, 

− Najniższy kurs w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 1 EUR = 3,9773 PLN. 

10. Wybrane dane finansowe 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych niniejszego 
sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych przeliczone na EUR: 

tys. EUR 

tys. EUR 2004 2003 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  87 829   59 130  

II. Zysk na działalności operacyjnej  9 949   3 089  

III. Zysk (strata) brutto  4 917  (3 011)

IV. Zysk (strata) netto  5 869  (1 028)

V. Aktywa razem  128 589    46 811  

VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  88 260   17 559  

VII. Zobowiązania długoterminowe  18 684   744  

VIII. Zobowiązania krótkoterminowe  60 585   13 870  

IX. Kapitał własny  40 329   29 252  

X. Kapitał zakładowy  5 136   4 442  

XI. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  2 899  (6 752)

W celu przeliczenia waluty polskiej, czyli PLN, na EUR dla danych bilansowych został przyjęty kurs NBP  
z dnia 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku, dla danych z rachunku zysków i strat użyto kursu 
średniego w okresach: 1 stycznia 2004 roku – 31 grudnia 2004 roku oraz 1 stycznia 2003 roku – 31 grudnia 
2003 roku. 

11. Różnice pomiędzy PSR a MSSF (zasady obowiązujące do końca 2004 roku) 

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 
zastosowano Polskie Standardy Rachunkowości (PSR). Standardy te różnią się od Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Poniżej przedstawiono główne obszary różnic, które 
mają wpływ w odniesieniu do prezentowanego sprawozdania finansowego, na bazie MSSF obowiązujących 
dla sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy sprawozdawcze w 2004 roku. 

1. Sposób ujęcia kosztów emisji akcji 

PSR zobowiązuje do zaliczenia kosztów emisji akcji wyemitowanych przed 2002 rokiem do rozliczeń 
międzyokresowych i rozliczania ich przez okres do pięciu lat w formie umorzenia tychże wartości. MSSF 
wymagają ujmowania wszystkich kosztów emisji, bez względu na moment ich powstania, jako 
pomniejszenie wartości kapitału zapasowego uzyskanego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej. 

2. Przeszacowywanie środków trwałych 

Zgodnie z PSR część środków trwałych zakupionych przed końcem 1996 roku podlegała przeszacowaniu 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. MSSF stanowią, że środki trwałe, które podlegały 
przeszacowaniu w przeszłości, powinny być przeszacowywane regularnie do ich wartości godziwej,  
a przeszacowywaniu powinny podlegać wszystkie składniki z danej grupy środków trwałych. 

3. Dyskontowanie należności i zobowiązań 

W odróżnieniu od PSR, zgodnie z MSSF, przychody i koszty powinny być rozpoznawane w wartości 
godziwej odpowiednio otrzymanej/dokonanej zapłaty. W związku z powyższym, według MSSF należności  
i zobowiązania wynikające z kontraktów o odroczonym terminie zapadalności/wymagalności wykazuje się  
w wartości godziwej (zdyskontowanej). Według PSR zarówno przychody i koszty, jak i rozrachunki 
wykazywane są w wartości nominalnej. 
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4. Rachunkowość w warunkach hiperinflacji 

MSR 29 „Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji” wymaga, aby wykazywane wartości aktywów  
i pasywów były wyrażone w cenach bieżących na koniec hiperinflacyjnego okresu sprawozdawczego 
i stanowiły podstawę do wyceny aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych następnych okresów. 
Gospodarka polska do końca 1996 roku spełniała kryteria gospodarki hiperinflacyjnej, natomiast od 1997 
roku nie spełniała tych kryteriów.  

Zastosowanie standardu dotyczącego hiperinflacji, która miała miejsce w Polsce do końca 1996 roku, 
spowodowałoby inną wycenę składników majątku trwałego nabytych przed 31 grudnia 1996 roku i kapitałów 
własnych oraz kosztów amortyzacji. 

5. Różnice w prezentacji i zakresie ujawnień 

Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego według MSSF i PSR mogą się różnić 
w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
zgodnie z wymogami MSSF jest różny od zakresu przewidzianego wymogami PSR. 

6. Podatek odroczony 

Opisane powyżej różnice mogą skutkować zmianami w kalkulacji podatku odroczonego zgodnie z MSSF. 

Spółka przedstawi rozliczenia powyższych różnic w odniesieniu do skonsolidowanych danych finansowych 
z wykazaniem kwot wpływających na wynik netto oraz kapitał własny w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy Softbank sporządzonym za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2004 roku. 
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BILANS Nota 2004 
(w tys.) 

2003 
(w tys.) 

Aktywa      

I. Aktywa trwałe      197 906      113 119 

     1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1     4 428      6 448 

     2. Rzeczowe aktywa trwałe 2     12 106      12 538 

     3. Należności długoterminowe 3     9 506       0 

         3.1. Od pozostałych jednostek       9 506       0 

     4. Inwestycje długoterminowe 4     143 677      78 710 

         4.1. Długoterminowe aktywa finansowe       114 386      77 108 

                a) w jednostkach powiązanych, w tym:       48 441      77 108 

                b) w pozostałych jednostkach       65 945       0 

         4.2. Inne inwestycje długoterminowe       29 291      1 602 

     5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5     28 189      15 423 

         5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego       19 008      14 770 

         5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe       9 181       653 

II. Aktywa obrotowe       326 606      107 690 

     1. Zapasy 6     17 370      3 538 

     2. Należności krótkoterminowe 7     164 489      71 082 

         2.1. Od jednostek powiązanych       1 217       440 

         2.2. Od pozostałych jednostek       163 272      70 642 

     3. Inwestycje krótkoterminowe       108 525      30 665 

         3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8     74 731      30 620 

                a) w jednostkach powiązanych          25 307       0 

                b) w pozostałych jednostkach       13 967      6 989 

                c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       35 457      23 631 

         3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe       33 794       45 

     4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9     36 222      2 405 

Aktywa razem       524 512      220 809 

Pasywa      

I. Kapitał własny       164 501      137 984 

      1. Kapitał zakładowy 11     20 951      20 951 

      2. Kapitał zapasowy 12     116 154      121 143 

      3. Kapitał  z aktualizacji wyceny 13      78       78 

      4. Zysk (strata) z lat ubiegłych   0 (419)

      5. Zysk (strata) netto       26 517  (4 570)

      6. Niezarejestrowane podniesienie kapitału        801       801 

 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania       360 011      82 825 

       1. Rezerwy na zobowiązania 14     7 201      5 901 

           1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego        0       64 

           1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne       1 678      1 522 
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BILANS Nota 2004 
(w tys.) 

2003 
(w tys.) 

                  a) długoterminowa        102       216 

                  b) krótkoterminowa       1 576      1 306 

           1.3. Pozostałe rezerwy       5 523      4 315 

                  a) krótkoterminowe       5 523      4 315 

       2. Zobowiązania długoterminowe 15     76 212      3 509 

           2.1. Wobec pozostałych jednostek       76 212      3 509 

       3. Zobowiązania krótkoterminowe 16     247 127      65 425 

           3.1. Wobec jednostek powiązanych       80 666      11 852 

           3.2. Wobec pozostałych jednostek       165 717      52 651 

           3.3. Fundusze specjalne        744       922 

       4. Rozliczenia międzyokresowe 17     29 471      7 990 

           4.1. Ujemna wartość firmy       0      0 

           4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe       29 471      7 990 

                  a) długoterminowe       9 389       298 

                  b) krótkoterminowe       20 082      7 692 

Pasywa razem       524 512      220 809 

  

Wartość księgowa         164 501      137 984 

Liczba akcji (w szt.)      20 950 512     20 950 512 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18     7,85     6,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)      20 966 886     20 966 886 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18     7,85     6,58

  

POZYCJE  POZABILANSOWE  Nota 2004  
(w tys. zł) 

2003  
(w tys. zł) 

1. Zobowiązania warunkowe       16 181      8 006 

    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 19     16 181      8 006 

           - udzielonych gwarancji i poręczeń       15 841      7 960 

           - wpłata na kapitał spółki NetPower S.A.        0       6 

           - zobowiązanie do udzielenia pożyczki spółce Mediabank S.A.        40       40 

           - zobowiązanie do udzielenia pożyczki spółce Sawan Grupa Softbank S.A.        300       0 

2. Inne (z tytułu)        496      1 614 

           - zobowiązanie z tytułu umów leasingu operacyjnego        496      1 614 

Pozycje pozabilansowe razem       16 677      9 620 

W 2004 roku nastąpił znaczący wzrost pozycji pozabilansowych z 9 620 tys. zł do 16 677 tys. zł. 
Zwiększenie to wynikało głównie z tytułu: 

− poręczenia umowy najmu spółce Sawan Grupa Softbank S.A.,  

− gwarancji dla spółki Softbank Serwis Sp. z o.o.  przy realizacji kontraktu „Złote Tarasy”. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Nota 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:       396 829      262 973 

      - od jednostek powiązanych             2 153      2 157 

         1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20     108 556      57 186 

         2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21     288 273      205 787 

  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:       306 206      224 761 

       - od jednostek powiązanych       128 125      27 008 

         1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22     39 972      35 105 

     2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów       266 234      189 656 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży       90 623      38 212 

  IV. Koszty sprzedaży 22     7 441      7 070 

   V. Koszty ogólnego zarządu 22     31 600      18 316 

 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży       51 582      12 826 

 VII. Pozostałe przychody operacyjne       5 231      8 828 

          1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        211       94 

          2. Inne przychody operacyjne 23     5 020      8 734 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne       11 860      7 917 

          1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        6       115 

          2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       4 954       717 

          3. Inne koszty operacyjne 24     6 900      7 085 

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej       44 953      13 737 

   X.  Przychody finansowe 25     81 682      6 221 

          1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:        37       0 

          2. Odsetki, w tym:       1 976      2 800 

               - od jednostek powiązanych        158       318 

          3. Zysk ze zbycia inwestycji 27      0       250 

          4. Aktualizacja wartości inwestycji       14 494       10 

          5. Inne       65 175      3 161 

   XI. Koszty finansowe 26     104 420      33 350 

          1. Odsetki, w tym:       3 437      1 015 

               - dla jednostek powiązanych        859       123 

          2. Strata ze zbycia inwestycji 27      6       309 

          3. Aktualizacja wartości inwestycji       13 048      22 633 

          4. Inne       87 929      9 393 

 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej       22 215  (13 392)

XIII. Zysk (strata) brutto       22 215  (13 392)

XIV. Podatek dochodowy 28 (4 302) (8 822)

            a) część bieżąca   0 0

            b) część odroczona   (4 302) (8 822)

XV. Zysk (strata) netto       26 517  (4 570)
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Zysk (strata) netto (zanualizowany)            26 517  (4 570)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)      20 950 512     20 698 813 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 30     1,27 (0,22)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)      20 966 886     20 966 886 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 30     1,26 (0,22)

  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)     137 984      110 792 

    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      0       382 

    b) korekty błędów podstawowych      0      32 000 

I. a. Kapitał  własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych     137 984      143 174 

        1. Kapitał zakładowy na początek okresu     20 951      17 414 

            1.1. Zmiany kapitału zakładowego      0      3 537 

                   a) zwiększenia (z tytułu)      0      3 537 

                       - emisji akcji – zamiana obligacji zamiennych na akcje      0      3 537 

            1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu     20 951      20 951 

        2. Kapitał  zapasowy na początek okresu     121 143      290 463 

            2.1. Zmiany kapitału zapasowego (4 989) (169 320)

                   a) zwiększenia (z tytułu)      0      28 800 

                       - zamiany obligacji zamiennych na akcje      0      28 800 

                   b) zmniejszenia (z tytułu) (4 989) (198 120)

                        - pokrycia straty (4 989) (197 163)

                        - pokrycia kosztów emisji obligacji zamiennych na akcje      0  (957)

             2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu     116 154      121 143 

         3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu      78       78 

             3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu      78       78 

         4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (4 989) (197 163)

             4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu      0       0 

                    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      0       382 

             4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych      0       382 

             4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu      0       382 

             4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (4 989) (197 163)

                    b) korekty błędów podstawowych      0  (801)

             4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych (4 989) (197 964)

                    a) zmniejszenia (z tytułu) (4 989) (197 163)

                         - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (4 989) (197 163)

             4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu      0  (801)

             4.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu      0  (419)

         5. Niezarejestrowane podniesienie kapitału na początek okresu      801      32 801 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

                    b) zmniejszenia (z tytułu)      0  (32 000)

                         - przeniesienia na kapitał zapasowy i zakładowy z tytułu rejestracji 
podniesienia kapitału      0  (32 000)

         5.1. Niezarejestrowane podniesienie kapitału na koniec okresu      801       801 

         6. Wynik netto     26 517  (4 570)

              a) zysk netto     26 517       0 

              b) strata netto      0  (4 570)

  II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ )     164 501      137 984 

 III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)     164 501      137 984 

  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2004  
(w tys. zł) 

2003  
(w tys. zł) 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

       I. Zysk (strata) netto    26 517 (4 570)

      II. Korekty razem (52 696)     9 107 

           1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności      0      0 

           2. Amortyzacja     5 129     5 784 

           3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych    18 506     3 464 

           4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     3 824      42 

           5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (10 679) (1 060)

           6. Zmiana stanu rezerw     1 300 (6 270)

           7. Zmiana stanu zapasów (13 832) (2 431)

           8. Zmiana stanu należności (94 019)     33 975 

           9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  
i kredytów    62 202 (45 811)

         10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (25 102) (6 057)

         11. Odpisy aktualizujące wartość majątku     9 570     23 603 

         12. Inne korekty (9 595)     3 868 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) – metoda 
pośrednia (26 179)     4 537 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

       I. Wpływy     40 245     88 132 

             1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych      205      343 

             2. Z aktywów finansowych, w tym:    37 965     87 789 

                 a) w jednostkach powiązanych    13 785     12 550 

                      - zbycie aktywów finansowych     1 271     12 239 

                      - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych      0      285 

                      - odsetki      19      26 

                      - zaliczka na poczet sprzedaży akcji Epsilio S.A.    12 495      0 

                 b) w pozostałych jednostkach    24 180     75 239 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2004  
(w tys. zł) 

2003  
(w tys. zł) 

                      - zbycie aktywów finansowych     24 108     74 507 

                      - odsetki      56      732 

                      - inne wpływy z aktywów finansowych      16      0 

             3. Inne wpływy inwestycyjne     2 075      0 

      II. Wydatki  (97 702) (119 79 )

             1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych (3 179) (3 566)

             2. Na aktywa finansowe, w tym: (94 523) (112 725)

                 a) w jednostkach powiązanych (6 941) (39 029)

                      - nabycie aktywów finansowych (2 100) (36 744)

                      - udzielone pożyczki krótkoterminowe (4 841) (2 285)

                 b) w pozostałych jednostkach (87 582) (73 696)

                      - nabycie aktywów finansowych (87 582) (73 696)

             3. Inne wydatki inwestycyjne      0 (3 500)

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (57 457) (31 659)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

       I. Wpływy     116 160     59 858 

             1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału      0      372 

             2. Kredyty i pożyczki     54 206      0 

             3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     61 954     59 486 

      II. Wydatki (20 698) (64 587)

             1. Spłaty kredytów i pożyczek (17 332)      0 

             2. Wykup dłużnych papierów wartościowych      0 (63 486)

             3. Odsetki (3 366) (1 101)

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)     95 462 (4 729)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)     11 826 (31 851)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:     11 826 (31 851)

F. Środki pieniężne na początek okresu     23 631     55 482 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:     35 457     23 631 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

Noty objaśniające do bilansu 

 

Nota 1A 

Wartości niematerialne i prawne 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

        a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:     4 428      5 978 

            - oprogramowanie komputerowe     2 456      4 284 

        b) wartości niematerialne i prawne w budowie      0       470 

       Wartości niematerialne i prawne razem     4 428      6 448 

Na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 roku zabezpieczenia na wartościach niematerialnych i prawnych Spółki 
wynosiły 0 tys. zł.  
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Nota 1B 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) w tys. zł 

c) koncesje, patenty, licencje  
i podobne wartości, w tym:  

  

a) koszty  
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

b) wartość 
firmy 

  -oprogramowa-
nie komputerowe

d) inne 
wartości 

niematerial-
ne i prawne

e) zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Wartości 
niematerialne  

i prawne razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                               0      0     20 546     14 340      0      0     20 546  

b) zwiększenia (z tytułu)      0     3 198      923      36      0      0     4 121  

    - zakupu      0      0      923      36      0      0      923  

    - nabycia przedsiębiorstwa od bezpieczeństwo.pl 
Sp. z o.o.      0     3 198      0      0      0      0     3 198  

c) zmniejszenia (z tytułu)      0      0      86      0      0      0      86  

    - likwidacji      0      0      86      0      0      0      86  

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu      0     3 198     21 383     14 376      0      0     24 581  

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu      0      0     9 124     4 612      0      0     9 124  

f) amortyzacja za okres (z tytułu)      0      160     2 387     1 864      0      0     2 547  

    - umorzenia      0      160     2 396     1 864      0      0     2 556  

    - likwidacji      0      0 (9)      0      0      0 (9) 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu      0      160     11 511     6 476      0      0     11 671  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu      0      0     5 444     5 444      0      0     5 444  

           - zwiększenia      0     3 038      0      0      0      0     3 038  

   - odpis aktualizujący wartość firmy      0     3 038      0      0      0      0     3 038  

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 
okresu      0     3 038     5 444     5 444      0      0     8 482  

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych  
na koniec okresu      0      0     4 428     2 456      0      0     4 428  
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W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa 
[„Umowa"]. Emitent nabył przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa 
Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wyniosła 35 tys. zł i została 
ustalona w oparciu o wycenę niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło  
z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 
informatycznych. Wartość nabytych aktywów netto (wg wartości godziwej) wynosiła (3 146) tys. zł, w tym kwota 3 216 tys. zł stanowiła pożyczki udzielone spółce 
przez Emitenta i należności własne. Dodatkowo Emitent poniósł koszty opisanej wyżej transakcji w kwocie 17 tys. zł. Z dniem 30 czerwca 2004 roku Zarząd 
Softbank S.A. podjął decyzję o objęciu odpisem aktualizującym wygenerowaną przy przejęciu przedsiębiorstwa wartość firmy z uwagi na brak pewności co do 
realizacji w najbliższej przyszłości kontraktów, co do których nabyte przedsiębiorstwo posiada kompetencje. Wartość odpisu wyniosła 3 038 tys. zł. Dodatkowo  
w okresie sprawozdawczym Emitent objął odpisem aktualizującym wartość kosztów prac związanych z wdrożeniem nowego modułu systemu finansowo- 
-księgowego w kwocie 95 tys. zł oraz tworzonego na własne potrzeby oprogramowania narzędziowego w kwocie 378 tys. zł. Decyzja taka została spowodowana 
wstrzymaniem opisanych powyżej prac.  
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Nota 1C 

Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

        a) własne     4 428      6 448 

       Wartości niematerialne i prawne razem     4 428      6 448 

 

Nota 2A 

Rzeczowe aktywa trwałe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) środki trwałe, w tym:     12 036      12 538 

           - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)      58       58 

           - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     7 094      7 370 

           - urządzenia techniczne i maszyny     3 287      3 656 

           - środki transportu      895       709 

           - inne środki trwałe      702       745 

       b) środki trwałe w budowie      44       0 

       c) zaliczki na środki trwałe w budowie      26       0 

       Rzeczowe aktywa trwałe razem     12 106      12 538 
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Nota 2B 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 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       58     9 168     11 765     3 105     2 958     27 054  

b) zwiększenia (z tytułu)      0      0     1 313      712      155     2 180  

   - zakupu      0      0     1 166      708      110     1 984  

   - modernizacji      0      0      147      4      45      196  

c) zmniejszenia (z tytułu)      0      0     1 176      980      37     2 193  

   - sprzedaży      0      0      142      980      32     1 154  

   - likwidacji      0      0      948      0      5      953  

   - darowizny      0      0      86      0      0      86  

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu      58     9 168     11 902     2 837     3 076     27 041  

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu      0     1 798     7 169     2 396     2 213     13 576  

f) amortyzacja za okres (z tytułu)      0      276      506 (454)      161      489  

    - umorzenia      0      276     1 638      465      194     2 573  

    - sprzedaży      0      0 (135) (919) (32) (1 086) 

    - likwidacji      0      0 (926)      0 (1) (927) 

   - darowizny      0      0 (71)      0      0 (71) 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu      0     2 074     7 675     1 942     2 374     14 065  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu      0      0      940      0      0      940  

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu      0      0      940      0      0      940  

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu      58     7 094     3 287      895      702     12 036  

Wartość księgowa środków trwałych stanowiących zabezpiecznie kredytów na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiła 6 603 tys. zł i stanowiła zabezpieczenie linii 
kredytowej do kwoty 9 080 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązanie z tytułu tego kredytu wynosiło 0 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2003 roku środki trwałe o wartość księgowej 6 858 tys. zł stanowiły zabezpiecznie kredytów, z tytułu których zobowiązania na dzień 31 grudnia 
2003 roku wynosiły 0 tys. zł. 
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Nota 2C 

Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) własne     12 036      12 538 

       Środki trwałe bilansowe razem     12 036      12 538 

  

Nota 2D 

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym: 
umowy leasingu, w tym:     1 261      1 874 

              - wartość pojazdów (wg danych uzyskanych od finansujących)     1 261      1 871 

              - wartości pozostałe      0       3 

       Środki trwałe pozabilansowe razem     1 261      1 874 

 

Nota 3A 

Należności długoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) od pozostałych jednostek (z tytułu)     9 506       0 

           - gwarancja dobrego wykonania umowy – kontrakt CEPiK     9 506  0

       Należności długoterminowe netto     9 506       0 

       b) odpisy aktualizujące wartość należności      0       0 

       Należności długoterminowe brutto     9 506       0 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent wykazał należności długoterminowe wynikające z przekazania 
kwoty 11 521 tys. zł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie gwarancji dobrego 
wykonania umowy kontraktu na wykonanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wykazanej 
według wartości zdyskontowanej.  

Zwrot wyżej opisanych środków pieniężnych nastąpi odpowiednio dla kwoty:  

− 8 064 tys. zł na koniec stycznia 2006 roku,  

− 3 457 tys. zł na koniec 2010 roku.  

Powyżej opisana kwota oprocentowana jest minimalną stopą o nominale 0,1%. Różnica pomiędzy wartością 
nominalną a zdyskontowaną została w całości odniesiona do rozliczeń międzyokresowych czynnych  
i obciąża pozycję „Wartość sprzedanych towarów i materiałów” zgodnie ze stanem zaawansowania 
kontraktu. W 2004 roku odniesiono w koszty kwotę 623 tys. zł. 

 

Nota3B 

Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) stan na początek okresu      0       369 

     - pożyczka udzielona CAIB Financial Advisers Sp. z o.o.      0       369 

       b) zwiększenia (z tytułu)     9 577       0 

           - gwarancja dobrego wykonania umowy – kontrakt CEPiK     9 577       0 

       c) zmniejszenia (z tytułu)      71       369 

     - przekwalifikowania należności od CAIB Financial Advisers Sp. z o.o. do 
pozycji krótkoterminowych      0       369 
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Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

           - odwrócenie się części dyskonta gwarancji dobrego wykonania umowy  
– kontrakt CEPiK      71       0 

       d) stan na koniec okresu     9 506       0 

           - gwarancja dobrego wykonania umowy – kontrakt CEPiK     9 506       0 
 

Nota 3C 

Należności długoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) w walucie polskiej     9 506       0  

       b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0  

       Należności długoterminowe razem     9 506       0  
 

Nota 4A 

Długoterminowe aktywa finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) w jednostkach zależnych     48 441      77 108 

           - udziały lub akcje     48 441      77 108 

       b) w pozostałych jednostkach     65 945       0 

           - udziały lub akcje     65 945       0 

       Długoterminowe aktywa finansowe razem     114 386      77 108 
 

Nota 4B 

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych  
(wg grup rodzajowych) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu     77 108      63 006 

         b) zwiększenia (z tytułu)     69 916      37 483 

             - nabycia akcji/udziałów w jednostkach Grupy Softbank     3 971      37 473 

             - nabycia akcji COMP Rzeszów S.A.     57 517       0 

             - wyceny akcji spółki Comp Rzeszów S.A.     8 428       0 

             - odwrócenia odpisu aktualizującego Saba Grupa Softbank S.A.      0       10 

         c) zmniejszenia (z tytułu)     32 638      23 381 

             - sprzedaży akcji/udziałów      661      2 013 

             - utworzenia odpisów aktualizujących     4 170      21 265 

             - różnic kursowych      0       103 

             - przeniesienia do inwestycji krótkoterminowych – Epsilio S.A.     27 807       0 

         d) stan na koniec okresu     114 386      77 108 
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Nota 4C 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł 

Lp. a b c d e f g h i j k l 

 
nazwa jednostki 
(ze wskazaniem  
formy prawnej) 

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa 

charakter  
powiązania 

kapitałowego
(jednostka 
zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona 
z wyszczegól-

nieniem 
powiązań 

bezpośrednich 
i pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji/wy
cena metodą 

praw własności, 
bądź wskazanie 
że jednostka 
nie podlega 
konsolidacji/ 

wycenie 
metodą praw 

własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli
/uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów/ 

akcji wg ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizu-

jące  
wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa
udziałów/ 

akcji 

procent
posiada-

nego  
 kapitału 
zakłado-

wego 

udział  
w ogólnej

 liczbie 
głosów 

na walnym 
zgroma-
dzeniu 

wskazanie 
innej 

niż określona 
pod  

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli/ 

współkontroli/ 
znaczącego 

wpływu 

1 bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. Bydgoszcz usł. informatyczne zależna pełna 31.12.00  4 927  (4 927) 0  100% 100% - 

2 Bielpolsoft j.v. Białoruś usł. informatyczne zależna pełna 23.03.93  201  (201) 0  85% 85% - 

3 Epsilio S.A. Łódź usł. informatyczne zależna pełna 16.05.03   27 807  (3 307)  24 500  100% 100% - 

4 Mediabank S.A. Warszawa usł. medialne zależna pełna 06.05.92  15 760  (14 960)  800  100% 100% - 

5 NetPower S.A. Warszawa usł. informatyczne stowarzyszona praw własności 21.11.01  1 567  (1 567) 0  49% 49% - 

6 ZUI Novum Sp. z o.o. Łomża usł. informatyczne zależna pełna 30.04.99  3 917  0   3 917  51% 51% - 

7 Sawan Grupa Softbank S.A. Kraków usł. informatyczne zależna pełna 30.04.99  10 630  (1 705)  8 925  72% 72% - 

8 Softbank Serwis Sp. z o.o. Gdańsk usł. informatyczne zależna pełna 01.01.99  41 323  (6 523)  34 800  100% 100% - 
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Nota 4D 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł – cd. 

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; 

Lp. 
 nazwa jednostki 

  
kapitał 

zakłado-
wy 

należne 
wpłaty

na 
kapitał 

zakłado-
wy 

(wielkość 
ujemna) 

kapitał 
zapaso-

wy  

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 

przycho-
dy 
ze 

sprzeda-
ży 

nieopłaco-
na  

przez 
emitenta  
wartość 

udziałów/ 
akcji  

w 
jednostce 

otrzymane 
lub  

 należne 
dywidendy 

od jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 
bezpieczeństwo.pl 
Sp. z o.o. (2) 1 174   3 689 (4 865) (7 193) 2 328  75 0  75 0 0 0 73 292 0  0  

2 Bielpolsoft j.v.                       

3 Epsilio S.A. 1 983  893   297 793 (3 269) 4 062 2 802 185  8 049 1 446 61 1 385 13 939 27 196 0  0  

4 Mediabank S.A. (2 154) 10 015   3 973 (16 142) (11 953) (4 189) 3 822 0  3 821 652 0 652 1 668 4 607 0  0  

5 NetPower S.A. 18  9 400  (6 202) 0 (3 180) (3 124) (56) 12 0  8 28 0 28 29 0 151  0  

6 ZUI Novum Sp.z o.o. 4 359  626   2 582 1 151 572  570 1 127 0  567 207 0 207 5 486 12 181 0  0  

7 
Sawan Grupa 
Softbank S.A. 6 181  274   8 227 (2 320) (447) (3 236) 4 368 0  3 645 2 689 19  2 670 10 549 12 769 0  0  

8 
Softbank Serwis Sp. 
z o.o. 37 173  34 298   4 098 (1 223) (1 505) 196 20 949 0  16 230 21 369 29 21 340 58 122 62 960 0  0  

 Dane finansowe za 2004 rok spółek bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. i ZUI Novum Sp. z o.o. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta, zaś spółka Softbank 
Serwis na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego była w trakcie badania. Sprawozdania finansowe pozostałych spółek zostały zbadane. Badania 
te zostały przeprowadzane przez innych biegłych rewidentów niż Ernst & Young Audit Sp. z o.o.  
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Nota 4E 

UDZIAŁY I AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

  a b c d e - f g h i 

Kapitał własny jednostki,  
w tym:  

L.p. Nazwa (firma) jednostki, 
ze wsk. formy prawnej Siedziba Przedmiot  

przedsiębiorstwa 

Wartość 
bilansowa 

akcji/ 
udziałów  - kapitał 

zakładowy 

% posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

Nieopłacona 
przez emitenta 
wartość akcji 

(udziałów) 

Otrzymane lub 
należne dywidendy 

za ostatni rok 
obrotowy 

1 Comp Rzeszów S.A. Rzeszów usł. informatyczne     65 945     77 013      517  17,54% 17,54%      0      37  

2 Eruces Inc. Lenexa, USA usł. informatyczne 0           0      0  
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Nota 4F 

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe 
(struktura walutowa) 

2004 
 (w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     114 386      77 108 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem     114 386      77 108 

 

Nota 4G 

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe  
(wg zbywalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa)     65 945       0 

              a) akcje (wartość bilansowa):     65 945       0 

                  - korekty aktualizujące wartość (za okres)     8 428       0 

                  - wartość według cen nabycia     57 517       0 

         B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)     48 441      77 108 

              a) udziały i akcje (wartość bilansowa):     48 441      77 108 

                  - korekty aktualizujące wartość (za okres) (4 170) (21 265)

                  - wartość na początek okresu     77 108      113 688 

                  - wartość według cen nabycia     107 179      122 062 

         Wartość według cen nabycia razem     164 696      122 062 

         Wartość na początek okresu razem     77 108      113 688 

         Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem     4 258  (21 265)

         Wartość bilansowa razem     114 386      77 108 

Zbycie akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A. W dniu 27 lutego 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. i GNA 
Societe Anonyme Holding z siedzibą w Luksemburgu została podpisana umowa sprzedaży całego 
posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Saba Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, jednostki  
w 100% zależnej od Emitenta, za cenę 10 tys. zł.  Spółka poniosła stratę na tej transakcji w kwocie (6) tys. 
zł. Uprzednio, w dniu 29 września 2003 roku, Saba Grupa Softbank S.A. zbyła całość swojego 
przedsiębiorstwa na rzecz Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi, jednostki w 100% zależnej od Emitenta.  

Nabycie przedsiębiorstwa od bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. 
nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży 
przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych  
i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego  
w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Cena sprzedaży 
przedsiębiorstwa wyniosła 35 tys. zł i została ustalona w oparciu o wycenę niezależnego eksperta. Emitent 
nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem  
31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do prowadzenia działalności 
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych. Wartość nabytych aktywów netto (wg 
wartości godziwej) wynosiła (3 146) tys. zł, w tym kwota 3 216 tys. zł stanowiła pożyczki udzielone spółce 
przez Emitenta i należności własne. Z dniem 30 czerwca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję  
o objęciu odpisem aktualizującym wygenerowaną przy przejęciu przedsiębiorstwa wartość firmy z uwagi na 
brak pewności co do realizacji w najbliższej przyszłości kontraktów, co do których nabyte przedsiębiorstwo 
posiada kompetencje. Wartość odpisu wyniosła 3 038 tys. zł. 

Zbycie akcji Zeto-Rodan Sp. z o.o. W dniu 7 kwietnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z firmą Rodan 
Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta 
pakietu akcji Centrum Informatyki Zeto-Rodan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jednostki zależnej 
Emitenta, za cenę 650 tys. zł. Spółka zrealizowała wynik na tej transakcji w kwocie 0 tys. zł. 

Nabycie akcji Sawan Grupa Softbank S.A. W dniu 29 kwietnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł umowę  
z panem Mariuszem Gąsowskim na zakup 3 000 sztuk akcji spółki Sawan Grupa Softbank S.A., 
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stanowiących 12,5% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do 12,5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. W dniu 6 maja 2004 roku 2 040 sztuk akcji zostało przeniesionych na Softbank S.A., zaś 
pozostałe 960 sztuk akcji w dniu 29 lipca 2004 roku. 

Nabycie akcji COMP Rzeszów S.A. W 2004 roku Softbank S.A. nabył akcje COMP Rzeszów S.A.  
w publicznej ofercie, która rozpoczęła się 8 września 2004 roku, po średniej cenie za akcję 94,06 zł. Na dzień 
31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. posiada 605 000 akcji spółki COMP Rzeszów S.A., co stanowi 17,54% 
kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy COMP Rzeszów S.A.  

Ponadto, z chwilą nabycia akcji Comp Rzeszów S.A. przez Softbank S.A., weszła w życie umowa  
o współpracy pomiędzy Softbank S.A. i Comp Rzeszów S.A. z dnia 6 września 2004 roku. Umowa ta 
reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach informatycznych w sektorze bankowym. 
Współpraca w tym zakresie pozwoli również wzbogacić ofertę produktową obu spółek w tym sektorze. 
Występujące pomiędzy spółkami efekty synergii pozwolą na wzajemne wykorzystanie kompetencji  
i doświadczeń oraz najlepszych zasobów zgromadzonych w obu spółkach w zakresie realizowanych 
projektów.  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny do wartości godziwej akcji spółki COMP Rzeszów 
S.A. Efekt wyceny w kwocie 8 428 tys. zł został odniesiony w przychody finansowe. 

Zbycie akcji spółki Epsilio S.A. W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z firmą COMP 
Rzeszów S.A. warunkową umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 
100% kapitału zakładowego tej spółki. Cena sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł i zostanie zapłacona  
w dwóch ratach. Pierwsza rata została zapłacona w grudniu 2004 roku, zaś druga ma zostać zapłacona  
w grudniu 2005 roku. Zabezpieczeniem drugiej raty płatności za akcje spółki Epsilio S.A. będzie zastaw 
rejestrowy na akcjach spółki COMP Rzeszów S.A., będących własnością pana Adama Górala, Prezesa 
Zarządu COMP Rzeszów S.A. Akcje spółki Epsilio S.A. zostały przekazane firmie COMP Rzeszów S.A.  
w momencie otrzymania dokumentów potwierdzających ustanowienie powyżej opisanego zastawu,  
tj. w marcu 2005 roku. Wartość księgowa netto sprzedawanych akcji wynosiła 27 807 tys. zł, w związku  
z tym Spółka w 2004 roku dokonała odpisu aktualizującego wartość inwestycji w akcje spółki Epsilio S.A.  
w kwocie 3 307 tys. zł, jednocześnie dokonując reklasyfikacji pozycji krótkoterminowych. 

W 2004 roku Zarząd Softbank S.A. dokonywał okresowej weryfikacji wartości posiadanych akcji i udziałów 
w spółkach Grupy Softbank. Skutkiem tych analiz było dokonanie następujących odpisów aktualizujących: 

Mediabank S.A.   – 2 465 tys. zł, 
Sawan Grupa Softbank S.A.  – 1 705 tys. zł, 
Epsilio S.A.    – 3 307 tys. zł, 
RAZEM:    – 7 477 tys. zł. 

Dokonane odpisy aktualizujące wartość akcji spółek Medbiabank S.A. i Sawan Grupa Softbank S.A. były 
spowodowane słabszymi wynikami tych spółek niż oczekiwano. Odpis aktualizujący wartość akcji spółki 
Epsilio S.A. został dokonany w związku z zawarciem umowy sprzedaży akcji tej spółki. Wartość tego odpisu 
została ustalona na podstawie ceny sprzedaży. Łączna wartość dokonanych odpisów aktualizujących 
wartość posiadanych akcji i udziałów w 2004 roku wyniosła 7 477 tys. zł i w całości obciążyła koszty 
finansowe. 

Nabycie akcji Sawan Grupa Softbank S.A. W dniu 27 stycznia 2005 roku Spółka zawarła umowy nabycia 
od trzech osób fizycznych łącznie 7 000 akcji spółki Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie,  
o wartości nominalnej 11 złotych każda, za łączną kwotę 3 492 tys. zł. Nabyte akcje stanowią 28,12% 
kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A. 
Kwota 1 792 tys. zł zostanie opłacona gotówką ze środków własnych, natomiast zapłata w wysokości  
1 700 tys. zł zostanie rozliczona poprzez przeniesienie na sprzedawcę prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości, stanowiącego prawo spółki Sawan Grupa Softbank S.A. lub gotówką, co pozostaje w gestii 
Softbank S.A. Rozliczenie transakcji pomiędzy Softbank S.A. a Sawan Grupa Softbank S.A. nastąpi na 
zasadzie przekazu Softbank S.A. do Sawan Grupa Softbank S.A.  

Po transakcji Softbank S.A. będzie posiadał 24 895 akcji o łącznej wartości nominalnej 273 845 zł, co 
stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A.  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku akcje spółki Comp Rzeszów S.A. o wartości księgowej 65 945 tys. zł 
stanowiły zabezpiecznie kredytu do kwoty 36 870 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania  
z tytułu tego kredytu bankowego wynosiły 36 870 tys. zł.  
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Nota 4H 

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         - instrumenty finansowe wbudowane w umowy wdrożeniowe      0      1 602 

         - instrumenty finansowe – zawarte kontrakty forward     29 291       0 

         Inne inwestycje długoterminowe razem     29 291      1 602 

 

Nota 4I 

Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych  
(wg grup rodzajowych) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu     1 602       0 

         b) zwiększenia (z tytułu)     29 291      1 602 

         - instrumenty finansowe wbudowane w umowy wdrożeniowe      0      1 602 

         - instrumenty finansowe – zawarte kontrakty forward     29 291       0 

         c) zmniejszenia (z tytułu) (1 602)      0 

         - instrumenty finansowe wbudowane w umowy wdrożeniowe (1 602)      0 

         d) stan na koniec okresu     29 291      1 602 

W I półroczu 2003 roku Spółka dokonała wyodrębnienia i wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień  
31 grudnia 2002 roku skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na 
ich nieistotny wpływ na osiągane wyniki. W związku z powyższym zmiana ta nie wymagała wprowadzania 
korekt do danych porównywalnych. Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia  
12 grudnia 2001 roku oraz wspomagając się odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent 
zdecydował się nie wyceniać pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu  
w postaci indeksacji opłat kursem dolara amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że 
długoterminowe umowy najmu w Polsce zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub 
EUR. W efekcie wyceny na dzień 31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w umowy inne niż umowy najmu Spółka rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości  
1 647 tysięcy złotych (z czego 1 602 tysiące złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy 
złotych aktywa obrotowe) oraz zobowiązania finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego  
3 509 tysięcy złotych stanowią zobowiązania długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią 
zobowiązania krótkoterminowe). Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za 
I półrocze 2003 roku o kwotę 2 559 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa 
długoterminowe o kwotę 1 936 tys. zł i krótkoterminowe 623 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent dokonał wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy handlowe. Wycena ta została w całości odzwierciedlona w kosztach 
finansowych w kwocie 83 681 tys. zł i zobowiązaniach finansowych w kwocie 89 030 tys. zł, odpowiednio 
długoterminowych i krótkoterminowych, jak opisano pod Notami 15A i 16A. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. dokonał wyceny zawartych kontraktów typu 
forward na zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości 
uwzględniony w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 
29 291 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł. 
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Nota 4J 

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     29 291      1 602 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Inne inwestycje długoterminowe razem     29 291      1 602 

 

Nota 5A 

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 
w tym:     14 770      6 210 

a) odniesionych na wynik finansowy     14 770      6 210 

2. Zwiększenia      14 451      10 400 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)     12 021       0 

- powstania ujemnych różnic przejściowych z tytułu:     16 574       0 

     - zawiązania rezerw     2 182       0 

     - nadwyżka niezrealizowanych kosztów finansowych nad niezrealizowanymi 
przychodami finansowymi     9 958       0 

     - pozostałe      81       0 

     - amortyzacji podatkowej praw autorskich nabytych od FT     3 150       0 

     - amortyzacji podatkowej ABR     1 062       0 

     - odpisu aktualizującego należności      141       0 

- powstania dodatnich różnic przejściowych ujmowanych jako pomniejszenie 
aktywa z tytułu podatku odroczonego, z tytułu: (4 553)      0 

     - wycena kontraktów wdrożeniowych po skompensowaniu nadwyżki dodatnich 
różnic przejściowych nad ujemnymi (3 935)      0 

     - wycena pozostałych kontraktów po skompensowaniu nadwyżki dodatnich 
różnic przejściowych nad ujemnymi (618)      0 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)     2 430      10 400 

    - aktywowania straty podatkowej w kwocie możliwej do rozliczenia     2 430      10 400 

3. Zmniejszenia  (10 213) (1 840)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z tytułu)      0  (1 840)

     - zmiany stawki podatku dochodowego od osób prawnych      0  (1 840)

b) korekty aktywa z tytułu podatku odroczonego spowodowana brakiem pewności 
co do realizacji aktywa (10 213)      0 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem, w tym:     19 008      14 770 

a) odniesionych na wynik finansowy     19 008      14 770 
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W odniesieniu do głównych pozycji aktywów i pasywów zestawienie zmiany stanu aktywów z tytułu 
podatku odroczonego 

Podstawowe pozycje 
stan na 

początek 
okresu 

stan na 
koniec 
okresu  

termin 
wygaśnięcia 

Aktywa trwałe      0     4 486   

 - wartości niematerialne i prawne      0     4 212  długoterminowe 

 - inwestycje długoterminowe      0      274  długoterminowe 

Aktywa obrotowe:      0 (8 161)   

 - zapasy      0      45 krótkoterminowe 

 - należności krótkoterminowe      0     2 206 krótkoterminowe 

 - inwestycje krótkoterminowe      0 (5 350) krótkoterminowe 

 - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów      0 (5 062) krótkoterminowe 

Aktywa razem      0 (3 675)   

       

Zysk (strata) z lat ubiegłych     14 770     17 200 krótkoterminowe/dł
ugoterminowe 

Zysk (strata) netto      0      37 krótkoterminowe/dł
ugoterminowe 

       

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania      0     15 659   

 - rezerwy na zobowiązania      0     1 290  krótkoterminowe 

 - zobowiązania długoterminowe      0     14 480  długoterminowe 

 - zobowiązania krótkoterminowe      0      526  krótkoterminowe 

 - rozliczenia międzyokresowe      0 (637) krótkoterminowe 

Pasywa razem     14 770     32 896    

Razem     14 770     29 221    

Korekta aktywa z tytułu podatku odroczonego spowodowana 
brakiem pewności co do realizacji aktywa 0 (10 213)   

Razem po korekcie     14 770     19 008    

Na dzień 31 grudnia 2004 roku łączna wartość potencjalnego aktywa z tytułu podatku odroczonego 
wyliczonego przez Spółkę wyniosła 50 742 tys. zł, a po skompensowaniu z rezerwą z tytułu podatku 
odroczonego 29 221 tys. zł. Podstawowe pozycje aktywa stanowią salda z tytułu straty podatkowej za 2002 
rok, pomniejszone o kwoty odzyskane w związku z realizacją zysków podatkowych w 2004 roku w kwocie 
12 457 tys. zł ((89 794 - 24 229) tys. zł * 19% – wynikające przede wszystkim ze sprzedaży spółki TDC 
Internet Polska S.A.), straty podatkowej za 2003 rok w kwocie 4 742 tys. zł (24 959 tys. zł* 19%  
– wynikające przede wszystkim ze sprzedaży spółki FinFin S.A.). 

Na koniec 2004 roku Spółka dokonała weryfikacji szacunków w zakresie planowanego do osiągnięcia  
w przyszłości dochodu do opodatkowania i uznała, że wartością aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego możliwą do odzyskania jest  kwota 19 008 tys. zł. Zarząd uważa, że realizacja rozpoznanego 
w tej kwocie aktywa jest bardzo prawdopodobna w przyszłości zgodnie z planem finansowym 
przygotowanym przez Zarząd i w oparciu o obowiązujące obecnie zapisy ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. 

Uzasadnienie aktywowania strat podatkowych w wysokości 19 008 tys. zł opiera się na sporządzonej przez 
Zarząd analizie przyszłych dochodów do opodatkowania. 
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Nota 5B 

Inne rozliczenia międzyokresowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:     7 741       653 

           - koszty organizacji poniesione przy rozszerzeniu spółki      189       442 

           - przedpłacone usługi serwisowe     7 552       210 

           - przedpłacone prenumeraty      0       1 

       b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:     1 440       0 

           - koszty projektu System wewnętrznego bezpieczeństwa     1 440       0 

       Inne rozliczenia międzyokresowe razem     9 181       653 

W 2004 roku Softbank S.A. rozpoczął pracę nad nowym produktem dedykownym dla instytucji finansowych 
i średnich przedsiębiorstw – „System wewnętrznego bezpieczeństwa". Na dzień 31 grudnia 2004 roku 
Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość prac nad produktem 
„System wewnętrznego bezpieczeństwa" w kwocie 1 060 tys. zł. Odpis ten został dokonany po analizie 
przyszłych korzyści ze sprzedaży tego produktu w stosunku do już poniesionych kosztów i spodziewanych 
kosztów w przyszłości.  

 

Nota 6A 

Zapasy 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

b) półprodukty i produkty w toku      0       435 

d) towary     17 370      3 103 

Zapasy razem     17 370      3 538 

W okresie sprawozdawczym Emitent: 

− odwrócił odpis aktualizujący wartość towarów w magazynie do ich cen sprzedaży netto na kwotę  
18 tys. zł w związku ze sprzedażą tych towarów, 

− - utworzył odpis aktualizujący wartość kosztów poniesionych przy realizacji projektu Dialog-Optim 
Bank, dotyczącego stworzenia i wdrożenia oprogramowania w siedzibie Dialog-Optim Bank na 
kwotę 374 tys. zł. Powyżej opisany odpis został utworzony z powodu braku pewności co do terminu 
realizacji przychodów. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku pozycje zapasów nie stanowiły zabezpieczenia żadnych zaciągniętych 
zobowiązań. 

 

Nota 7A 

Należności krótkoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) od jednostek powiązanych     1 217       440 

           - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     1 217       440 

              - do 12 miesięcy     1 217       440 

       b) należności od pozostałych jednostek     163 272      70 642 

           - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     143 929      57 538 

             - do 12 miesięcy     98 685      40 176 

             - powyżej 12 miesięcy     45 244      17 362 

           - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń      14       2 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 136

Należności krótkoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

           - inne      674       853 

           - z tytułu wynagrodzeń      0       728 

           - należności z tytułu dostaw niezafakturowanych     18 628       0 

           - wpłacone wadia przetargowe i gwarancje dobrego wykonania umowy      27      11 521 

       Należności krótkoterminowe netto razem     164 489      71 082 

       c) odpisy aktualizujące wartość należności     1 244      2 011 

       Należności krótkoterminowe brutto razem     165 733      73 093 
 

Nota 7B 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) z tytułu dostaw i usług, w tym:     1 217       440 

             - od jednostek zależnych      158       313 

             - od jednostek stowarzyszonych      4       0 

             - od jednostki dominującej     1 055       127 

         Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem     1 217       440 

         d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych      0       383 

         Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto razem     1 217       823 
 

Nota 7C 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych  

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       Stan na początek okresu     2 011      23 537 

       a) zwiększenia (z tytułu)      518       844 

           - aktualizacji należności      510       844 

           - dokonania odpisów aktualizujących należności przy nabyciu 
przedsiębiorstwa bezpieczeństwo.pl      8       0 

       b) zmniejszenia (z tytułu)     1 285      22 370 

           - spłaty należności od firmy Ementor A/S      0      3 414 

           - aktualizacji innych należności      902       930 

           - spisania umorzonych należności       0       332 

           - spisania nieściągalnych należności       0       694 

           - odwrócenia odpisów aktualizujących należności przy nabyciu 
przedsiębiorstwa bezpieczeństwo.pl      383       0 

           - zawartej ugody ze spółką Saba Grupa Softbank S.A.      0      17 000 

       Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych  
na koniec okresu     1 244      2 011 

W okresie sprawozdawczym Emitent zmniejszył stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych o kwotę 767 tys. zł.  Zmniejszenie to wynikało z utworzenia odpisów aktualizujących 
wartość należności krótkoterminowych w kwocie 518 tys. zł i zmniejszeniem wartości tych odpisów o kwotę 
1 285 tys. zł. Powyżej opisane zmiany zostały spowodowane odpowiednio wątpliwością co do spłaty 
należności, spłatami należności objętych odpisami w poprzednich okresach sprawozdawczych oraz 
rozliczeniem wyniku nabycia przedsiębiorstwa. 
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W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy 
Sprzedającego (jak szerzej opisano pod Notami 1B i 4G).  W skład wyżej wymienionych nabywanych 
aktywów wchodziły również należności Emitenta w kwocie 383 tys. zł. Należności te były w całości objęte 
odpisem aktualizującym, w związku z tym w I półroczu 2004 roku dokonano odwrócenia odpisów 
aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od spółki bezpieczeństwo.pl w kwocie 383 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku należności z tytułu dostaw i usług stanowiły zabezpieczenie zawartej umowy 
kredytowej do kwoty 12 089  tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania z tytułu wyżej opisanej 
umowy wynosiły 0 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku przyszłe należności Emitenta wynikające z zawartych umów handlowych 
stanowiły zabezpieczenie zawartych umów kredytowych do kwoty 29 213 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 
roku zobowiązania z tytułu wyżej opisanych umów kredytowych wynosiły 0 tys. zł. 

 

Nota 7D 

Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) w walucie polskiej     165 508      73 093 

       b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      225       0 

b2. jednostka/waluta    tys./EUR      55       0 

      tys. zł       225       0 

       Należności krótkoterminowe razem     165 733      73 093 

 

Nota 7E 

Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia 
bilansowego okresie  spłaty 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) do 1 miesiąca     81 939      30 942 

       b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy     3 834       395 

       c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy     2 392      2 792 

       d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku     6 254      4 164 

       e) powyżej 1 roku     45 244      17 599 

       f) należności przeterminowane     6 234      4 097 

       Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)     145 897      59 989 

       g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (wielkość 
ujemna) (751) (2 011)

       Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)     145 146      57 978 

Należności do trzech miesięcy są związane z normalnym tokiem sprzedaży. 

Nota 7F 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)  
– z podziałem na należności niespłacone w okresie 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) do 1 miesiąca     5 135      1 856 

         b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy      298       859 

         c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy      93       128 

         d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku      356       235 

         e) powyżej 1 roku      352      1 019 
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Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)  
– z podziałem na należności niespłacone w okresie 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto)     6 234      4 097 

         f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane (wielkość ujemna) (751) (1 453)

         Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (netto)     5 483      2 644 

 

Nota 8A 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w jednostkach zależnych     25 307       0 

             - udziały lub akcje     24 500       0 

             - udzielone pożyczki      807       0 

         b) w pozostałych jednostkach     13 967      6 989 

             - udziały lub akcje      575       0 

             - dłużne papiery wartościowe     13 392      6 989 

          c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne     35 457      23 631 

            - środki pieniężne w kasie i na rachunkach     35 457      23 631 

         Krótkoterminowe aktywa finansowe razem     74 731      30 620 

Zbycie akcji spółki Epsilio S.A. W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z firmą COMP 
Rzeszów S.A. warunkową umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 
100% kapitału zakładowego tej spółki. Cena sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł i zostanie zapłacona  
w dwóch ratach. Pierwsza rata została zapłacona w grudniu 2004 roku, zaś druga ma zostać zapłacona  
w grudniu 2005 roku. Zabezpieczeniem drugiej raty płatności za akcje spółki Epsilio S.A. będzie zastaw 
rejestrowy na akcjach spółki COMP Rzeszów S.A., będących własnością pana Adama Górala, Prezesa 
Zarządu COMP Rzeszów S.A. Akcje spółki Epsilio S.A. zostały przekazane firmie COMP Rzeszów S.A.  
w momencie otrzymania dokumentów potwierdzających ustanowienie powyżej opisanego zastawu,  
tj. w marcu 2005 roku. Wartość księgowa netto sprzedawanych akcji wynosiła 27 807 tys. zł, w związku  
z tym Spółka w 2004 roku dokonała odpisu aktualizującego wartość inwestycji w akcje spółki Epsilio S.A.  
w kwocie 3 307 tys. zł, jednocześnie dokonując reklasyfikacji pozycji krótkoterminowych. 

Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek krótkoterminowych. W dniu 31 marca 2004 roku 
Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy 
sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył przedsiębiorstwo jako zespół składników 
materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa 
Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy Sprzedającego (jak 
szerzej opisano pod Notami 1B i 4G).  W skład wyżej wymienionych nabywanych aktywów wchodziły 
również pożyczki wraz odsetkami udzielone przez Emitenta w kwocie 2 833 tys. zł. Aktywa te były w całości 
objęte odpisem aktualizującym, w związku z tym w 2004 roku dokonano odwrócenia odpisów 
aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od spółki bezpieczeństwo.pl w kwocie 2 833 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o objęciu odpisem aktualizującym 
wartości pożyczek udzielonych spółce Mediabank S.A. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 093 tys. zł. 
Decyzja ta została spowodowana w związku z wątpliwością co do możliwości odzyskania tych kwot. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku papiery wartościowe w postaci obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw 
stanowiły zabezpieczenie wystawionych w imieniu Softbank S.A. gwarancji bankowych do kwoty 8 500 tys. zł.  
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Nota 8B 

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
(struktura walutowa) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     38 467      6 989 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
razem     38 467      6 989 

 

Nota 8C 

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe  
(wg zbywalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa)      575       0 

              a) akcje (wartość bilansowa):      575       0 

                  - wartość rynkowa      575  0

                  - wartość według cen nabycia      610  0

          B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 
(wartość bilansowa)     13 392      6 989 

               b) obligacje (wartość bilansowa):     13 392      6 989 

                   - wartość rynkowa     13 392      6 989 

                   - wartość według cen nabycia     12 838      6 881 

          C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)     24 500       0 

               a) udziały i akcje (wartość bilansowa):     24 500       0 

                   - wartość rynkowa     24 500  0

                   - wartość według cen nabycia     27 807  0

         Wartość według cen nabycia razem     41 255      6 881 

         Wartość na początek okresu razem     6 989      17 677 

         Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem (2 788)      108 

         Wartość bilansowa razem     38 467      6 989 
 

Nota 8D 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej      807       0 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

           Udzielone pożyczki krótkoterminowe razem      807       0 

Nota 8E 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     27 035      23 621 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)     8 422       10 

b1. jednostka/waluta   tys./USD      57       1 

      tys. zł       172       4 

b2. jednostka/waluta    tys./EUR     2 010       1 
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Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

      tys. zł      8 198       6 

b2. jednostka/waluta    tys./ GBP      9       0 

      tys. zł       52       0 

         Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem     35 457      23 631 

 

Nota 8F 

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         - instrumenty finansowe – transakcje forward     33 794       0 

         - instrumenty finansowe wbudowane w umowy wdrożeniowe      0       45 

         Inne inwestycje krótkoterminowe razem     33 794       45 

W I półroczu 2003 roku Spółka dokonała wyodrębnienia i wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień  
31 grudnia 2002 roku skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na 
ich nieistotny wpływ na osiągane wyniki. W związku z powyższym zmiana ta nie wymagała wprowadzania 
korekt do danych porównywalnych. Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia  
12 grudnia 2001 roku oraz wspomagając się odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent 
zdecydował się nie wyceniać pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu  
w postaci indeksacji opłat kursem dolara amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że 
długoterminowe umowy najmu w Polsce zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub 
EUR. W efekcie wyceny na dzień 31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w umowy inne niż umowy najmu Spółka rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości  
1 647 tysięcy złotych (z czego 1 602 tysiące złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy 
złotych aktywa obrotowe) oraz zobowiązania finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego  
3 509 tysięcy złotych stanowią zobowiązania długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią 
zobowiązania krótkoterminowe). Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za 
I półrocze 2003 roku o kwotę 2 559 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa 
długoterminowe o kwotę 1 936 tys. zł i krótkoterminowe 623 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent dokonał wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy handlowe. Wycena ta została w całości odzwierciedlona w kosztach 
finansowych w kwocie 83 681 tys. zł i zobowiązaniach finansowych w kwocie 89 030 tys. zł, odpowiednio 
długoterminowych i krótkoterminowych, jak opisano pod Notami 15A i 16A. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. dokonał wyceny zawartych kontraktów typu 
forward na zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości 
uwzględniony w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 
29 291 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł.  

 

Nota 8G 

Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     33 794       45 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Inne inwestycje krótkoterminowe razem     33 794       45 
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Nota 9A 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:     35 955      2 363 

         - przedpłacone usługi serwisowe     7 630      1 855 

         - przedpłacone ubezpieczenia      49       51 

         - przedpłacone prenumeraty      2       5 

         - przedpłacone czynsze      13       22 

         - przedpłacone usługi konsultingowe      51       0 

         - dyskonto gwarancji dobrego wykonania umowy w ramach realizacji 
kontraktu CEPiK     1 317       0 

         - koszty poniesione przy założeniu i późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej      253       253 

         - wycena kontraktów usługowych     26 640       177 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:      267       42 

         - inne      267       42 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem     36 222      2 405 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent wykazał należności długoterminowe wynikające z przekazania 
kwoty 11 521 tys. zł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie gwarancji dobrego 
wykonania umowy kontraktu na wykonanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców według 
wartości zdyskontowanej. Zwrot wyżej opisanych środków pieniężnych nastąpi odpowiednio dla kwoty: 

− 8 064 tys. zł na koniec stycznia 2006 roku, 

− 3 457 tys. zł na koniec 2010 roku. 

Powyżej opisana kwota oprocentowana jest minimalną stopą o nominale 0,1%. Różnica pomiędzy wartością 
nominalną a zdyskontowaną została w całości odniesiona do rozliczeń międzyokresowych czynnych  
i obciąża pozycję „Wartość sprzedanych towarów i materiałów” zgodnie ze stanem zaawansowania 
kontraktu. W 2004 roku odniesiono w koszty kwotę 623 tys. zł.  
  

Nota 10A 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy 
Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wyniosła 35 tys. zł i została ustalona w oparciu o wycenę 
niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie 
przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do 
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych. Wartość 
nabytych aktywów netto (wg wartości godziwej) wynosiła (3 146) tys. zł, w tym kwota 3 216 tys. zł stanowiła 
pożyczki udzielone spółce przez Emitenta i należności własne. Dodatkowo Emitent poniósł koszty opisanej 
wyżej transakcji w kwocie 17 tys. zł. Z dniem 30 czerwca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję  
o objęciu odpisem aktualizującym wygenerowaną przy przejęciu przedsiębiorstwa wartość firmy z uwagi na 
brak pewności co do realizacji w najbliższej przyszłości kontraktów, co do których nabyte przedsiębiorstwo 
posiada kompetencje. Wartość odpisu wyniosła 3 038 tys. zł. 

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Emitent objął odpisem aktualizującym wartość kosztów prac 
związanych z wdrożeniem nowego modułu systemu finansowo-księgowego w kwocie 95 tys. zł oraz 
tworzonego na własne potrzeby oprogramowania narzędziowego w kwocie 378 tys. zł. Decyzja taka została 
spowodowana wstrzymaniem opisanych powyżej prac. 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z firmą COMP Rzeszów S.A. warunkową umowę 
sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału zakładowego tej 
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spółki. Cena sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł i zostanie zapłacona w dwóch ratach. Pierwsza rata 
została zapłacona w grudniu 2004 roku, zaś druga w grudniu 2005 roku. Zabezpieczeniem drugiej raty 
płatności za akcje spółki Epsilio S.A. będzie zastaw rejestrowy na akcjach spółki COMP Rzeszów S.A., 
będących własnością pana Adama Górala Prezesa Zarządu COMP Rzeszów S.A. Akcje spółki Epsilio S.A. 
zostały przekazane firmie COMP Rzeszów S.A. w momencie otrzymania dokumentów potwierdzających 
ustanowienie powyżej opisanego zastawu, tj. w marcu 2005 roku. Wartość księgowa netto sprzedawanych 
akcji wynosiła 27 807 tys. zł, w związku z tym Spółka w 2004 roku dokonała odpisu aktualizującego wartość 
inwestycji w akcje spółki Epsilio S.A. w kwocie 3 307 tys. zł, jednocześnie przeklasyfikując inwestycję tę do 
pozycji krótkoterminowych. 

W 2004 roku Zarząd Softbank S.A. dokonywał okresowej weryfikacji wartości posiadanych akcji i udziałów 
w spółkach Grupy Softbank. Skutkiem tych analiz było dokonanie następujących odpisów aktualizujących: 

Mediabank S.A.   – 2 465 tys. zł, 
Sawan Grupa Softbank S.A.  – 1 705 tys. zł. 
RAZEM:    – 4 170 tys. zł. 

Dokonane odpisy aktualizujące wartość akcji spółek Medbiabank S.A. i Sawan Grupa Softbank S.A. były 
spowodowane słabszymi wynikami tych spółek niż oczekiwano. Łączna wartość dokonanych odpisów 
aktualizujących wartość posiadanych akcji i udziałów w 2004 roku wyniosła 7 477 tys. zł i w całości 
obciążyła koszty finansowe. 

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

W 2004 roku Softbank S.A. rozpoczął pracę nad nowym produktem dedykowanym dla instytucji 
finansowych i średnich przedsiębiorstw – „System wewnętrznego bezpieczeństwa". Na dzień 31 grudnia 
2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość prac nad 
produktem „System wewnętrznego bezpieczeństwa" w kwocie 1 060 tys. zł. Odpis ten został dokonany po 
analizie przyszłych korzyści ze sprzedaży tego produktu w stosunku do już poniesionych kosztów  
i spodziewanych kosztów w przyszłości. 

ZAPASY 

W okresie sprawozdawczym Emitent:  

− odwrócił odpis aktualizujący wartość towarów w magazynie do ich cen sprzedaży netto na kwotę  
18 tys. zł w związku ze sprzedażą tych towarów, 

− utworzył odpis aktualizujący wartość kosztów poniesionych przy realizacji projektu Dialog-Optim 
Bank, dotyczącego stworzenia i wdrożenia oprogramowania w siedzibie Dialog-Optim Bank na 
kwotę 374 tys. zł. Powyżej opisany odpis został utworzony z powodu braku pewności co do terminu 
realizacji przychodów. 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

W okresie sprawozdawczym Emitent zmniejszył stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych o kwotę 767 tys. zł, tym samym zwiększając ich stan o kwotę 518 tys. zł i zarazem 
dokonując zmniejszenia o kwotę 1 285 tys. zł. Powyżej opisane zmiany zostały spowodowane odpowiednio 
wątpliwością co do spłaty należności, spłatami należności objętych odpisami w poprzednich okresach 
sprawozdawczych oraz rozliczeniem wyniku nabycia przedsiębiorstwa. 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co 
wchodzi w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego,  
z wyłączeniem firmy Sprzedającego (jak szerzej opisano pod Notami 1B i 4G). W skład wyżej wymienionych 
nabywanych aktywów wchodziły również należności Emitenta w kwocie 383 tys. zł. Należności te były  
w całości objęte odpisem aktualizującym, w związku z tym w I półroczu 2004 roku dokonano odwrócenia 
odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od spółki bezpieczeństwo.pl w kwocie  
383 tys. zł. 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

W dniu 31 marca 2004 roku Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy 
Sprzedającego (jak szerzej opisano pod Notami 1B i 4G). W skład wyżej wymienionych nabywanych 
aktywów wchodziły również pożyczki wraz z odsetkami udzielone przez Emitenta w kwocie 2 833 tys. zł. 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 143

Aktywa te były w całości objęte odpisem aktualizującym, w związku z tym w 2004 roku dokonano 
odwrócenia odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od spółki bezpieczeństwo.pl w 
kwocie 2 833 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o objęciu odpisem aktualizującym 
wartość pożyczek udzielonych spółce Mediabank S.A. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 093 tys. zł. 
Decyzja ta została spowodowana w związku z wątpliwością co do możliwości odzyskania tych kwot.  

 

Nota 11A 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY w pełnych złotych 

w tys. zł 

Seria/  
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejo-
wania 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 Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 2 000 000     2 000 niepienięż

ny 20.06.97 01.01.96 

B Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 98      0 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

C Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 102      0 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

D Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 98      0 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

E Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 102      0 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

F Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 9 800      10 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

G Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 10 200      10 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

H Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 2 940 000     2 940 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

I Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 3 030 000     3 030 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

J Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 30 000      30 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

K Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 1 964 998     1 965 pieniężny 20.06.97 01.01.97 

L Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 2 025 202     2 025 pieniężny 20.06.97 01.01.97 

M Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 20 000      20 pieniężny 20.06.97 01.01.97 

N Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 4 000 000     4 000 pieniężny 23.04.98 01.01.98 

P Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 526 940      527 pieniężny 29.12.00 29.12.00 

P Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 687 542      688 konwersja 

obligacji 10.01.01 31.12.00 

P Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 104 830      105 konwersja 

obligacji 16.08.01 01.01.01 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 49 080      49 konwersja 

obligacji 16.08.01 01.01.01 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 5 200      5 konwersja 

obligacji 29.11.01 01.01.01 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 2 080      2 konwersja 

obligacji 18.12.01 01.01.01 
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY w pełnych złotych 

w tys. zł 

Seria/  
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejo-
wania akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw  
do akcji 

Liczba akcji 

Wartość serii/ 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy  
(od daty) 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 7 720      8 konwersja 

obligacji 04.03.02 01.01.02 

S Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 3 200 000     3 200 konwersja 

obligacji 02.01.03 01.01.02 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 336 520      337 konwersja 

obligacji 02.12.03 01.01.03 

Liczba akcji razem    20 950 512        

Kapitał zakładowy razem     20 951       

Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł          

Na dzień 31 grudnia 2004 roku poziom kapitałów własnych Spółki osiągnął wartość  164 501 tys. zł. 

W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany w kapitale zakładowym Softbank S.A.  

Według stanu wiedzy Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco:  

Prokom Software S.A.  – 5.238.000 25,002 % 

Nihonswi AG   – 2.042.910 9,750 % 

Zbigniew Opach  – 1.880.432 8,980 % 

Grupa PZU S.A.  – 1.320.155 6,301 % 

Łącznie akcji: 20 950 512. Uprzywilejowanych: 0, w posiadaniu Emitenta: 0 

 

W posiadaniu jednostek powiązanych na dzień 31 grudnia 2004 roku (Członkowie Rady Nadzorczej  
i Zarządu Softbank S.A.): 

Członkowie Rady Nadzorczej liczba akcji 

Ryszard Krauze  – 0 

Stanisław Janiszewski  – 1.600 

Alicja Kornasiewicz  – 0  

Maciej Grelowski  – 0 

Piotr Mondalski   – 2.500 

 

Członkowie Zarządu liczba akcji 

Krzysztof Korba   – 0  

Piotr Jeleński    – 0 

Robert Smułkowski   – 1.500 

Przemysław Borzestowski  – 0 

Przemysław Sęczkowski  – 0 

(*)Ryszard Krauze posiada udziały w spółkach Prokom Software S.A. oraz Prokom Investment 
(akcjonariusz Prokom Software S.A.). 

Rada Nadzorcza Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 roku odwołała ze składu Zarządu 
Spółki pana Jarosława Ogorzałka. Spółka wypowiedziała panu Jarosławowi Ogorzałkowi umowę o pracę. 

W dniu 9 września 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. powołało do Rady 
Nadzorczej dwóch nowych członków: pana Macieja Grelowskiego i pana Piotra Mondalskiego.  
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Nota 12A 

Kapitał zapasowy 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej     109 170      114 159 

b) utworzony ustawowo     6 984      6 984 

Kapitał zapasowy razem     116 154      121 143 

 

Nota 13A 

Kapitał z aktualizacji wyceny 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych      78       78 

Kapitał z aktualizacji wyceny razem      78       78 

 

Nota 14A 

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 
w tym:      64       325 

a) odniesionej na wynik finansowy      64       325 

2. Zmniejszenia  (64) (261)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) (64) (261)

     - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na podatek 
dochodowy) (64) (261)

          - niezrealizowanych przychodów finansowych (64) (261)

3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 
razem      0       64 

a) odniesionej na wynik finansowy      0       64 

Zmiany stanu dodatnich różnic przejściowych dla podstawowych grup aktywów 

Podstawowe pozycje aktywów 
stan na 

początek 
okresu  

stan na 
koniec 
okresu  

termin 
wygaśnięcia

Aktywa obrotowe:         64       0   

 - inwestycje krótkoterminowe          64    

Aktywa razem         64       0       0 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na łączną kwotę  
21 521 tys. zł zostały skompensowane z saldem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
łączną kwotę 50 742 tys. zł, z wyjątkiem różnic przejściowych wykazanych w bilansie otwarcia na dzień  
1 stycznia 2003 roku, które to w całości odwróciły się w 2004 roku. 

Na koniec 2004 roku Spółka dokonała weryfikacji szacunków w zakresie planowanego do osiągnięcia  
w przyszłości dochodu do opodatkowania i uznała, że wartością możliwą do odzyskania jest kwota  
19 008 tys. zł. Zarząd uważa, że realizacja rozpoznanego w tej kwocie aktywa jest bardzo prawdopodobna 
w przyszłości zgodnie z planem finansowym przygotowanym przez Zarząd i w oparciu o obowiązujące 
obecnie zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
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Nota 14B 

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne  
i podobne (wg tytułów) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu      216       99 

         b) zwiększenia (z tytułu)      0       117 

          - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne      0       117 

         c) rozwiązanie (z tytułu)      114       0 

          - rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne      114       0 

         d) stan na koniec okresu      102       216 

 

Nota 14C 

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne  
i podobne 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu     1 306      1 019 

         b) zwiększenia (z tytułu)      322       468 

          - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy      322       468 

         c) rozwiązanie (z tytułu)      52       181 

          - rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy      52       181 

         d) stan na koniec okresu     1 576      1 306 

 

Nota 14D 

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu     4 315      10 440 

         b) zwiększenia (z tytułu)     10 009      7 815 

              - rezerwy na koszty z tytułu ryzyk podatkowych      584      4 315 

              - rezerwy na koszty wynagrodzenia dla EEA      0      3 500 

              - rezerwy na zobowiązania z tytułu kontraktów menedżerskich     4 136       0 

              - rezerwy restrukturyzacyjnej     4 727       0 

              - rezerwy na koszty związane z NetPower S.A.      151       0 

              - rezerwy na pozostałe koszty operacyjne      411       0 

         c) wykorzystanie (z tytułu)     5 663      13 940 

              - zapłaty zaległej należności z tytułu podatku u źródła      0      10 440 

              - wypłaty odpraw związanych z restrukturyzacją     3 661       0 

              - spłaty zaległości podatkowych     2 002       0 

              - wypłaty wynagrodzenia dla EEA      0      3 500 

         d) rozwiązanie (z tytułu)     3 138       0 

              - rezerwy na koszty z tytułu ryzyk podatkowych     2 899       0 

              - niewykorzystania części rezerwy na restrukturyzację      239       0 

         e) stan na koniec okresu     5 523      4 315 

W 2004 roku Spółka wykorzystała część rezewy na koszty związane z ryzykami podatkowymi w kwocie  
2 002 tys. zł. Wypłata tej kwoty była bezpośrednio związana z zakończeniem kontroli UKS i wydaniem 
stosownych decyzji. Pozostała część rezerwy została rozwiązana. 
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Kolejno w okresie sprawozdawczym w związku z procesem wdrażania nowej strategii dla Softbank S.A. na 
lata 2004-2006 podjęta została decyzja o wewnętrznej restrukturyzacji i reorganizacji Spółki. Konsekwencją 
powyższej decyzji była zmiana dotychczasowej struktury organizacyjnej Softbank S.A. Nowa struktura 
organizacyjna pozwoliła na likwidację pośrednich szczebli zarządzania oraz na wprowadzenie nowej 
koncepcji koordynowania obszarów funkcjonalnych Spółki. Działania te pociągnęły za sobą zmiany 
personalne w gronie Zarządu i kadry kierowniczej Spółki, co doprowadzi w średnim okresie do redukcji 
kosztów działalności. W rezultacie pozostałe koszty operacyjne zostały obciążone rezerwą 
restrukturyzacyjną w kwocie 4 727 tys. zł, w skład której wchodziły odprawy i wynagrodzenia (w związku  
z przewidzianymi w umowach o pracę okresami wypowiedzenia) dla 9 osób z kadry kierowniczej i Członka 
Zarządu Spółki. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość rezerwy na koszty związane z restrukturyzacją 
wynosiła 827 tys. zł. Zmniejszenie wartości tej rezerwy było wynikiem wypłaty kwoty 3 661 tys. zł 
pracownikom podlegającym restrukturyzacji i rozwiązania części rezerwy w kwocie 239 tys. zł, która to nie 
mogłaby zostać już wykorzystana. 

W 2004 roku Spółka utworzyła rezerwę w kwocie 4 136 tys. zł. Przedmiotowa rezerwa dotyczy zobowiązań 
Spółki związanych z zawartymi kontraktami menedżerskimi dla części kadry zarządzającej  Softbank S.A  
i stanowi ona w kwocie 2 068 tys. zł zobowiązanie Spółki do wypłaty kwot należnych z tytułu świadczenia 
stosunku pracy, zaś kwota 2 068 tys. zł stanowi w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa, że realizacja 
zobowiązania wynikającego z możliwości nabycia 73 857 sztuk akcji Spółki po wartości nominalnej lub 
odpowiedniego świadczenia pieniężnego na rzecz pracownika pociągnie za sobą konieczność spełnienia 
powyższych świadczeń w formie wypłaty rekompensaty gotówkowej.  

Zarząd Spółki podjął działania  w celu ujednolicenia standardów korporacyjnych  w zakresie prowadzonej 
polityki kadrowej.  

 

Nota 15A 

Zobowiązania długoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) wobec pozostałych jednostek     76 212      3 509 

             - inne zobowiązania finansowe, w tym:     76 212      3 509 

                  - wycena instrumentów finansowych wbudowanych w zawarte umowy 
wdrożeniowe     76 212      3 509 

         Zobowiązania długoterminowe razem     76 212      3 509 

W I półroczu 2003 roku Spółka dokonała wyceny pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień 31 grudnia 2002 roku 
skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na ich nieistotny wpływ na 
osiągane wyniki. W związku z powyższym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do danych 
porównywalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 roku oraz wspomagając 
się odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,  
w szczególności MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać 
pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem 
dolara amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu  
w Polsce zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na 
dzień 31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż 
umowy najmu Spółka rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego  
1 602 tysiące złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz 
zobowiązania finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią 
zobowiązania długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). 
Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę  
2 559 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 1 936 tys. zł  
i krótkoterminowe 623 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent dokonał wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy handlowe. Wycena ta została w całości odzwierciedlona w kosztach 
finansowych w kwocie 83 681 tys. zł i zobowiązaniach finansowych w kwocie 89 030 tys. zł, odpowiednio 
długoterminowych 76 212 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 12 818 tys. zł. 
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Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. dokonał wyceny zawartych kontraktów typu 
forward na zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości 
uwzględniony w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 
29 291 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł, jak opisano pod Notami 4I oraz 8F.  

 

Nota 15B 

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie 
spłaty 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) powyżej 1 roku do 3 lat     32 665      3 509 

         b) powyżej 3 do 5 lat     39 273       0 

         c) powyżej 5 lat     4 274       0 

         Zobowiązania długoterminowe razem     76 212      3 509 

 

Nota 15C 

Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     76 212      3 509 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Zobowiązania długoterminowe razem     76 212      3 509 

 

Nota 16A 

Zobowiązania krótkoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) wobec jednostek zależnych     22 440      2 472 

              - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     17 828       0 

              - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     4 612      2 472 

                 - do 12 miesięcy     4 612      2 472 

         b) wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych od Prokom Software S.A.     12 284       11 

              - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     12 284       11 

                 - do 12 miesięcy     12 284       11 

         c) wobec jednostki dominującej     45 942      9 369 

              - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     45 942      9 369 

                 - do 12 miesięcy     45 942      9 369 

         d) wobec pozostałych jednostek     165 717      52 651 

             - kredyty i pożyczki, w tym:     36 870       0 

             - długoterminowe w okresie spłaty     0       0 

             - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     45 100       33 

             - inne zobowiązania finansowe, w tym:     12 818      1 620 

                - wycena instrumentów finansowych wbudowanych w zawarte umowy 
wdrożeniowe     12 818      1 620 

             - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     51 522      48 963 

                - do 12 miesięcy     51 522      48 963 

             - zaliczki otrzymane na dostawy      121       121 

             - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń     6 748      1 881 
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Zobowiązania krótkoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

             - inne (wg tytułów)     12 538       33 

                - pozostałe      43       33 

                - zobowiązanie z tytułu sprzedaży akcji spółki Epsilio S.A.     12 495       0 

         g) fundusze specjalne (wg tytułów)      744       922 

             - ZFŚS      744       922 

         Zobowiązania krótkoterminowe razem     247 127      65 425 

W I półroczu 2003 roku Spółka dokonała wyceny pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień 31 grudnia 2002 roku 
skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na ich nieistotny wpływ na 
osiągane wyniki. W związku z powyższym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do danych 
porównywalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 roku oraz wspomagając 
się odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,  
w szczególności MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać 
pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem 
dolara amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu  
w Polsce zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na 
dzień 31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż 
umowy najmu Spółka rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego  
1 602 tysiące złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz 
zobowiązania finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią 
zobowiązania długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). 
Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę  
2 559 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 1 936 tys. zł  
i krótkoterminowe 623 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent dokonał wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy handlowe. Wycena ta została w całości odzwierciedlona w kosztach 
finansowych w kwocie 83 681 tys. zł i zobowiązaniach finansowych w kwocie 89 030 tys. zł, odpowiednio 
długoterminowych 76 212 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 12 818 tys. zł. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. dokonał wyceny zawartych kontraktów typu 
forward na zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości 
uwzględniony w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 
29 291 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł.  
 

Nota 16B 

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     237 492      55 455 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)     9 635      9 970 

b1. jednostka/waluta   tys./USD     3 204      2 658 

      tys. zł      9 580      9 941 

b2. jednostka/waluta    tys./EUR      14       6 

      tys. zł       55       29 

         Zobowiązania krótkoterminowe razem     247 127      65 425 
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Nota 16C 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł 

Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki   Siedziba 
w tys. zł w 

walucie jednostka waluta w tys. zł w 
walucie jednostka waluta 

Warunki  
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

ING Bank Śląski S.A.  Warszawa      10 000    w tys. zł      0    w tys. zł WIBOR 1M + marża  nieokreślony 
cesja 
wierzytelności - 

PKO BP S.A.  Warszawa      5 000    w tys. zł      0    w tys. zł WIBOR 1M + marża  2005-06-30 Hipoteka - 

BPH S.A.  Warszawa      10 000    w tys. zł      0    w tys. zł WIBOR 1M + marża  2005-06-29
cesja 
wierzytelności - 

Raiffeisen Bank Polska 
S.A.  Warszawa      10 000    w tys. zł      0    w tys. zł WIBOR TN + marża  2005-10-28

cesja 
wierzytelności - 

BPH S.A.  Warszawa      36 870    w tys. zł     36 870   w tys. zł WIBOR 1M + marża  2005-06-14
Zastaw 
rejestrowy - 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zabezpieczenia na aktywach Spółki przedstawiały się następująco (wartości księgowe): 

− środki trwałe (budynki i budowle) – 6 603 tys. zł, 

− akcje spółki COMP Rzeszów S.A. – 65 945 tys. zł, 

− należności z tytułu dostaw i usług – 12 089 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych aktywami Spółki wynosiły 36 870 tys. zł. Obciążone były jedynie akcje 
spółki COMP Rzeszów S.A. o wartości księgowej 65 945 tys. zł. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku przyszłe należności Emitenta wynikające z zawartych umów handlowych stanowiły zabezpieczenie zawartych umów 
kredytowych do kwoty 29 213 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania z tytułu wyżej opisanych umów kredytowych wynosiły 0 tys. zł.  
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Nota 16D 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

tys. zł 

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ 
zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 

Obligacje  4 000 7,00% 2005-01-10 - - - 

Obligacje  12 000 6,90% 2005-01-10 - - - 

Obligacje  12 500 6,95% 2005-02-10 - - - 

Obligacje  15 000 5,90% 2005-02-24 - - - 

Obligacje  3 000 7,75% 2005-02-24 - - - 

Obligacje  1 500 7,00% 2005-03-09 - - - 

Obligacje  5 000 7,75% 2005-04-20 - - - 

Obligacje  7 000 8,23% 2005-09-09 - - - 

Obligacje  4 000 7,79% 2005-12-06 - - - 
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Nota 17A 

Inne rozliczenia międzyokresowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów     10 417      2 061 

             - krótkoterminowe (wg tytułów)     10 417      2 061 

                - rezerwa na koszty      511       643 

                - rezerwa na płace     4 205      1 418 

                - rezerwa na koszty związane ze świadczeniem usług na kontraktach 
wdrożeniowych     5 701       0 

         b) rozliczenia międzyokresowe przychodów     19 054      5 929 

              - długoterminowe (wg tytułów)     9 389       298 

                - usługi serwisowe opłacone z góry     9 389       298 

              - krótkoterminowe (wg tytułów)     9 665      5 631 

                - usługi serwisowe opłacone z góry     9 433      2 853 

                - wycena kontraktów wdrożeniowych      232      2 778 

         Inne rozliczenia międzyokresowe razem     29 471      7 990 
 

Nota 18A 

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję:  

„Kapitały własne na koniec okresu" / „Liczba akcji na koniec okresu". 

„164 501 tys. zł / 20 951tys. szt. akcji =7,85 zł / jedną akcję zwykłą". 

Sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję:  

„Kapitały własne na koniec okresu" / „Liczba akcji na koniec następnego okresu".  Do kalkulacji „średniej 
ważonej liczby akcji w następnym okresie sprawozdawczym" poza akcjami już wyemitowanymi dodano 
maksymalną liczbę akcji przewidzianą z konwersji obligacji zamiennych na akcję. 

„164 501 tys. zł / (20 951 + 16 ) tys. szt. akcji =7,85 zł / jedną akcję zwykłą". 

 

Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych 

Nota 19A 

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:     15 841      7 960 

             - na rzecz jednostek zależnych     15 841      7 960 

         b) pozostałe (z tytułu), w tym:      340       46 

          - wpłaty na kapitał      0       6 

             - na rzecz jednostek stowarzyszonych      0       6 

          - udzielenia pożyczki      340       40 

             - na rzecz jednostek zależnych      340       40 

         Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych razem     16 181      8 006 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz jednostek powiązanych 
składała się z następujących pozycji: 

− Poręczenie dla AWiM Mediabank S.A. umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 200 tys. zł. Na 
dzień 31 grudnia 2004 roku kwota niespłaconego kredytu inwestycyjnego wyniosła 300 tys. zł. 
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− Poręczenie do umowy z dnia 26 listopada 2003 roku najmu powierzchni biurowej zawartej pomiędzy 
Sawan Grupa Softbank S.A. a KBP-1 Sp. z o.o. Szacowana wartość poręczenia wg stanu  na dzień 
31 grudnia 2004 roku wynosi 4 999 tys. zł. 

− Poręczenie do umowy z dnia 17 marca 2004 na wykonanie okablowania, instalacji sprzętu  
i wyposażenia przez Softbank Serwis Sp. z o.o. dla TYCO Integrated Systems Sp. z o.o. w ramach 
realizacji kontraktu „Złote Tarasy”. Szacowana wartość poręczenia wg stanu  na dzień 31 grudnia 
2004 roku wynosi 7 342 tys. zł. 

− Poręczenie z dnia 12 października 2004 roku dla Sawan Grupa Softbank S.A. umów kredytowych 
do kwoty 2 300 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość zobowiązań Sawan Grupa Softbank 
S.A. z tytułu poręczonych przez Softbank S.A. kredytów wynosiła 1 805 tys. zł.  

 

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat 

Nota 20A 

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje 
działalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

 - oprogramowanie     46 055      25 882 

    - w tym: od jednostek powiązanych      86      1 100 

 - usługi serwisowe     30 388      25 374 

    - w tym: od jednostek powiązanych      0       8 

 - usługi doradcze     1 700      2 480 

    - w tym: od jednostek powiązanych     1 107       147 

 - usługi pozostałe     30 413      3 450 

         Przychody netto ze sprzedaży produktów razem     108 556      57 186 

         - w tym: od jednostek powiązanych     1 193      1 255 

 

Nota 20B 

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) kraj, w tym:     108 403      56 904 

    - w tym: od jednostek powiązanych     1 193      1 255 

 - oprogramowanie     46 055      25 882 

    - w tym: od jednostek powiązanych      86      1 100 

 - usługi serwisowe     30 388      25 374 

    - w tym: od jednostek powiązanych      0       8 

 - usługi doradcze     1 550      2 198 

    - w tym: od jednostek powiązanych     1 107       147 

 - usługi pozostałe     30 410      3 450 

         b) eksport, w tym:      153       282 

 - usługi doradcze      150       282 

 - usługi pozostałe      3  0

         Przychody netto ze sprzedaży produktów razem     108 556      57 186 

    - w tym: od jednostek powiązanych     1 193      1 255 
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Nota 21A 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa  
– rodzaje działalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

 - sprzęt komputerowy     154 146      111 812 

        - od jednostek powiązanych      878       797 

 - oprogramowanie/serwisy     118 383      89 057 

        - od jednostek powiązanych      82       21 

 - usługi doradcze     5 121      1 450 

        - od jednostek powiązanych      0       79 

 - usługi pozostałe     10 623      3 468 

        - od jednostek powiązanych      0       5 

        Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem      288 273      205 787 

        - od jednostek powiązanych      960       902 

 

Nota 21B 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) kraj, w tym:     288 187      205 787 

      - od jednostek powiązanych      960       902 

 - sprzęt komputerowy     154 127      111 812 

        - od jednostek powiązanych      878       797 

 - oprogramowanie/serwisy     118 319      89 057 

        - od jednostek powiązanych      82       21 

 - usługi doradcze     5 121      1 450 

        - od jednostek powiązanych      0       79 

 - usługi pozostałe     10 620      3 468 

        - od jednostek powiązanych      0       5 

         b) eksport, w tym:      86       0 

 - sprzęt komputerowy      19  0

 - oprogramowanie/serwisy      64  0

 - usługi pozostałe      3  0

         Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem     288 273      205 787 

        - od jednostek powiązanych      960       902 

    

Nota 22A 

Koszty według rodzaju 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) amortyzacja     5 129      5 784 

b) zużycie materiałów i energii     1 090       928 

c) usługi obce     16 571      15 064 

d) podatki i opłaty      570       416 

e) wynagrodzenia     42 971      32 243 
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Koszty według rodzaju 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     5 052      4 020 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)      664      1 394 

  - umorzenie kosztów emisji      253      1 394 

  - pozostałe      411  0

Koszty według rodzaju razem     72 047      59 849 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych     6 966       642 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (7 441) (7 070)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (31 600) (18 316)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów     39 972      35 105 

W 2004 roku Softbank S.A. utworzył rezerwę w kwocie 4 136 tys. zł. Przedmiotowa rezerwa dotyczy 
zobowiązań Emitenta związanych z zawartymi kontraktami menedżerskimi dla części kadry zarządzającej 
Softbank S.A., przewidujących sprzedaż 147 714 akcji po wartości nominalnej lub wypłatę stosownych kwot. 
W oparciu o ocenę prawdopodobieństwa, możliwości realizacji zobowiązania do sprzedaży147 714 akcji 
Softbank S.A. po wartości nominalnej uznano, iż wystąpi konieczność spełnienia powyższych świadczeń  
w formie wypłaty rekompensaty gotówkowej. 

Zarząd Jednostki Dominującej podjął działania w celu ujednolicenia standardów korporacyjnych w zakresie 
prowadzonej polityki kadrowej.  
    

Nota 23A 

Inne przychody operacyjne 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)     4 622      5 696 

          - odwrócenia odpisu aktualizującego należności od Ementor A/S      0      3 414 

          - odwrócenia odpisów aktualizujących pozostałe należności      1 285       595 

          - odwrócenia odpisu aktualizującego wartość należności od Invar Biuro 
System S.A. 0      335 

          - rozwiązanie rezerw na zobowiązania      199       252 

         - rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na koszty ryzyk podatkowych     2 899       0 

         - rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na restrukturyzację      239       0 

          - odwrócenia odpisu aktualizującego należność od Saba Grupa  
Softbank S.A.      0      1 100 

b) pozostałe, w tym:      398      3 038 

          - pozostałe      392       444 

          - refaktury      6       389 

          - rozwiązanie umowy licencyjnej z Computer Associates Sp. z o.o.      0      2 205 

Inne przychody operacyjne razem     5 020      8 734 

W okresie sprawozdawczym Emitent odwrócił odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych 
na łączną kwotę 1 285 tys. zł, w tym kwota 383 tys. zł dotyczyła nabytego od spółki bezpieczeństwo.pl 
przedsiębiorstwa, jak opisano pod Notą 7C. W 2004 roku Spółka rozwiązała rezerwę na koszty ryzyk 
podatkowych w kwocie 2 899 tys. zł, jak również wykorzystała tę samą rezerwę w kwocie 2002 tys. zł. 
Rezerwa została rozwiązana po ostatecznym zakończeniu kontroli skarbowej w spółce i po spłacie 
wszelkich zaległości podatkowych, jak opisano również pod Notą 14D. 

W 2004 roku w Softbank S.A. przeprowadzano proces restrukturyzacji, tworząc na koszty związane z tym 
faktem rezerwę w kwocie 4 727 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku większość wydatków związanych  
z restrukturyzacją została poniesiona i po ponownej analizie wartości pozostającej rezerwy 
restrukturyzacyjnej rozwiązano jej część w kwocie 239 tys. zł, jak opisano pod Notą 24A.  
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Nota 24A 

Inne koszty operacyjne 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) utworzone rezerwy (z tytułu)      655      1 498 

         - utworzenie rezerwy na pozostałe koszty operacyjne      145       654 

         - utworzenie odpisów aktualizujących należności      510       844 

b) pozostałe, w tym:     6 245      5 587 

         - przekazane darowizny      102       196 

         - inne      780       639 

         - likwidacja środków trwałych      19       62 

         - refaktury      33       375 

         - rezerwa na koszty ryzyk podatkowych      584      4 315 

         - rezerwa na restrukturyzację     4 727       0 

Inne koszty operacyjne razem     6 900      7 085 

W 2004 roku Emitent dokonał odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 510 tys. zł. 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy 
Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wyniosła 35 tys. zł i została ustalona w oparciu o wycenę 
niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie 
przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do 
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych. Wartość 
nabytych aktywów netto (wg wartości godziwej) wynosiła (3 146) tys. zł, w tym kwota 3 216 tys. zł stanowiła 
pożyczki udzielone spółce przez Emitenta i należności własne. Dodatkowo Emitent poniósł koszty opisanej 
wyżej transakcji w kwocie 17 tys. zł. W 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o objęciu odpisem 
aktualizującym wygenerowaną przy przejęciu przedsiębiorstwa wartość firmy z uwagi na brak pewności co 
do realizacji w najbliższej przyszłości kontraktów, co do których nabyte przedsiębiorstwo posiada 
kompetencje. Wartość odpisu wyniosła 3 038 tys. zł. 

W 2004 roku Emitent objął odpisem aktualizującym wartość kosztów prac związanych z wdrożeniem 
nowego modułu systemu finansowo-księgowego w kwocie 95 tys. zł oraz tworzonego oprogramowania 
narzędziowego na własne potrzeby w kwocie 378 tys. zł. Decyzja taka została spowodowana wstrzymaniem 
opisanych powyżej prac. 

Kolejno w 2004 roku Softbank S.A. rozpoczął pracę nad nowym produktem dedykownym dla instytucji 
finansowych i średnich przedsiębiorstw – „System wewnętrznego bezpieczeństwa".  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego 
wartości prac nad produktem „System wewnętrznego bezpieczeństwa" w kwocie 1 060 tys. zł. Odpis ten 
został dokonany po analizie przyszłych korzyści ze sprzedaży tego produktu w stosunku do już 
poniesionych kosztów i spodziewanych kosztów w przyszłości. 

W okresie sprawozdawczym Emitent:  

− odwrócił odpis aktualizujący wartość towarów w magazynie do ich cen sprzedaży netto na kwotę  
18 tys. zł w związku ze sprzedażą tych towarów,  

− utworzył odpis aktualizujący wartość kosztów poniesionych przy realizacji projektu Dialog-Optim 
Bank, dotyczącego stworzenia i wdrożenia oprogramowania w siedzibie Dialog-Optim Bank na 
kwotę 374 tys. zł. Powyżej opisany odpis został utworzony z powodu braku pewności co do terminu 
realizacji przychodów. 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co 
wchodzi w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego,  
z wyłączeniem firmy Sprzedającego (jak szerzej opisano pod Notami 1B i 4G). W skład wyżej wymienionych 
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nabywanych aktywów wchodziły również należności Emitenta w kwocie 383 tys. zł. Należności te były  
w całości objęte odpisem aktualizującym, w związku z tym w I półroczu 2004 roku dokonano odwrócenia 
odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od spółki bezpieczeństwo.pl w kwocie  
383 tys. zł. 

Kolejno w okresie sprawozdawczym w związku z procesem wdrażania nowej strategii dla Softbank S.A. na 
lata 2004-2006 podjęta została decyzja o wewnętrznej restrukturyzacji i reorganizacji Spółki. Konsekwencją 
powyższej decyzji była zmiana dotychczasowej struktury organizacyjnej Softbank S.A. Nowa struktura 
organizacyjna pozwoliła na likwidację pośrednich szczebli zarządzania oraz na wprowadzenie nowej 
koncepcji koordynowania obszarów funkcjonalnych Spółki. Działania te pociągnęły za sobą zmiany 
personalne w gronie Zarządu i kadry kierowniczej Spółki, co doprowadzi w średnim okresie do redukcji 
kosztów działalności. W rezultacie w I półroczu 2004 roku utworzono rezerwę restrukturyzacyjną w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 4 727 tys. zł, w skład której wchodziły odprawy  
i wynagrodzenia (w związku z przewidzianymi w umowach o pracę okresami wypowiedzenia) dla 9 osób  
z kadry kierowniczej i Członka Zarządu Spółki. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość rezerwy na koszty 
związane z restrukturyzacją wynosiła 827 tys. zł. Zmniejszenie wartości tej rezerwy było wynikiem wypłaty 
kwoty 3 661 tys. zł pracownikom podlegającym restrukturyzacji i rozwiązania część rezerwy w kwocie  
239 tys. zł, która to nie mogłaby zostać już wykorzystana. 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. zwiększył wartość rezerwy na koszty związane z ryzykami 
podatkowymi o 584 tys. zł, a następnie rozwiązano niewykorzystaną część rezerwy z tego tytułu, jak 
opisano pod Notą 23A.  

    

Nota 25A 

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) od pozostałych jednostek      37       0 

         Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem      37       0 

    

Nota 25B 

Przychody finansowe z tytułu odsetek 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) z tytułu udzielonych pożyczek      163       247 

             - od jednostek powiązanych, w tym:      158       221 

                - od jednostek zależnych      158       221 

             - od pozostałych jednostek      5       26 

         b) pozostałe odsetki     1 813      2 553 

             - od jednostek powiązanych, w tym:      0       97 

                - od jednostki dominującej      0       97 

           - od pozostałych jednostek     1 813      2 456 

Przychody finansowe z tytułu odsetek razem     1 976      2 800 

    

Nota 25C 

Inne przychody finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) dodatnie różnice kursowe      0       903 

             - zrealizowane      0       903 

         b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)      0      2 059 

             - rozwiązanie umowy licencyjnej z Computer Associates Sp. z o.o.      0      2 059 

         c) pozostałe, w tym:     65 175       199 
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Inne przychody finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

             - inne      15       199 

             - wycena zawartych kontraktów forward     63 085       0 

             - zrealizowane transakcje forward     2 075       0 

         Inne przychody finansowe razem     65 175      3 161 

W I półroczu 2003 roku Spółka dokonała wyceny pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień 31 grudnia 2002 roku 
skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na ich nieistotny wpływ na 
osiągane wyniki. W związku z powyższym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do danych 
porównywalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 roku oraz wspomagając 
się odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,  
w szczególności MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać 
pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem 
dolara amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu  
w Polsce zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na 
dzień 31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż 
umowy najmu Spółka rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego  
1 602 tysiące złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz 
zobowiązania finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią 
zobowiązania długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). 
Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku, przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę  
2 559 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 1 936 tys. zł  
i krótkoterminowe 623 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent dokonał wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy handlowe. Wycena ta została w całości odzwierciedlona w kosztach 
finansowych w kwocie 83 681 tys. zł i zobowiązaniach finansowych w kwocie 89 030 tys. zł, odpowiednio 
długoterminowych 76 212 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 12 818 tys. zł. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. dokonał wyceny zawartych kontraktów typu 
forward na zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości 
uwzględniony w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 
29 291 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł, jak opisano pod Notami 4I oraz 8F. 

W dniu 31 marca 2004 roku Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego,  
z wyłączeniem firmy Sprzedającego (jak szerzej opisano pod Notami 1B i 4G). W skład wyżej wymienionych 
nabywanych aktywów wchodziły również pożyczki wraz odsetkami udzielone przez Emitenta w kwocie  
2 833 tys. zł. Aktywa te były w całości objęte odpisem aktualizującym, w związku z tym w 2004 roku 
dokonano odwrócenia odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od spółki 
bezpieczeństwo.pl w kwocie 2 833 tys. zł.  

    

Nota 26A 

Koszty finansowe z tytułu odsetek 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) od kredytów i pożyczek     1 227      1 015 

             - dla jednostek powiązanych, w tym:      0       123 

                - dla jednostek zależnych      0       123 

             - dla innych jednostek     1 227       892 

         b) pozostałe odsetki     2 210       0 
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Koszty finansowe z tytułu odsetek 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

             - dla jednostek powiązanych, w tym:      859       0 

                - dla jednostek zależnych      859       0 

             - dla innych jednostek     1 351       0 

Koszty finansowe z tytułu odsetek razem     3 437      1 015 

    

Nota 26B 

Inne koszty finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) ujemne różnice kursowe, w tym:     3 897       599 

             - zrealizowane     3 310       0 

             - niezrealizowane      587       599 

         b) utworzone rezerwy (z tytułu)      151      5 230 

             - rezerwa na koszty z tytułu umowy licencyjnej z Computer Associates  
Sp. z o.o.      0      1 730 

             - rezerwa na koszty związane z NetPower S.A.      151       0 

             - rezerwa na koszty wynagrodzenia dla EEA      0      3 500 

         c) pozostałe, w tym:     83 881      3 564 

             - wycena instrumentów finansowych wbudowanych w zawarte umowy     83 681      3 482 

             - inne      200       82 

         Inne koszty finansowe razem     87 929      9 393 

W I półroczu 2003 roku Spółka dokonała wyceny pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień 31 grudnia 2002 roku 
skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na ich nieistotny wpływ na 
osiągane wyniki. W związku z powyższym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do danych 
porównywalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 roku oraz wspomagając 
się odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,  
w szczególności MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać 
pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem 
dolara amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu  
w Polsce zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na 
dzień 31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż 
umowy najmu Spółka rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego  
1 602 tysiące złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz 
zobowiązania finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią 
zobowiązania długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). 
Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę  
2 559 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 1 936 tys. zł  
i krótkoterminowe 623 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent dokonał wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy handlowe. Wycena ta została w całości odzwierciedlona w kosztach 
finansowych w kwocie 83 681 tys. zł i zobowiązaniach finansowych w kwocie 89 030 tys. zł, odpowiednio 
długoterminowych 76 212 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 12 818 tys. zł. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. dokonał wyceny zawartych kontraktów typu 
forward na zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości 
uwzględniony w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 
29 291 tys. zł i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł, jak opisano pod Notami 4S oraz 9F. 
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W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z firmą COMP Rzeszów S.A. umowę sprzedaży całego 
posiadanego pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki. Cena 
sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł i zostanie zapłacona w dwóch ratach. Pierwsza rata została zapłacona 
w grudniu 2004 roku, zaś druga w grudniu 2005 roku. Zabezpieczeniem drugiej raty płatności za akcje 
spółki Epsilio S.A. będzie zastaw rejestrowy na akcjach spółki COMP Rzeszów S.A., będących własnością 
pana Adama Górala Prezesa Zarządu COMP Rzeszów S.A. Akcje spółki Epsilio S.A. zostały przekazane 
firmie COMP Rzeszów S.A. w momencie otrzymania dokumentów potwierdzających ustanowienie powyżej 
opisanego zastawu, tj. w marcu 2005 roku. Wartość księgowa netto sprzedawanych akcji wynosiła  
27 807 tys. zł, w związku z tym Spółka w 2004 roku dokonała odpisu aktualizującego wartość inwestycji  
w akcje spółki Epsilio S.A. w kwocie 3 307 tys. zł, jednocześnie przeklasyfikując inwestycję tę do pozycji 
krótkoterminowych. 

W 2004 roku Zarząd Softbank S.A. dokonywał okresowej weryfikacji wartości posiadanych akcji i udziałów 
w spółkach Grupy Softbank. Skutkiem tych analiz było dokonanie następujących odpisów aktualizujących: 

Mediabank S.A.   – 2 465 tys. zł, 

Sawan Grupa Softbank S.A.  – 1 705 tys. zł. 

RAZEM:    – 4 170 tys. zł. 

Dokonane odpisy aktualizujące wartość akcji spółek Medbiabank S.A. i Sawan Grupa Softbank S.A. były 
spowodowane słabszymi wynikami tych spółek, niż oczekiwano. 

Łączna wartość dokonanych odpisów aktualizujących wartość posiadanych akcji i udziałów w 2004 roku 
wyniosła 7 477 tys. zł i w całości obciążyła koszty finansowe. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o objęciu odpisem aktualizującym 
wartość pożyczek udzielonych spółce Mediabank S.A. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 093 tys. zł. 
Decyzja ta została spowodowana w związku z wątpliwością co do możliwości odzyskania tych kwot.  
 

Nota 27A 

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w związku z tym informacje o wynikach na 
sprzedaży udziałów w poszczególnych jednostkach zostaną przedstawione w informacji dodatkowej do 
sprawozdania skonsolidowanego.  
 

Nota 28A 

Podatek dochodowy bieżący 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         1. Zysk (strata) brutto     22 215  (13 392)

        2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów) (22 215) (11 567)

              - amortyzacja oraz ubezpieczenia niepodatkowe      464      1 138 

              - otrzymane dywidendy (37)      0 

              - zyski/straty finansowe wyłączone z podstawy opodatkowania w okresach 
poprzednich      614       871 

              - zyski/straty finansowe wyłączone z podstawy opodatkowania w okresie 
bieżącym     19 317      25 843 

              - rozwiązanie rezerwy na koszty (3 037) (1 915)

              - zawiązanie rezerwy na koszty     5 101      6 534 

              - odwrócenie pozostałych odpisów aktualizujących      0  (11)

              - koszty niezrealizowanej sprzedaży w okresie bieżącym      193       0 

              - koszty niezrealizowanej sprzedaży w okresach poprzednich      0  (639)

              - wycena kontraktów wdrożeniowych (20 045)     2 601 

              - wycena pozostałych kontraktów (3 585)      0 

              - utworzenia pozostałych odpisów aktualizujących      468       0 
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Podatek dochodowy bieżący 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

              - pozostałe koszty operacyjne niebędące kosztami uzyskania      435       643 

              - pozostałe koszty nie będącymi kosztami uzyskania      0       146 

              - utworzenia odpisów aktualizujących należności      509       844 

              - odwrócenia odpisów aktualizujących należności (1 242) (4 147)

              - amortyzacja podatkowa ABR (3 194) (3 194)

              - amortyzacja podatkowa nabytych praw autorskich     16 579       0 

              - zawiązanie (pomniejszone o wypłacone kwoty w 2004 roku) rezerwy 
restrukturyzacyjnej     1 064       0 

              - rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy restrukturyzacyjnej (239)      0 

              - zawiązanie rezerwy na odszkodowania z tytułu umów o pracę     4 136       0 

              - zawiązanie rezerwy na zobowiązanie z tytułu ryzyk podatkowych      584       260 

              - rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na koszty ryzyk podatkowych (2 899)      0 

              - zawiązanie rezerwy socjalnych      156       404 

              - aktualizacja wartości zapasów (9)      728 

              - darowizna      62       182 

              - rozwiązanie umowy licencyjnej z Saba Grupa Softbank S.A.      0  (17 000)

              - sprzedaż spółek zależnych (18 194) (27 677)

              - aktualizacja wartości niefinansowego majątku trwałego     4 477      1 658 

              - rozwiązanie umowy licencyjnej z Computer Associates Sp. z o.o.      0  (2 533)

              - koszty wynagrodzenia dla EEA z tytułu zakupu spółki Epsilio S.A.      0      3 500 

             - pozostałe przychody podatkowe niebędące przychodami rachunkowymi      447       197 

             - pozostałe przychody niebędące przychodami podatkowymi bieżącego 
okresu (111)      0 

              - rozliczenie straty z lat ubiegłych (24 229)      0 

         3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym      0  (24 959)

         4. Podatek dochodowy według stawki 2004 –19%, 2003 – 27%      0       0 

         6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej 
okresu, w tym:      0       0 

             - wykazany w rachunku zysków i strat      0       0 

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła zysk podatkowy  w wysokości 24 229 tys. zł, który w całości 
został rozliczony ze stratami z lat ubiegłych. 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy 
składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest 
odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają 
również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych 
zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. 
Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli 
organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty 
zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko 
podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie 
podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty 
wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym 
ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe.  
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Nota 28B 

Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych  (12 085)      0 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych      0      1 578 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi 
podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 

(2 430) (10 400)

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy 

    10 213       0 

Podatek dochodowy odroczony razem (4 302) (8 822)

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Zarząd Spółki dokonał weryfikacji możliwości realizacji aktywa z tytułu 
podatku odroczonego i stwierdził, iż kwota 19 008 tys. zł stanowi wartość możliwej do uzyskania kwoty  
w dającej się przewidzieć przyszłości, jak szerzej opisano pod Notą 5A.  

    

Nota 29A 

Proponowany podział zysku (pokrycia straty) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

Przeniesienia na kapitał zapasowy     26 517  (4 570)

Zyska (strata) netto     26 517  (4 570)

    

Nota 30A 

Sposób obliczenia zysku na jedną akcję:  

„Zysk netto za okres sprawozdawczy" / „Średnia ważona liczba akcji w okresie prawozdawczym". 

„ 26 517 tys. zł / 20 951 tys. szt. akcji = 1,27 zł / jedną akcję zwykłą". 

Sposób obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję:  

„Zysk netto za okres sprawozdawczy" / „Średnia ważona liczba akcji w następnym okresie 
sprawozdawczym". Do kalkulacji „średniej ważonej liczby akcji w następnym okresie sprawozdawczym" 
poza akcjami już wyemitowanymi dodano maksymalną liczbę akcji przewidzianą z konwersji obligacji 
zamiennych na akcję. 

„26 517 tys. zł / 20 951 + 16 ) tys. szt. akcji = 1,26 zł / jedną akcję zwykłą". 

 

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 

Struktura środków pieniężnych 

Według stanu na 31 grudnia 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku, środki pieniężne Spółki składały się  
z środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w gotówce i na rachunkach bankowych, w tym częściowo 
w formie lokat pieniężnych. Struktura walutowa została przedstawiona w Nocie 8E. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Spółki dotyczą jej podstawowej działalności i są wynikiem 
wpływów i wydatków uzyskanych i poniesionych w związku z obrotem sprzętem komputerowym, 
oprogramowaniem obcym i innymi towarami oraz świadczeniem usług własnych polegających na 
dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań informatycznych, produkcją i sprzedażą oprogramowania 
własnego. 

W 2004 roku głównymi źródłami wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej Spółki były: 

- sprzedaż udziałów spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o., 

- nabycie akcji spółki Sawan Grupa Softbank S.A., 

- finansowanie bieżącej działalności spółki Mediabank S.A., 
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- obrót papierami wartościowymi, 

- zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Działalność finansowa Spółki obejmowała głównie wpływy i wydatki związane z obsługą wyemitowanych 
papierów komercyjnych i zaciągniętym kredytem, jak również zapłatę związanych z nimi odsetek. 

Zmiany stanu niektórych pozycji bilansowych wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych nie 
odpowiadają zmianom stanu wynikającym z bilansu. Poniżej charakterystyka tych różnic. 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych – bilans     181 702 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wykupu/emisji obligacji (62 895)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciągniętego kredytu (36 870)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wyceny pochodnych wbudowanych 
instrumentów finansowych (11 198)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wpływów ze sprzedaży akcji spółki Epsilio S.A. (12 495)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pozostałych korekt     3 958 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych – sprawozdanie z przepływów pieniężnych     62 202 

   

Zmiana stanu należności krótkoterminowych – bilans (93 407)

Zmiana stanu należności krótkoterminowych z tytułu zamiany należności na akcje (610)

Zmiana stanu należności krótkoterminowych z tytułu pozostałych korekt (2)

Zmiana stanu należności krótkoterminowych – sprawozdanie z przepływów pieniężnych (94 019)

  

Zmiana stanu rezerw – bilans     1 300 

Zmiana stanu rezerw - sprawozdanie z przepływów pieniężnych     1 300 

  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – bilans (25 102)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – sprawozdanie z przepływów pieniężnych (25 102)

  

Zmiana stanu zapasów – bilans (13 832)

Zmiana stanu zapasów – sprawozdanie z przepływów pieniężnych (13 832)

  

Zmiana stanu długoterminowych należności (9 506)

Inne korekty (89)

Inne korekty – sprawozdanie z przepływów pieniężnych (9 595)
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B. Dodatkowe noty objaśniające 

1. Instrumenty finansowe 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach (dłużne papiery wartościowe): 

BO: 6 989 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA: 6 403  tys. zł, 

BZ: 13 392 tys. zł. 

Dłużne papiery wartościowe nabywane w celu lokowania wolnych środków pieniężnych wyceniane są na 
dzień bilansowy wg wartości rynkowej, podawanej przez bank prowadzący rachunek Spółki. Papiery te 
mogą zostać zbyte przed datą wykupu na rynku regulowanym, obciążone są ryzykiem niewypłacalności 
wystawcy do wartości nominalnej oraz ryzykiem stopy procentowej. 

Charakterystyka: 

Nazwa  Wartość 
nominalna  Data wykupu Wycena na 

dzień bilansowy Zysk 

       

Ford Credit Bank Polska SA     3 500 2005-02-01     3 484   177  

Browary Żywiec     10 000 2005-02-24     9 908   377  

Stocznia Szczecińska  PORTA HOLDING S.A.     1 500       0    -  

  15 000    13 392   554  

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach (akcje spółki notowanej na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych): 

BO: 0 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA: 575 tys. zł, 

BZ: 575 tys. zł. 

Akcje spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zostały nabyte w wyniku 
zamiany wierzytelności na akcje nowej emisji spółki Inwar Biuro & System. Papiery te mogą zostać zbyte  
w każdej chwili, zależnie od popytu na giełdzie. 

Charakterystyka: 

Nazwa Data zakupu liczba akcji cena 
emisyjna 

Wartość 
nominalna 

Cena  
rynkowa

Wartość 
rynkowa Zysk 

IBS seria I 2004-01-30     334 643      1,00     334 643     1,11     371 454      36 811 

IBS seria J 2004-01-30     183 271      1,50     274 907     1,11     203 431  (71 476)

      517 914      609 550     574 885  

Zawarte transakcje typu forward na waluty EUR i USD: 

W 2004 roku Spółka zawarła szereg kontraktów typu forward na zakup i sprzedaż EUR i USD. Zawarte 
kontrakty stanowią częściowe zabezpieczenie ekspozycji finansowej na jaką jest narażona Spółka w wyniku 
zawarcia kilku istotnych kontraktów, w których to przychody (należności) są denominowane w EUR lub 
USD. 

BO: 0 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA: 63 085 tys. zł, 

BZ: 63 085 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka była posiadaczem opcji zakupu i sprzedaży walut obcych (EUR, 
USD) typu forward. Wycena tych instrumentów spowodowała powstanie aktywów finansowych w kwocie 63 
085 tys. zł i wpłynęła dodatnio na wynik Emitenta. 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 
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Powstałe na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa finansowe realizują się w następujących przedziałach 
czasowych: 

Aktywa finansowe – instrumenty finansowe – kontrakty forward 

- do 3 miesięcy   2 003  tys. zł.

- powyżej 3 do 12 miesięcy   31 791  tys. zł.

- powyżej 12 miesięcy   29 291  tys. zł.

Razem   63 085  tys. zł.

Długoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach (akcje spółki notowanej na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych): 

BO: 0 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA:  65 945 tys. zł, 

BZ:  65 945 tys. zł. 

Akcje spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zostały nabyte w ramach oferty 
publicznej. Papiery te mogą zostać zbyte w każdej chwili, zależnie od popytu na giełdzie, jednakże intencją 
Zarządu Spółki jest utrzymywanie tych aktywów przynajmniej przez okres najbliższych 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. 

Charakterystyka: 

Nazwa Data zakupu liczba 
akcji 

cena 
nabycia

Wartość 
nominalna

Koszty 
nabycia 

Cena  
rynkowa 

Wartość 
rynkowa Zysk 

COMP Seria A 2004-09-15 155 000 94,06     14 580 109,00     16 895     2 315 

COMP Seria B 2004-09-15 450 000 94,06     42 328 
     610 

109,00     49 050     6 722 

  605 000     56 908      65 945     9 037 

Zobowiązania finansowe: 

Wbudowane instrumenty pochodne w zawarte umowy handlowe: 

BO: 3 482 tys. zł, 

 - w tym zobowiązania finansowe 5 129 tys. zł, 

 - w tym aktywa finansowe – (1 647) tys. zł. 

ZWIĘKSZENIA: 85 548 tys. zł, 

BZ: 89 030 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka wydzieliła i wyceniła pochodne instrumenty finansowe wbudowane  
w zawarte umowy zakupu i sprzedaży aktywów trwałych i usług (z wyjątkiem umów najmu, w których 
indeksacja opłat kursem waluty USD lub EUR uważana jest za powszechnie stosowaną). Wycena tych 
instrumentów finansowych spowodowała powstanie zobowiązań finansowych w kwocie 89 030 tys. zł. 
Wycena ta wpłynęła ujemnie na wyniki Emitenta w kwocie 83 681 tys. zł w 2004 roku.  

Powstałe na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania finansowe realizują się w następujących 
przedziałach czasowych: 

Zobowiązania finansowe – instrumenty finansowe wbudowane w umowy wdrożeniowe 

- do 3 miesięcy   3 234  tys. zł. 

- powyżej 3 do 12 miesięcy   9 584  tys. zł. 

- powyżej 12 miesięcy   76 212  tys. zł. 

Razem   89 030  tys. zł. 
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Pożyczki i należności własne 

Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy: 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Emitent wykazał należności długoterminowe wynikające z przekazania 
kwoty 11 521 tys. zł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie gwarancji dobrego 
wykonania umowy kontraktu na wykonanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców według 
wartości zdyskontowanej. Powyżej opisana kwota oprocentowana jest minimalną stopą o nominale 0,1%. 

Różnica pomiędzy wartością nominalną a zdyskontowaną została w całości odniesiona do rozliczeń 
międzyokresowych czynnych i jest rozliczana w koszty zgodnie ze stanem zaawansowania kontraktu.  
W 2004 roku odniesiono w koszty kwotę 623 tys. zł. 

 Poniżej przedstawiono terminy zwrotu opisanej wyżej kwoty: 

Należność długoterminowa – gwarancja dobrego wykonania umowy 

Wartość brutto Termin zwrotu Naliczone dyskonto Wartość po 
zdyskontowaniu 

    8 064  2006-01-31      675     7 390 

    3 457  2010-12-31     1 340     2 116 

    11 521       2 015     9 506 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (dla jednostek powiązanych): 

BO: 0 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA: 807 tys. zł, 

BZ: 807 tys. zł. 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wyceniane są na dzień bilansowy w cenie nabycia skorygowanej  
o naliczone odsetki i dokonane odpisy aktualizujące. 

Charakterystyka: 

Pożyczka udzielona spółce Mediabank S.A. 

Kwota pożyczki Oprocentowanie Pożyczka wraz z odsetkami Data spłaty 

  290  WIBOR 3M+2,5%  302  2005-07-27 

  50  WIBOR 3M+2,5%  52  2005-07-27 

  345  WIBOR 3M+2,5%  356  2005-07-27 

  50  WIBOR 3M+2,5%  51  2005-07-27 

  310  WIBOR 3M+2,5%  317  2005-07-27 

  500  WIBOR 3M+2,5%  509  2006-04-14 

  250  WIBOR 3M+2,5%  254  2006-04-14 

  150  WIBOR 3M+2,5%   151  2006-04-14 

  100  WIBOR 3M+2,5%   100  2006-04-14 

 Odpis aktualizujący (2 092)   

    2 045         0   

Pożyczka udzielona spółce Sawan Grupa Softbank S.A. 

Kwota pożyczki Oprocentowanie Pożyczka wraz z odsetkami Data spłaty 

  650  WIBOR 3M+2,5%  653  2005-08-31 

  150  WIBOR 3M+2,5%   154  2005-08-31 

     800         807   
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2. Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka obciążona była zobowiązaniami pozabilansowymi w kwocie  
16 677 tys. zł. W skład zobowiązań pozabilansowych wchodziły: 

Gwarancje i poręczenia: – 15 841  tys. zł, 

- w tym dla jednostek powiązanych – 15 841  tys. zł. 

Pozostałe: – 836  tys. zł, 

- zobowiązania z tyt. umów leasingu operacyjnego – 496 tys. zł, 

- zobowiązanie do udzielenia pożyczki spółce Sawan Grupa Softbank S.A. – 300 tys. zł, 

- zobowiązanie do udzielenia pożyczki spółce Mediabank S.A. – 40 tys. zł. 

3. Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków. 

4. Spółka nie zaniechała żadnej działalności w okresie sprawozdawczym ani też nie planuje zaniechania  
w następnym okresie. 

5. Wartość netto kosztów wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  
w budowie na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiła 44 tys. zł. Koszty te dotyczyły głównie nie zakończonych 
ulepszeń środków trwałych. 

6. W 2004 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 67 637 tys. zł, w tym na zakup akcji  
w spółkach zależnych wydatkowano 2 100 tys. zł, udzielone pożyczki jednostkom powiązanym 4 841 tys. zł. 
Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Emitent nabył 605 000 sztuk akcji spółki Comp Rzeszów S.A., 
uprawniające do 17,54% głosów na WZA za kwotę 56 907 tys. zł powiększoną o koszty związane  
z zakupem akcji w kwocie 610 tys. zł razem 57 517 tys. zł. Powyżej opisane inwestycje były realizowane ze 
środków własnych Spółki i zaciągniętego kredytu. Emitent planuje ponieść nakłady inwestycyjne w 2005 
roku w wysokości około 205 mln zł, w tym na aktywa niefinansowe około 8,4 mln zł. Nakłady na aktywa 
finansowe zostaną przeznaczone na pozyskanie nowych spółek, które to przyczynią się do poszerzenia 
oferty produktowej i usługowej dla rynku finansowo-bankowego oraz powinny mieć pozytywny wpływ na 
wskaźniki finansowe Grupy Softbank. Nakłady na aktywa niefinansowe zostaną przeznaczone na rozwój 
nowych produktów Softbank S.A. Powyżej opisane nakłady inwestycyjne Softbank S.A. mają być 
finansowane z planowanej emisji akcji i środków własnych. 

Spółka w okresie sprawozdawczym nie poniosła żadnych nakładów na ochronę środowiska i nie planuje  
w następnym okresie takowych ponosić. 

7. W okresie sprawozdawczym Emitent zbył wszystkie posiadane akcje i udziały w spółkach Zeto-Rodan 
Sp. z o.o. i Saba Grupa Softbank S.A. Na sprzedaży spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o. Spółka odnotowała wynik 
0 tys. zł, zaś rezultat na transakcji zbycia akcji Saba Grupa Softbank S.A. wyniósł (6) tys. zł. Dodatkowo  
w 2004 roku Softbank S.A. zawarł umowę sprzedaży spółki Epsilio S.A., transakcja doszła do skutku  
w marca 2005 roku. 

Wartość księgowa netto sprzedawanych akcji wynosiła 27 807 tys. zł, w związku z tym Spółka w 2004 roku 
dokonała odpisu aktualizującego wartość inwestycji w akcje spółki Epsilio S.A. w kwocie 3 307 tys. zł, 
jednocześnie przeklasyfikując inwestycję tę do pozycji krótkoterminowych. 

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Emitent nabył część przedsiębiorstwa spółki bezpieczeństwo.pl  
Sp. z o.o. co szerzej opisano pod Notą 1B. 

 

Jednostki powiązane kapitałowo z Softbank S.A. (podlegające konsolidacji metodą pełną)  
w tys. zł 

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu bezpieczeństwo.pl  100%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego  Sp. z o.o.   -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    21  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  
w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  
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Jednostki powiązane kapitałowo z Softbank S.A. (podlegające konsolidacji metodą pełną)  
w tys. zł 

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  

Zysk netto    2 328  

Suma bilansowa    73  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   -  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Epsilio S.A. 100%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    81  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    25  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    257  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    10  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  
w okresie  01.01 - 31.12.2004    157  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  

Zysk netto    4 062  

Suma bilansowa    13 939  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   -  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Mediabank S.A. 100%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego      -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    3  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    35  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  
w okresie  01.01 - 31.12.2004    16  

Zakupy netto od jednostek powiązanych nie podlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  

Strata netto   ( 4 189   )

Suma bilansowa    1 668  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004  2 093  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu NOVUM Sp. z o.o. 51%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    273  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  
w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  
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Jednostki powiązane kapitałowo z Softbank S.A. (podlegające konsolidacji metodą pełną)  
w tys. zł 

Zysk netto    570  

Suma bilansowa    5 486  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   -  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Sawan Grupa 71,88%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego Softbank S.A.  2  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    38  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    1 167  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  
w okresie  01.01 - 31.12.2004    3  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    5  

Strata netto   ( 3 236   )

Suma bilansowa    10 549  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   807  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Softbank Serwis 100%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego Sp. z o.o.  74  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    4 546  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    24 237  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    644  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  
w okresie  01.01 - 31.12.2004    931  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.12.2004    7 132  

Zysk netto    196  

Suma bilansowa    58 122  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   -  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Saba Grupa 0%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego Softbank S.A.   -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 29.02.04     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 29.02.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  
w okresie  01.01 - 29.02.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 -29.02.2004     -  

Strata netto w okresie 01.01-29.02.2004   ( 25   )
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Jednostki powiązane kapitałowo z Softbank S.A. (podlegające konsolidacji metodą pełną)  
w tys. zł 

Suma bilansowa na dzień 29.02.2004    41  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 29.02.2004   -  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Zeto-Rodan Sp. z o.o. 0%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego      -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających 
konsolidacji    w okresie  01.01 - 31.03.2004     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.03.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji     
w okresie  01.01 - 31.03.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających 
konsolidacji w okresie  01.01 - 31.03.2004     -  

Zysk netto w okresie 01.01.2003-31.03.2004    15  

Suma bilansowa na dn. 31.03.2004    1 744  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.03.2004   -  

 

 Jednostka dominująca w stosunku do Softbank S.A. – dane w tys. zł 

Nazwa jednostki  Prokom Software S.A.  

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    1 055  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    45 942  

Sprzedaż netto do jednostki dominującej w okresie  01.01 - 
31.12.2004    1 318  

Zakupy netto od jednostki dominującej w okresie  01.01 - 31.12.2004     110 719  
 

9. Średnia struktura zatrudnienia (wg grup zawodowych) w 2004 roku     2004      2003  

Zarząd      5       5 

Kadra kierownicza      9       8 

Działy produkcyjne      210       140 

Działy serwisowe      21       21 

Dział handlowy      32       36 

Administracja      73       76 

Razem      350       286 

10. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone i należne za 2004 rok osobom 
zarządzającym Softbank S.A. w 2004 roku wyniosły 14 907 tys. zł, 

a osobom nadzorującym Softbank S.A.: 178 tys. zł. 

Łącznie stanowi to kwotę: 15 085 tys. zł. 

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone osobom nadzorującym spółki zależne  
i stowarzyszone, a będącym równocześnie pracownikami podmiotu dominującego Grupy  wyniosły 189 tys. zł. 
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Wynagrodzenia władz Spółki za 2004 rok: 

Członkowie Zarządu: 

1. Krzysztof Korba   3 200 tys. zł, 

2. Piotr Jeleński   682 tys. zł,  

3. Robert Smułkowski  3 394 tys. zł,  

4. Przemysław Borzestowski 1 040 tys. zł, 

5. Przemysław Sęczkowski 1 036 tys. zł.   

Członkowie Zarządu odwołani w ciągu 2004 roku: 

1. Jarosław Ogorzałek  4 348 tys. zł,    

2. Aleksander Lesz  1 195 tys. zł, 

3. Adam Dąbkowski  12 tys. zł. 

Członkowie Rady Nadzorczej: 

1. Ryszard Krauze   nie pobiera wynagrodzenia, 

2. Stanisław Janiszewski  67 tys. zł, 

3. Alicja Kornasiewicz  67 tys. zł, 

4. Maciej Grelowski  22 tys. zł, 

5. Piotr Mondalski   22 tys. zł. 

11. Wartość niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta lub jednostek zależnych od Emitenta, udzielonych przez  
Emitenta lub przedsiębiorstwa jednostek zależnych, osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich 
współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym 
oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, wynosi 0 tys. zł. 

12. Sprawozdanie finansowe za 2004 rok nie zawiera skutków znaczących zdarzeń lat ubiegłych. 

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym. 

7 stycznia 2005 roku Zarząd Softbank S.A. powziął informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego na 
akcjach firmy Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi. Zastaw został ustanowiony 30 września 2003 roku (raport 
bieżący RB 48/2003) na mocy umowy kredytowej zawartej pomiędzy Softbank S.A. a ING Bank Śląski S.A. 
Zastaw dotyczył 892 500 akcji Epsilio S.A., o wartości 1 zł każda, stanowiących łącznie 100% wszystkich 
akcji tego podmiotu i dających prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Zastawione aktywa uznaje 
się za aktywa znacznej wartości, ponieważ zastaw dotyczył ponad 20% kapitału zakładowego podmiotu 
zależnego Emitenta.  

W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z COMP Rzeszów S.A. warunkową umowę sprzedaży 
całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału zakładowego tej 
spółki.  
Cena sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł i zostanie zapłacona w dwóch ratach. Pierwsza rata została 
zapłacona w grudniu 2004 roku, zaś druga ma zostać zapłacona w grudniu 2005 roku. Zabezpieczeniem 
drugiej raty płatności za akcje spółki Epsilio S.A. będzie zastaw rejestrowy na akcjach spółki COMP 
Rzeszów S.A., będących własnością pana Adama Górala Prezesa Zarządu COMP Rzeszów S.A. Akcje 
spółki Epsilio S.A. zostały przekazane firmie COMP Rzeszów S.A. w momencie otrzymania dokumentów 
potwierdzających ustanowienie powyżej opisanego zastawu, tj. w marcu 2005 roku. 

13 stycznia 2005 roku Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie aneks do umowy 
kredytowej z dnia 11 września 2003 roku (raport bieżący RB41/2003), który rozszerza możliwość 
wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty 30 mln zł. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa  
1M WIBOR powiększona o marżę banku. Kredyt będzie udostępniony do 29 czerwca 2005 roku. Umowa 
została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Softbank S.A.  

27 stycznia 2005 roku Spółka podpisała umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7000 akcji 
Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11 złotych każda, za łączną 
kwotę 3.491.500 zł. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym 
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zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A., co stanowi podstawę uznania ich za aktywa  
o znacznej wartości.  
Zapłata w wysokości 1 791 500 zł zostanie opłacona gotówką ze środków własnych, natomiast zapłata  
w wysokości 1 700 000 zł zostanie rozliczona poprzez przeniesienie na sprzedawcę prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, stanowiącego prawo spółki Sawan Grupa Softbank S.A. lub gotówką, wedle 
uznania Softbank S.A. Rozliczenie nastąpi na zasadzie przekazu Softbank S.A. do Sawan Grupa Softbank S.A.  
Po transakcji Softbank S.A. będzie posiadał 24.895 akcji o łącznej wartości nominalnej 273 845 zł, co 
stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A.  
Nie istnieją powiązania pomiędzy Softbank S.A. i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi  
a sprzedającymi akcje, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 30 RRM GPW. Wartość ewidencyjna akcji Sawan 
Grupa Softbank S.A. w księgach rachunkowych Softbank S.A. wynosiła na dzień 26 stycznia 2005 r. 
10.630.153 zł. Wartość nabytych akcji zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Softbank 
S.A. według ceny ich nabycia. 

24 marca 2005 roku Spółka podpisała aneks z Bankiem PKO BP S.A. do umowy z dnia 27 października 
2003 roku (RB 54/2003), którego wartość wynosi 67,4 mln zł. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, 
serwis oraz upgrade oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwój oraz funkcjonowanie 
systemów eksploatowanych przez bank. Umowa przewiduje kary umowne do 10% wartości netto umowy. 
Bank uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 
ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy.  
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowy na łączną kwotę 79,4 mln zł, 
o których nie informowała dotychczas w raportach bieżących, ponieważ nie spełniały one kryteriów umowy 
znaczącej. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% wartości 
kapitałów własnych Spółki. 

6 kwietnia 2005 roku Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Softbank S.A., które ma odbyć się w dniu 6 maja 2005 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki 
przy ulicy 17 Stycznia 72A w Warszawie, oraz podał do wiadomości następujące propozycje uchwał: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku 
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 
2004. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Softbank za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację 
dodatkową.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2004 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności  

w roku 2004.  
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  

w 2004 roku.  
7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  

w 2004 roku.  
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2004 roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „T" 

z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 

„U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku. 

Jednocześnie Zarząd Softbank S.A. poinformował, że do podstawowych celów emisji akcji przewidzianych 
powyższym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia należą planowane transakcje nabycia akcji, 
udziałów lub innych składników majątkowych, które mają być dokonywane z zaangażowaniem środków 
finansowych uzyskanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego lub poprzez wniesienie do Spółki 
wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Zarząd Softbank S.A. planuje, 
że w ramach opisanej powyżej emisji ma być wyemitowanych 8 369 295 sztuk akcji. Szacowane wpływy  
z emisji mają wynieść 190 mln zł. 

14. Softbank S.A. kontynuuje swoją działalność nieprzerwanie od 1989 roku. Nie istnieje żaden podmiot, 
który byłby prawnym poprzednikiem Spółki. 

15. W związku z tym, że w okresie ostatnich 3 lat działalności Softbank S.A., zgodnie z danymi GUS, 
inflacja nie przekroczyła 20% w skali roku, Emitent nie sporządza sprawozdania finansowego  
i porównywalnych danych finansowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. 
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16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy wynikami na podstawowych pozycjach rachunku zysków  
i strat ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym za IV kwartały 2004 roku a sprawozdaniem za 2004 rok: 

 

Zmiany wyników Softbank S.A. w stosunku do poprzednio opublikowanego sprawozdania  
za IV kwartały 2004 roku 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     2 612 

Zmiana wyceny kontraktów wdrożeniowych     2 797 

Zmiana wyceny pozostałych kontraktów      107 

Ujęcia faktur korygujących wystawionych w 2005 roku (377)

Pozostałe korekty      85 

Zysk (strata) ze sprzedaży (985)

Zmiana przychodów ze sprzedaży     2 612 

Ujęcie dodatkowych kosztów dotyczących realizowanych kontraktów (2 861)

Ujęcie dodatkowych kosztów związanych z bieżącą działalnością (542)

Relaksyfikacja kosztów z pozostałych operacyjnych do kosztów działalności podstawowej (410)

Pozostałe korekty      216 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (576)

Zmiana zysku na sprzedaży (985)

Relaksyfikacja kosztów z pozostałych operacyjnych do kosztów działalności podstawowej      410 

Pozostałe korekty (1)

Zysk (strata) brutto (245)

Zmiana wyniku na działalności operacyjnej (576)

Zmiana wyceny instrumentów finansowych (8 561)

Zmiana sposobu wyceny inwestycji w akcje spółki Comp Rzeszów S.A..     9 075 

Utworzenie dodatkowych rezerw na zobowiązania (151)

Pozostałe korekty (32)

Zysk (strata) netto (245)

Zmiana wyniku brutto (245)

17. 18. W 2004 roku Spółka nie dokonała żadnych zmian polityki (zasad) rachunkowości ani też nie 
dokonywała żadnych korekt z tytułu błędów podstawowych, ponieważ takowe nie wystąpiły. 

19. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie 
przewidywanej przyszłości, nie krótszym niż 12 miesięcy od daty bilansowej, czyli od dnia 31 grudnia 2005 
roku. 

20. Nabycie przedsiębiorstwa od bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego,  
z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wyniosła 35 tys. zł i została ustalona 
w oparciu o wycenę niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków 
własnych. Nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający 
wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 
informatycznych. Wartość nabytych aktywów netto (wg wartości godziwej) wynosiła (3 146) tys. zł, w tym 
kwota 3 216 tys. zł stanowiła pożyczki udzielone spółce przez Emitenta i należności własne. Dodatkowo, 
Emitent poniósł koszty opisanej wyżej transakcji w kwocie 17 tys. zł. 

Z dniem 30 czerwca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o objęciu odpisem aktualizującym 
wygenerowaną przy przejęciu przedsiębiorstwa wartość firmy z uwagi na brak pewności co do realizacji 
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kontraktów w najbliższej przyszłości, co do których nabyte przedsiębiorstwo posiada kompetencje. Wartość 
odpisu wyniosła 3 038 tys. zł. 

21. Spółka stosuje metodę praw własności do wyceny akcji w jednostkach stowarzyszonych. 

Jednostki zależne i stowarzyszone niepodlegające konsolidacji metodą pełną lub praw własności: 

1.Spółka Bielpolsoft – Mińsk, Białoruś, zajmuje się dostarczaniem systemów informatycznych. Softbank S.A. 
posiadał 85% udziałów i głosów w spółce Bielpolsoft. Z uwagi na sytuację gospodarczą na Białorusi  
i brak jakichkolwiek danych finansowych, Emitent nie może podać żadnych danych finansowych za 2004 
rok,  2003 rok, rok 2002 oraz 2001 rok. Całość inwestycji w spółkę Bielpolsoft została objęta odpisem 
aktualizującym. Spółka nie jest konsolidowana z powodu niemożności uzyskania jakichkolwiek danych 
finansowych. 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie poniosła kosztów związanych z tym przedsięwzięciem ani nie 
uzyskała przychodów z tego tytułu oraz nie była zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
związanych z tą inwestycją. 

22. Zobowiązania warunkowe 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka wykazywała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji 
i poręczeń na kwotę 15 841 tys. zł. 

Z powództwa Planetia S.A. przeciwko Softbank S.A. z dnia 10 sierpnia 2001 roku trwa postępowanie 
sądowe o zapłatę kwoty 1 mln zł przed Sądem Okręgowym w Warszawie.   

Softbank S.A. dnia 16 października 2002 roku złożył pozew wzajemny o wypłatę 587 tys. zł (kwota główna 
493 tys. zł, odsetki ustawowe do dnia zapłaty oraz odszkodowania za utracone korzyści – 94 tys. zł) przez 
spółkę Planetia S.A. z tytułu utraconych korzyści.  

Dnia 16 marca 2005 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok, w którym oddalił powództwo Planetia 
S.A. w całości i uwzględnił powództwo wzajemne Softbank S.A. Pełnomocnicy Planetia S.A. zapowiedzieli 
złożenie apelacji.  

Z uwagi na niekorzystną kondycję finansową Planetia S.A., utrzymującą się od roku 2001, trudno 
oczekiwać, iż żądane kwoty będą mogły być skutecznie wyegzekwowane. 

W związku z powyższym w dniu 23 marca 2004 roku Softbank S.A. złożył pozew w Sądzie Okręgowym  
w Warszawie Wydz. III Cywilny przeciwko akcjonariuszom Planetia S.A. o zapłatę kwoty 545 tys. zł. Pozew 
skierowany jest solidarnie wobec akcjonariuszy Planetia S.A., zobowiązanych do zwrotu kwoty zapłaconej 
przez Softbank S.A. za akcje Planetia S.A. w ramach opcji put, gdyby nie uczyniła tego Planetia S.A. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego termin rozprawy nie został jeszcze 
wyznaczony. Ponieważ jednak sprawa ta pozostaje w istotnym związku z wyżej opisanymi, wzrasta 
możliwość szybszego wyznaczenia jej terminu.  

Uwzględniając opinie prawników prowadzących wyżej opisane sprawy sądowe, Zarząd Spółki uznaje, że 
ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia przedmiotowych spraw dla Spółki jest niskie, zatem nie utworzono  
z tego z tego tytułu rezerw. 

W dniu 28 grudnia 2004 roku Spółka złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  
nr PD-4218-170/04/IJ utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach  
nr KP1-730/22/045/3815/020887 z dnia 26 października 2004 roku orzekającą o odpowiedzialności Spółki 
jako płatnika i określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od 
osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 1999 rok  
w kwocie 71 tys. zł. Skarga została wniesiona w terminie, a termin rozprawy został ustalony na 10 maja 
2005 roku.  

W dniu 4 kwietnia 2005 r. Spółka otrzymała dwie decyzje Dyrektora Izby Skarbowej nr PD-4218-171/04/IJ 
oraz nr PD-4218-171/04/IJ z dnia 30 marca 2005 r. utrzymujące w mocy decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Katowicach nr KP1-730/23/045/3815/020887 oraz nr KP1-730/24/045/3815/020887 z dnia  
26 października 2004 roku orzekające o odpowiedzialności Spółki jako płatnika i określającą zobowiązanie 
podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub 
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 2000 rok w kwocie 156 tys. zł i 1 558 tys. zł za 2002 rok. 
Aktualnie Spółka przygotowuje skargi na wyżej wymienione decyzje, które zostaną wniesione  
w ustawowym terminie.  

Wszystkie wyżej wymienione kwoty przedstawione w powyższych decyzjach zostały przez Spółkę 
zapłacone w dniu 6 stycznia 2003 roku wraz z należnymi odsetkami. Jednakże Spółka stoi na stanowisku, 
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że zobowiązania podatkowe były nienależne i będzie dążyła do odzyskania zapłaconych kwot. Wartość 
kwot, o których zwrot będzie występować Spółka, wynosi 10 440 tys. zł wraz z odsetkami. 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Podpis osoby, której 
powierzono prowadzenie 

ksiąg rachunkowych 

2005-04-20 Krzysztof Korba Prezes Zarządu   2005-04-20 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis data 

2005-04-20 Robert Smułkowski Członek Zarządu 
  

Mirosława Janusz 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis imię i nazwisko 

2005-04-20 Piotr Jeleński Członek Zarządu 
  

Główna Księgowa 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis stanowisko/funkcja 

2005-04-20 Przemysław Borzestowski Członek Zarządu 
    

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis podpis 

2005-04-20 Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu 
    

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis   
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Wstęp 
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy 
o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694, 
z późniejszymi zmianami) 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 i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych ( Dz.U.  
z 2001 roku Nr 152, poz. 1729), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. 
z 2004 roku Nr 186, poz. 1921), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku  
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
(Dz.U. z 2001 roku Nr 139, poz. 1569, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania  
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 149, poz. 1674, z późniejszymi 
zmianami). 

W 2004 roku Spółka nie dokonywała żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości ani też nie dokonywała 
żadnych korekt z tytułu błędów podstawowych. Stosowne zasady rachunkowości zostały przedstawione we 
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie z działalności Emitenta oraz zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego 
sporządzone zostały zgodnie z par. 64 ust. 1, 2, 4 oraz ust. 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
16 października 2001 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych 
Przychody ze sprzedaży Softbank S.A. wyniosły w 2004 roku 396 829 tys. zł, co oznacza wzrost o 133 856 
tys. zł w stosunku do poprzedniego roku. W 2004 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
Softbank S.A. wzrosły o 36,24%, tymczasem przychody ze sprzedaży Softbank S.A. o 50,90%, dzięki temu 
marża brutto na sprzedaży wzrosła do 22,84% z 14,53% wykazanej w 2003 roku. Zysk brutto ze sprzedaży 
Softbank S.A. w 2004 roku pomniejszyły koszty sprzedaży i ogólnego zarządu o 39 041 tys. zł. Zysk 
operacyjny Softbank S.A. wyniósł w 2004 roku 44 953 tys. zł, co oznacza 227,24% wzrost w porównaniu  
z 2003 rokiem. Zysk netto wzrósł o 31 087 tys. zł.  

Wyniki finansowe Softbank S.A.  

[tys. zł] 2003 rok 2004 rok zmiana 

Przychody ze sprzedaży, w tym z: 262 973 396 829 50,90%

bankowość i finanse 172 238 239 974 39,33%

administracja publiczna 83 430 151 338 81,40%

pozostałe sektory  7 305 5 517 (24,48)%

Zysk brutto ze sprzedaży 38 212 90 623 137,16%

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 737 44 953 227,24%

Zysk (strata) netto (4 570) 26 517 -

Największy udział w sprzedaży Softbank S.A. zgodnie z przyjętą strategią miały sektory: bankowość oraz 
instytucje publiczne (łącznie 98,61%). Przychody z sektora bankowego wzrosły o 67 736 tys. zł, osiągając 
poziom 239 974 tys. zł. Udział tego sektora w sprzedaży Softbank S.A. zmniejszył się do poziomu 60,47%  
w porównaniu z 2003 rokiem ze względu na wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży do instytucji publicznych 
(81,40%). W strukturze przychodów za 2004 rok sektor publiczny stanowił 38,14%.  

Zwiększenie przychodów Softbank S.A. było możliwe dzięki realizacji dużych kontraktów w administracji 
publicznej oraz bankowości. Wzrost sprzedaży w bankowości jest między innymi efektem podpisanych  
w 2004 roku szeregu umów, o których Zarząd informował w komunikatach giełdowych. Ponadto w 2004 
roku Softbank S.A. kontynuował budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla PKO BP S.A. 
Spółka podpisała umowę na wdrożenie ZSI w sierpniu 2003 roku. Przychody zrealizowane w 2003 roku  
z wdrożenia były marginalne, podczas gdy w 2004 roku wyniosły 36,6 mln zł. Oprócz tego w 2004 roku 
Softbank S.A. nadal uzyskiwał przychody od PKO BP S.A. z utrzymywania systemów wdrożonych  
w poprzednich okresach (m.in. ZORBA, CEZAR, NetBANK). 
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Z sektora administracji publicznej Softbank S.A. osiągnął w 2004 roku przychody w wysokości 151 338 tys. zł. 
Wysoki poziom sprzedaży zrealizowano głównie dzięki przychodom z kilku dużych kontraktów. Istotnym 
składnikiem przychodów z sektora publicznego były wpływy z wdrożenia systemu informatycznego Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców rozpoczętego w IV kwartale 2003 roku. Zwiększające się przychody z tego 
kontraktu są naturalną konsekwencją postępujących prac nad tworzeniem systemu CEPiK.  

Ponadto w 2004 roku Softbank S.A. realizował kontrakt związany z wdrożeniem systemu Centralnej 
Personalizacji Dowodów Rejestracyjnych (CPDR), który funkcjonuje od 1 października 2004.  

Spółka sfinalizowała również wykonanie kontraktu dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), 
która odpowiada za druk nowych dowodów rejestracyjnych. Softbank S.A. podpisał umowę z PWPW  
w kwietniu 2004 roku, przedmiotem której była dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
wykonanie usług szkoleniowych i instalacja sieci komputerowych oraz świadczenie usług serwisowych. 
Wartość umowy wynosiła 27,7 mln zł. 

W sierpniu 2004 roku Spółka podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę na dostawę 
infrastruktury serwerów wieloprocesorowych wraz z macierzą dyskową o wartości 19 711 tys. zł. Kontrakt  
w całości został zrealizowany w 2004 roku.  

Ponadto Softbank S.A. realizował w 2004 roku kontrakty z innymi dużymi klientami z sektora publicznego 
między innymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komendą Główną Policji, Instytutem 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Najwyższą Izbą Kontroli.  

Objaśnienie różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanymi w raporcie SA-QSr4/2004  
a SA-R 2004 

Raport kwartalny za IV kwartały 2004 roku prezentował wstępne dane finansowe Spółki za 2004 rok. 
W niniejszym raporcie zostały przedstawione pełne dane finansowe Emitenta uwzględniające przede 
wszystkim wszelkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce po publikacji kwartalnego sprawozdania oraz 
ostateczne szacunki Zarządu Spółki odnośnie rezerw, wycen majątku i przyszłych projekcji finansowych. 

Poniżej przedstawiono wartościowo różnice pomiędzy danymi z raportu za IV kwartały 2004 roku  
a raportem rocznym, na głównych pozycjach rachunku zysków i strat. 

Wybrane dane finansowe w tys. zł SA-QSrIV-2004 SA-R-2004 RÓŻNICE 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów     394 217     396 829      2 612 

Zysk (strata) ze sprzedaży     52 567     51 582  (985)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej     45 529     44 953  (576)

Zysk (strata) brutto     22 460     22 215  (245)

Zysk (strata) netto     26 762     26 517  (245)

1. Wzrost przychodów ze sprzedaży został spowodowany: 

a. Zmianą szacunków odnośnie wyceny kontraktów wdrożeniowych wycenianych zgodnie ze 
stopniem ich zaawansowania, na podstawie którego zaliczane są przychody i koszty 
kontraktu, 

b. Zmianą wyceny pozostałych kontraktów IT, 

c. Ujęciem korekt do faktur przychodowych z 2004 roku a wystawionych w 2005 roku. 

2. Spadek wyniku na sprzedaży został spowodowany: 

a. Zmianą szacunków odnośnie wyceny kontraktów wdrożeniowych wycenianych zgodnie ze 
stopniem ich zaawansowania, na podstawie którego zaliczane są przychody i koszty 
kontraktu, 

b. Ujęciem dodatkowych kosztów związanych z działalnością operacyjną Spółki, 

c. Reklasyfikacją z pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów rodzajowych części rezerw 
związanych z działalnością operacyjną. 
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3. Spadek zysku na działalności operacyjnej został spowodowany: 

a. Zmniejszeniem wyniku na sprzedaży 

4. Zmniejszenie wyniku brutto zostało spowodowane: 

a. Zmianą wyceny instrumentów finansowych: 

i. zawarte kontrakty forward, 

ii. wbudowane pochodne instrumenty finansowe. 

b. Zmianą sposobu wyceny inwestycji w akcje spółki COMP Rzeszów S.A. 

c. Utworzeniem dodatkowych rezerw na zobowiązania finansowe. 

5. Zmniejszenie wyniku netto było konsekwencją powyżej opisanych korekt. 

Kapitały własne 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku poziom kapitałów własnych Softbank S.A. osiągnął wartość 164 501 tys. zł. 
Kapitał zakładowy Softbank S.A. wynosi 20 950 512 zł i dzieli się na 20 950 512 akcji zwykłych o wartości  
1 zł każda. 

Według aktualnej wiedzy Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Softbank S.A. przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji 
i głosów na WZA 

Udział w kapitale zakładowym 
i w ogólnej liczbie głosów na WZA 

Prokom Software S.A. 5 238 000 25,002%

Nihonswi AG 2 042 910 9,750%

Zbigniew Opach 1 880 432 8,980%

Grupa PZU S.A. 1 320 155 6,301%

Strukturę kapitałów własnych w poszczególnych okresach przedstawiono poniżej. 

 (w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Kapitał zakładowy     20 614      20 951      20 951  

      w tym z tytułu podniesienia kapitału zarejestrowanego  
w dniu 02.01.2003       3 200              0              0  

Kapitał zapasowy i rezerwowy     319 263     121 143   116 154  

     w tym z tytułu podniesienia kapitału zarejestrowanego  
w dniu 02.01.2003      28 000             0               0  

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny             78           78           78  

Nie podzielony zysk z lat ubiegłych        (14 239) ( 419)            0  

Zysk/Strata netto    (183 343)     ( 4 570)    26 517  

Nie zarejestrowane podniesienie kapitału           801        801         801  

KAPITAŁY WŁASNE RAZEM     143 174     137 984    164 501

W okresie sprawozdawczym w Softbank S.A. nie zostało dokonane żadne podniesienie kapitału. 

W dniu 6 kwietnia 2005 roku Zarząd Softbank S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
na dzień 6 maja 2005 roku, celem: 

− podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki, 

− podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku,  

− podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii „T" i „U" do publicznego obrotu. 
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Zarząd Softbank S.A. planuje, że w ramach opisanej powyżej emisji ma być wyemitowanych 8 369 295 
sztuk akcji. Szacowane wpływy z emisji mają wynieść 190 mln zł. 

Aktywa trwałe 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa trwałe stanowiły 37,73% wartości aktywów ogółem. Stosunek taki był 
bezpośrednio związany z dużym przyrostem wartości aktywów obrotowych przy znaczącym również 
wzroście wartości aktywów trwałych. W skład aktywów trwałych wchodziły: wartości niematerialne i prawne - 
2,24% (które w większości składały się z nabytych patentów, koncesji, licencji i oprogramowania 
komputerowego), rzeczowe aktywa trwałe – 6,12% (w znacznej części składające się z wartości budynków  
i urządzeń technicznych), inwestycje długoterminowe – 72,60% (45,90% – akcje spółki COMP Rzeszów 
S.A., 33,72% – akcje i udziały spółek zależnych od Softbank S.A. i długoterminowa część wyceny 
zawartych kontraktów forward na zakup/sprzedaż walut obcych, stanowiąca 20,38% inwestycji 
długoterminowych), należności długoterminowe - 4,80%, w które w całości wynikały z gwarancji dobrego 
wykonania umowy realizowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i długoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe stanowiące 14,24% aktywów trwałych (składające się prawie w całości  
z aktywów z tytułu podatku odroczonego). 

Aktywa obrotowe 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa obrotowe Emitenta stanowiły 62,27% wartości aktywów ogółem.  
W skład aktywów obrotowych wchodziły: należności krótkoterminowe – 50,36%, inwestycje krótkoterminowe 
– 32,23%, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 11,09% oraz zapasy stanowiące 5,32% aktywów 
obrotowych.  

W pozycji „Krótkoterminowe aktywa finansowe” znajdują się:  

− obligacje korporacyjne stanowiące alternatywny sposób lokowania wolnych środków pieniężnych  
i pozwalające na osiąganie rentowności wyższej niż w przypadku standardowych lokat bankowych. 
Obligacje te stanowiły w części zabezpieczenie wystawionych gwarancji bankowych, 

− akcje spółki Epsilio S.A. – przeklasyfikowane w 2004 roku z inwestycji długoterminowych w związku 
z zawartą umową sprzedaży tej jednostki, 

− krótkoterminowa część wyceny zawartych kontraktów forward na zakup/sprzedaż walut obcych. 

Zadłużenie i płynność  

Na koniec grudnia 2004 roku Softbank S.A. utrzymywał dobrą bieżącą płynność finansową. Zobowiązania  
i rezerwy na zobowiązania Spółki stanowiły 68,64% sumy bilansowej, oraz 218,85% kapitałów własnych. Na 
dzień bilansowy stosunek zobowiązań krótkoterminowych do kapitałów własnych Softbank S.A. wynosił 
150,23%. Wysoki poziom przedstawionych powyżej wskaźników wynikał głównie z dużej wartości 
krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które to w dużej części miały pokrycie w należno-
ściach z tytułu dostaw i usług, jak również z wyceny pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych 
w umowy handlowe. 

Zobowiązania Emitenta składały się z długoterminowych i krótkoterminowych pozycji. Zobowiązania 
długoterminowe stanowiły 21,17% zobowiązań i rezerw na zobowiązania i wynikały w całości  
z długoterminowej części wyceny wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych wydzielonych  
z zawartych umów handlowych. 

Zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 68,64% zobowiązań i rezerw na zobowiązania, składały się z: 

− zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności poniżej  
12 miesięcy, 

− rezerw na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego lub okresów poprzednich, 

− krótkoterminowej części wyceny wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych 
wydzielonych z zawartych umów handlowych. 

Podstawowe wskaźniki ekonomicznej płynności finansowej kształtowały się na pozytywnym poziomie. 
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Wskaźniki płynności Softbank S.A. przedstawia poniższa tabela 

 (w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Płynność bieżąca 1     1,61     1,65     1,32

Dźwignia finansowa 2     0,03     0,00     0,61

Stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy 
 bilansowej w % 48,55 %  37,51 %  68,64 %

1Płynność bieżąca liczona jest jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
2 Dźwignia finansowa liczona jest jako stosunek sumy zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 
wartościowych itp. do stanu kapitałów własnych. 

Podstawowe dane ze sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 

 (w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Przepływy z działalności operacyjnej     86 297     4 537  (26 179)

Przepływy z działalności inwestycyjnej     1 699 (31 659) (57 457)

Przepływy z działalności finansowej (70 363) (4 729)     95 462 

W 2004 roku Spółka odnotowała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co było 
bezpośrednio związane z realizacją dużych kontraktów wdrożeniowych, przy których płatności są 
odnotowywane znacząco później niż ponoszone są koszty i uznawane w rachunku zysków i strat przychody 
związane z ich realizacją. Natomiast ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej związane były głównie 
z nabyciem akcji spółki COMP Rzeszów S.A., jak również finansowaniem działalności spółek z Grupy 
poprzez udzielanie im pożyczek i wnoszenie dopłat do kapitału oraz z inwestowaniem wolnych środków 
pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe. Dodatnie saldo przepływów z działalności finansowej 
wynikało z zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu celem nabycia akcji spółki COMP Rzeszów S.A. i emisji 
krótkoterminowych papierów wartościowych.  

Zwrot z kapitału i wartość księgowa akcji  

Wskaźnik ROE (liczony jako stosunek zysku netto do stanu kapitałów własnych) na dzień 31 grudnia 2004 
roku wyniósł 0,16 i jest na znacząco lepszym poziomie w porównaniu z latami poprzednimi. Wartość 
księgowa netto Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku przypadająca na jedną akcję wynosi 7,85 zł. 
Wskaźniki zwrotu z kapitału przedstawia tabela.  

 (w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Wartość księgowa Spółki netto (w tys. zł) 143 174 137 984 164 501

       w tym podniesienie kapitału zarejestrowane 2 stycznia 
2003 32 000 0 0

Liczba akcji zwykłych (sztuk) 20 613 992 20 950 512 20 950 512

      w tym podniesienie kapitału zarejestrowane 2 stycznia 
2003 3 200 000 0 0

Wartość księgowa netto na jedną akcję (tys. zł)  6,95 6,59 7,85

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (tys. zł) (8,89) (0,22) 1,27

Rentowność  

W 2004 roku Spółka odnotowała znaczącą poprawę wskaźników rentowności działania, co jest obrazowane 
poprzez znaczący ich wzrost. Wszystkie wskaźniki osiągnęły wartość dodatnią i w porównaniu z analogicznym 
okresem roku ubiegłego wzrosły ponaddwukrotnie. Wskaźnik rentowności netto pierwszy raz od 3 lat osiągnął 
wartość dodatnią. Stan taki był możliwy dzięki zaprzestaniu angażowania się w niewielkie nisko rentowne 
kontrakty, i skoncentrowaniu działalności na dużych wysoko marżowych projektach. 
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Wskaźniki rentowności przedstawia tabela. 

  31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Rentowność netto ze sprzedaży 7,54 4,88 13,00

Rentowność z działalności operacyjnej (7,45) 5,22 11,33

Rentowność netto (65,38) (1,74) 6,68

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym  
Łączna wartość skwantyfikowanych zobowiązań pozabilansowych na koniec 2004 roku wyniosła 15 881 tys. 
zł. W ich strukturze 96,73% stanowiły gwarancje i poręczenia i były one wystawione na rzecz jednostek 
powiązanych, w celu poręczenia zobowiązań zaciągniętych przez te jednostki, lub stanowiły zabezpieczanie 
realizowanych przez nie kontraktów. Pozostałe zobowiązania stanowiły 5,10% i wynikały z zawartych umów 
leasingu operacyjnego środków trwałych oraz zobowiązań do udzielenia pożyczek jednostkom powiązanym. 

Z powództwa Planetia S.A. przeciwko Softbank S.A. z dnia 10 sierpnia 2001 roku trwa postępowanie 
sądowe o zapłatę kwoty 1 mln zł przed Sądem Okręgowym w Warszawie.  

Softbank S.A. dnia 16 października 2002 roku złożył pozew wzajemny o wypłatę 587 tys. zł (kwota główna 
493 tys. zł, odsetki ustawowe do dnia zapłaty oraz odszkodowania za utracone korzyści – 94 tys. zł) przez 
spółkę Planetia S.A. z tytułu utraconych korzyści.  

Dnia 16 marca 2005 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok, w którym oddalił powództwo Planetia 
S.A. w całości i uwzględnił powództwo wzajemne Softbank S.A. Pełnomocnicy Planetia S.A. zapowiedzieli 
złożenie apelacji.  

Z uwagi na niekorzystną kondycję finansową Planetia S.A., utrzymującą się od roku 2001, trudno 
oczekiwać, iż żądane kwoty będą mogły być skutecznie wyegzekwowane. 

W związku z powyższym w dniu 23 marca 2004 roku Softbank S.A. złożył pozew w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie Wydz. III Cywilny przeciwko akcjonariuszom Planetia S.A. o zapłatę kwoty 545 tys. zł. Pozew 
skierowany jest solidarnie wobec akcjonariuszy Planetia S.A., zobowiązanych do zwrotu kwoty zapłaconej 
przez Softbank S.A. za akcje Planetia S.A. w ramach opcji put, gdyby nie uczyniła tego Planetia S.A. 

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. 
Ponieważ jednak sprawa ta pozostaje w istotnym związku z wyżej opisanymi istnieje możliwość szybszego 
wyznaczenia jej terminu.  

Uwzględniając opinie prawników prowadzących wyżej opisane sprawy sądowe, Zarząd Spółki uznaje, że 
ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia przedmiotowych spraw dla Spółki jest niskie, zatem nie utworzono  
z tego tytułu rezerw. 

W dniu 28 grudnia 2004 roku Spółka złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  
nr PD-4218-170/04/IJ utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach  
nr KP1-730/22/045/3815/020887 z dnia 26 października 2004 roku orzekającą o odpowiedzialności Spółki 
jako płatnika i określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od 
osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 1999 rok  
w kwocie 71 tys. zł. Skarga została wniesiona w terminie, a termin rozprawy został ustalony na 10 maja 
2005 roku.  

W dniu 4 kwietnia 2005 roku Spółka otrzymała dwie decyzje Dyrektora Izby Skarbowej nr PD-4218- 
-171/04/IJ oraz nr PD-4218-171/04/IJ z dnia 30 marca 2005 roku utrzymujące w mocy decyzje Dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach nr KP1-730/23/045/3815/020887 oraz nr KP1- 
-730/24/045/3815/020887 z dnia 26 października 2004 roku orzekające o odpowiedzialności Spółki jako 
płatnika i określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 156 tys. zł za 
2000 rok i w kwocie 1 558 tys. zł za 2002 rok. Aktualnie Spółka przygotowuje skargi na wyżej wymienione 
decyzje, które zostaną wniesione w ustawowym terminie.  

Wszystkie wyżej wymienione kwoty przedstawione w powyższych decyzjach zostały przez Spółkę 
zapłacone w dniu 6 stycznia 2003 roku wraz z należnymi odsetkami. Jednakże Spółka stoi na stanowisku, 
że zobowiązania podatkowe były nienależne, i będzie dążyła do odzyskania zapłaconych kwot. Wartość 
kwot, o których zwrot będzie występować Spółka, wynosi 10 440 tys. zł wraz z odsetkami. 
 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 183

Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych  
w Softbank S.A. 
Softbank S.A. w 2004 roku posiadane nadwyżki finansowe lokował w formie depozytów bankowych, bonów 
skarbowych i obligacji korporacyjnych. Podejmując decyzję o zakupie papierów komercyjnych, pod uwagę 
brano tylko te o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Najczęściej były to obligacje gwarantowane przez spółkę-
matkę danego podmiotu i posiadały wysoki rating inwestycyjny. Wybierając obligacje do zakupu, poza 
bezpieczeństwem, kierowano się także ich płynnością. W obligacje i bony skarbowe Spółka inwestowała na 
okres 1-2 miesięcy i były to z reguły kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych. Środki pozostające na 
rachunkach bankowych, których Spółka nie mogła zainwestować na dłuższy okres, lokowane były na 
depozytach bankowych z oprocentowaniem negocjowanym z bankiem. 

Główna inwestycja kapitałowa Emitenta w 2004 roku to przede wszystkim zakup akcji spółki Comp Rzeszów 
S.A. Emitent inwestował również w spółki będące już w Grupie. W Sawan Grupa Softbank S.A. zwiększono 
udział w kapitale spółki, a w Mediabank S.A. podwyższono kapitał, konwertując m.in. dług spółki względem 
Emitenta. Inwestowane środki miały na celu zwiększenie wpływu na zarządzanie spółkami oraz 
finansowanie ich rozwoju. 

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń  

Ożywienie polskiej gospodarki w 2004 roku i odzyskanie przez nią znaczącego tempa wzrostu nie 
przełożyło się bezpośrednio na wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce, w tym nakładów na 
informatykę. Tym niemniej w 2004 roku można było zaobserwować stopniowy wzrost nakładów na IT, 
zwłaszcza w sektorach, które tradycyjnie należały do największych odbiorców technologii, czyli w sektorze 
usług finansowych i bankowości oraz w obszarze dużych firm. Również napływ środków z funduszy, np. 
strukturalnych Unii Europejskiej miał wpływ na pobudzenie skłonności do inwestowania zwłaszcza  
w sektorze administracji publicznej. Jednak dużym projektom, jak CEPiK oraz IACS towarzyszyła 
ograniczona liczba inwestycji związanych z innymi dużymi aplikacjami. Nadal praktycznie nie wystartowały 
projekty IT związane z programem offsetowym. Jednostki administracji publicznej, działając pod presją 
zagrożenia kryzysem budżetowym, starały się przeprowadzić procesy przetargowe tylko dla systemów 
niezbędnych z punktu widzenia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ponadto rok 2004 był również rokiem 
częściowej wymiany sprzętu w ramach jego „cyklu życia”. Dotyczyło to głównie sprzętu zakupionego  
w związku z rokiem 2000. 

Klienci Softbank S.A., zarówno z rynku instytucji finansowych, jak też z sektora produkcji i usług, 
kontynuowali politykę koncentracji na mniejszych, ewentualnie średniego rozmiaru projektach 
informatycznych, o wymiernych korzyściach, zwłaszcza finansowych, mierzonych pozytywnym ROI lub 
umożliwiających szybką redukcję kosztów. 

Za czynniki mogące wpływać negatywnie na pozycję rynkową Softbank S.A. należy uznać: 

− wypieranie lub marginalizację rozwiązań dostarczanych przez lokalnych dostawców poprzez 
rozwiązania korporacyjne, globalne, 

− przenoszenie procesów decyzyjnych związanych z inwestycjami w IT do central zagranicznych firm 
i banków, 

− zniesienie w przetargach publicznych preferencji dla podmiotów krajowych po wejściu Polski do 
Unii, 

− małą presję przedsiębiorstw na wdrażanie systemów IT jako elementów budujących przewagę 
konkurencyjną,  

− zbyt małe możliwości kapitałowe polskich firm i mniejszą skłonność do inwestowania w nowe 
technologie, 

− rosnącą konkurencję w sektorze SME, do którego ofertę skierowały również firmy wiodące na rynku 
dużych rozwiązań korporacyjnych, 

− opóźnienia w przetargach związanych z infrastrukturą informatyczną administracji publicznej oraz 
projektach offsetowych, 

− w sektorze bankowym – restrykcyjną interpretację GINB w zakresie outsourcingu ustawy Prawo 
Bankowe, 

− kształtowanie się kursów walut (przede wszystkim dolara i euro).  
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Produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu i zaopatrzenia 
Struktura sprzedaży Softbank S.A. w 2004 roku była zbliżona do roku poprzedniego. Największy udział 
w sprzedaży miał sprzęt (38,77%). Usługi stanowiły 35,25% sprzedaży Softbank S.A. w 2004 roku, 
natomiast licencje 23,94%. 

Strukturę sprzedaży Softbank S.A. w % wg aktywności prezentuje tabela poniżej. 

 2003 rok 2004 rok 

Usługi własne 16,68% 20,32%

Usługi obce 15,85% 14,93%

Licencje własne 5,06% 5,01%

Licencje obce  19,88% 18,93%

Sprzęt 42,52% 38,77%

Pozostałe 0,0% 0,05%

RAZEM 100,0% 100,0%

Rynkiem zbytu Softbank S.A., poza zasadniczym sektorem instytucji finansowych: banków i instytucji 
ubezpieczeniowych, są centralne urzędy administracji publicznej i firmy produkcyjne. W roku 2004 Softbank 
S.A. z sukcesem kontynuował uczestnictwo w dużych projektach dla administracji publicznej i urzędów 
centralnych – CEPIK w MSWiA, gdzie Softbank występuje jako główny dostawca, oraz realizując dla ARiMR 
dostawy sprzętu i oprogramowania. W kontaktach handlowych Softbank S.A. w zakresie sprzętu kluczową 
rolę odgrywają firmy HP oraz IBM, a także producenci innych komponentów infrastruktury (np.: CISCO, 
3COM). Elementy te stanowią istotne uzupełnienie oferty aplikacyjnej Softbank S.A., pochodzącej od takich 
graczy, jak: BEA, Microsoft, Oracle, Novadigm czy Fermat. Główny nacisk Softbank S.A. kładzie na 
sprzedaż rozwiązań, projektów i usług IT, którym częstokroć towarzyszy sprzedaż sprzętu.  

Poza współpracą z globalnymi partnerami i liderami rynkowymi oraz wykorzystaniu ich produktów jako 
komponentów realizowanych rozwiązań Softbank S.A. rozwija własne aplikacje niszowe, a także systemy 
adresowane do klientów z sektora SME. 

Stabilnie rozwija się współpraca z dostawcami oprogramowania aplikacyjnego oraz systemowego: IBM, 
Oracle, Microsoft, BEA, Fermat. Softbank S.A. oczekuje, że w najbliższych latach współpraca z partnerami 
będzie się koncentrować na rozwiązaniach z obszaru infrastruktury, takich jak: zarządzanie zasobami 
informatycznymi i siecią, systemy pamięci masowych, usługi dotyczące outsourcingu i zapewnienia ciągłości 
działania ośrodków obliczeniowych. A także na budowaniu aplikacji analitycznych z zakresu business 
intelligence, wspomagających procesy podejmowania decyzji, w tym zwłaszcza systemów pozwalających 
na efektywne zarządzanie ryzykiem bankowym i dostosowanie banku do zasad i regulacji Nowej Umowy 
Kapitałowej zwanej Bazyleą II. 

Wszystkie wymienione powyżej firmy, będące właścicielami oferowanych przez Softbank S.A. rozwiązań 
aplikacyjnych, narzędzi lub sprzętu komputerowego nie mają żadnych formalnych lub nieformalnych 
powiązań kapitałowych z Softbank S.A. 

Wykaz ważniejszych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe 
Softbank S.A. w okresie sprawozdawczym lub, których wpływ jest możliwy w latach następnych 
W roku 2004 podjęto szereg prac, które prowadziły do uzgodnienia roli i miejsca Grupy Softbank  
w strukturze Grupy Prokom. Identyfikacji obszarów współdziałania pozwalających na uzyskanie największej 
synergii towarzyszyło porządkowanie struktury Grupy Softbank.  

Dla Softbank S.A. znaczące było prowadzenie prac projektowych, obejmujących budowę Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego (ZSI) dla PKO BP S.A. przy jednoczesnej obsłudze i pracach nad modyfikacjami 
poprzedniego systemu. Emitent wykorzystuje w tym przedsięwzięciu różnorodne kompetencje analityczne, 
biznesowe, techniczne i programistyczne pochodzące z zasobów całej Grupy Kapitałowej. Wdrożenie 
zakończyć się ma w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy, a prace w tym zakresie zostały podzielone na 
21 etapów rozłożonych w czasie. Udział Emitenta w umowie wynosi około 84 350 tys. USD. Płatności będą 
dokonywane proporcjonalnie do zakresu wykonanych i odebranych prac. Dodatkowo w 2004 roku 
rozszerzono zakres prac, podpisując stosowne aneksy. 

Drugim znaczącym projektem angażującym zasoby Softbank S.A. jest realizacja Centralnego Systemu 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Zawarta z MSWiA umowa przewiduje, że budowa systemu 
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zakończona zostanie do 31 grudnia 2005 roku, natomiast Softbank S.A. będzie zapewniał obsługę 
serwisową do 31 grudnia 2009 roku. Za wykonane prace MSWiA będzie płacić w miesięcznych ratach  
w okresie od 1 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2009 roku. Wartość tego kontraktu to  219,9 mln zł.  

Obydwa wymienione kontrakty w 2004 roku zaowocowały dużymi przychodami, przy jednoczesnym 
zapewnieniu Spółce źródła stabilnych przychodów w najbliższych latach. 

Opis zmian w organizacji Emitenta oraz ich przyczyn 
W roku 2004 zmieniono strukturę organizacyjną Spółki, dostosowując ją do realizacji kontraktów według 
systemu projektowego, uporządkowano kompetencje i zasoby oraz zdefiniowano dla nich obszary rynkowe  
i biznesowe. W ślad za zmianami organizacyjnymi Emitenta rozpoczęto procesy modelowania Grupy 
Kapitałowej zgodnie z przyjętą strategią. Zwiększono udział w kapitale zakładowym spółki Sawan Grupa 
Softbank S.A., co pozwoliło na lepszą synergię działań i kontrolę obszaru biznesowego spółki. Również 
zgodnie z przyjętą strategią podjęto działania mające na celu ukształtowanie formy działania Grupy  
w obszarze bankowości spółdzielczej poprzez zaangażowanie kapitałowe w spółce Comp Rzeszów S.A. 
oraz sprzedaży do tej spółki przez podmiot dominujący akcji Epsilio S.A. Emitent zbył również akcje spółek 
Zeto Rodan Sp. z o.o. i Saba Grupa Softbank S.A. 

Dodatkowo w 2004 roku zintegrowano klika procesów wewnętrznych Softbank S.A. w obszarze działań 
administracji i finansów. Obecnie trwają prace nad współdziałaniem w pozostałych procesach, tj. sprzedaż, 
produkcja czy marketing. Wszystkie te działania mają ujednolicić sposób funkcjonowania Softbank S.A. oraz 
wspomagać podejmowanie decyzji strategicznych. 

Wykaz najważniejszych zdarzeń, o których Spółka informowała w 2004 roku  
6 stycznia 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Softbank Serwis Sp. z o.o., podmiotem w 100% zależnym 
Emitenta, została podpisana umowa podwykonawcza, w ramach której Softbank Serwis Sp. z o.o. wykona 
prace związane z budową, asystą wdrożeniową i obsługą infrastruktury systemu CEPiK. Za wykonane 
prace podwykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 8 855 tys. zł. Zapłata będzie następowała 
etapami, po uznaniu rachunku Softbank S.A. kolejnymi kwotami wynagrodzenia należnego mu od klienta, tj. 
MSWiA.  

15 stycznia 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa, której przedmiotem jest dostarczenie i zainstalowanie 
sprzętu komputerowego (serwerów i pamięci masowych) wraz z oprogramowaniem na potrzeby rozbudowy 
infrastruktury Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. Umowa będzie zrealizowana w ciągu  
8 tygodni od dnia zawarcia i przewiduje kary umowne w wysokości 0,02% kwoty łącznego wynagrodzenia 
netto za każdy dzień opóźnienia. Wartość netto umowy wynosi 18 913 tys. zł.  

16 stycznia 2004 roku Rada Nadzorcza Softbank S.A. powołała w skład Zarządu Spółki pana 
Przemysława Borzestowskiego i pana Przemysława Sęczkowskiego. 

27 lutego 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i GNA societe anonyme holding z siedzibą 
w Luksemburgu została podpisana umowa sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji 
Saba Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, jednostki w 100% zależnej Emitenta, za cenę 10,5 tys. 
zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych). Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem a Kupującym. 
Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ transakcja dotyczy ponad 20% 
kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 29 września 
2003 roku Saba Grupa Softbank S.A. zbyła całość swojego przedsiębiorstwa na rzecz Epsilio S.A. 
z siedzibą w Łodzi, jednostki w 100% zależnej Emitenta (patrz raport bieżący z dnia 1 października 2003 
roku). 

1 marca 2004 roku Pan Aleksander Lesz, Prezes Zarządu, złożył na ręce Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Softbank S.A. rezygnację z pełnionej funkcji. 

1 marca 2004 roku Rada Nadzorcza Softbank S.A., w związku z rezygnacją pana Aleksandra Lesza, 
powołała z dniem 1 marca 2004 roku pana Krzysztofa Korbę na stanowisko Prezesa Zarządu Softbank S.A.  

Pan Krzysztof Korba, lat 59, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczynał 
w Ośrodku Informacji o Energii Jądrowej, gdzie w latach 1969-1973 był Kierownikiem Sekcji Systemy 
Informatyczne o Energii Jądrowej. W latach 1973-1974 był zatrudniony na stanowisku Analityka 
Systemowego-Projektanta Systemów Informatycznych w ZETO-ZOWAR. Od 1974 do 1980 roku pracował 
jako Główny Specjalista w Rządowym Centrum Informatycznym PESEL, a następnie – od 1980 do 1981 
roku - ponownie w ZETO-ZOWAR, tym razem na stanowisku Kierownika Działu. W okresie od 1981 do 
1983 roku był zastępcą Dyrektora Departamentu Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie 
odpowiadał za stworzenie bazy danych emerytów i rencistów oraz rozpoczęcie generowania poleceń 
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zapłaty. W latach 1983-1993 pracował dla ICL Poland/International Computers Ltd. – najpierw na 
stanowisku Dyrektora Handlowego, a później Kierownika Regionalnego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za 
sprzedaż, obsługę klienta oraz rozwój biznesu głównie na terenie Polski środkowo-północnej. W latach 
1993-1995 piastował funkcję Prezesa Zarządu Bull Polska, zaś od 1995 roku był Prezesem 
Zarządu/Dyrektorem Generalnym Unisys Polska. Pan Krzysztof Korba nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.  

1 kwietnia 2004 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował, że w dniu 31 marca 2004 roku Softbank S.A. 
[„Emitent"] oraz bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. [„Sprzedający"] – podmiot zależny w 100 % od Emitenta, 
zawarły Umowę sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Na mocy Umowy, Emitent nabył przedsiębiorstwo 
jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi w skład 
przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy 
Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 35 tys. zł i została ustalona w oparciu o wycenę 
niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie 
przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do 
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych.  

7 kwietnia 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i Rodan Investments Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie podpisana została umowa sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji 
Centrum Informatyki ZETO-RODAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jednostki zależnej Emitenta, za 
cenę 650 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem 
a Kupującym. Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ transakcja dotyczy 
ponad 20% kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta. 

14 kwietnia 2004 roku spółka Softbank S.A. podpisała z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. 
(PWPW) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 umowę na dostawę sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, wykonanie usług szkoleniowych i instalacji sieci komputerowych oraz świadczenie usług 
serwisowych. Wartość umowy netto wynosi 27,7 mln zł, a jej termin realizacji – 20 tygodni od dnia wejścia 
umowy w życie. Umowa wejdzie w życie pod następującymi warunkami zawieszającymi: 1) MSWiA oraz 
Ministerstwo Infrastruktury zawrą porozumienie w sprawie współpracy przy budowie i eksploatacji systemów 
teleinformatycznych; 2) Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWPW wyrazi zgodę na 
wdrożenie systemu oraz na zakup infrastruktury i usług związanych z wdrożeniem Centralnej Personalizacji 
Dowodów Rejestracyjnych i ustanowienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej na poczet realizacji 
umowy; 3) PWPW zawrze z Ministerstwem Infrastruktury aneks do umowy w sprawie wytwarzania 
centralnie personalizowanych dowodów rejestracyjnych. Jeżeli warunki zawieszające nie ziszczą się do 
dnia 30 kwietnia 2004 roku, strony mogą odstąpić od umowy. Umowa przewiduje kary umowne, których 
wartość za niezrealizowany w terminie element przedmiotu umowy nie może przekraczać 25% wartości 
wynagrodzenia za ten element. Umowa jest uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% 
kapitałów własnych Emitenta.  

22 kwietnia 2004 roku Spółka podpisała aneks do umowy podwykonawczej z dnia 6 stycznia 2004 roku  
z Softbank Serwis Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny Emitenta). Aneks zmienia umowę w ten sposób, że 
za wszystkie wykonane prace, podwykonawca otrzyma ostatecznie wynagrodzenie w kwocie netto 15 204 
tys. zł (co stanowi wzrost o 6 349 tys. zł). Aneks wynika z przesunięcia części zadań zaplanowanych do 
realizacji w Softbank S.A. na podwykonawcę, co posłuży optymalizacji zasobów Emitenta. Jak podano  
w raporcie bieżącym ze stycznia br., zapłata będzie następowała etapami, proporcjonalnie po uznaniu 
rachunku Softbank S.A. kolejnymi kwotami wynagrodzenia należnego mu od klienta, tj. MSWiA. 

29 kwietnia 2004 roku Spółka Softbank S.A. podpisała umowę z panem Mariuszem Gąsowskim, na mocy 
której Softbank S.A. nabędzie 3 000 sztuk akcji imiennych serii A spółki Sawan Grupa Softbank S.A.,  
o wartości nominalnej 11,00 zł każda, dających łącznie prawo do 12,05% głosów do WZA, za łączną cenę 
1 300 tys. zł. Umowa realizowana była w dwóch transzach: 

- w dniu 6 maja 2004 roku Softbank S.A. nabył 2 040 sztuk akcji, co daje łącznie prawo do 8,19% 
głosów na WZA; 

- w dniu 29 lipca 2004 roku Softbank S.A. nabył 960 sztuk akcji, co daje łącznie prawo do 3,86% 
głosów na WZA. 

17 maja 2004 roku Spółka powzięła wiadomość o ziszczeniu się w dnia 14 maja 2004 roku wszystkich 
(wymienionych dalej) warunków umowy zawartej dnia 14 kwietnia 2004 roku (aneksowanej dwukrotnie  
w dniu 29 kwietnia 2004 roku i 14 maja 2004 roku) z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. 
(PWPW) na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, wykonanie usług szkoleniowych i instalacji 
sieci komputerowych oraz świadczenie usług serwisowych. Wartość umowy netto wynosi 27,7 mln zł, a jej 
termin realizacji to 20 tygodni od dnia wejścia w życie, tj. od 14 maja 2004 roku. 
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28 czerwca 2004 roku Spółka podpisała z PKO BP S.A. aneks do umowy z dnia 27 października 2003 
roku. Aneks, którego wartość netto wynosi 852,8 tys. EUR, rozszerza pierwotną umowę o sprzedaż licencji 
na oprogramowanie wraz z wdrożeniem i usługami serwisowymi. Termin realizacji aneksu – 4 tygodnie.  

29 czerwca 2004 roku Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 14 czerwca 2004 roku 
podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., 
będącej spółką zależną Emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 10 015 tys. zł. 
Emitent jest właścicielem 100 150 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A., 
dających prawo do 200 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich głosów. 

30 czerwca 2004 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72A w Warszawie odbyło się 
Walne Zgromadzenie, które podjęło następujące uchwały: 

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków  
i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2003.  

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
SOFTBANK S.A. za rok 2003 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację 
dodatkową.  

3. Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok 2003.  

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.  

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności  
w roku 2003.  

6. Uchwała o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w 2003 roku.  

7. Uchwała o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w 2003 roku.  

8. Uchwała o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2003 roku.  

9. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki: 

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 i 3 pkt 1) Statutu Spółki:  

„2. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków.  

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:  

1) każdy spośród akcjonariuszy wykonujących na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z akcji 
Spółki reprezentujących ponad 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje 
wyemitowane przez Spółkę uprawniony jest do powoływania dwóch (2) członków Rady 
Nadzorczej, z tym że w przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest od dwóch lub 
więcej takich akcjonariuszy, uprawnieni są oni indywidualnie do powoływania jednego (1) 
członka Rady Nadzorczej".  

Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 i 3 pkt 1) Statutu Spółki:  

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.  

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:  

2) każdy spośród akcjonariuszy wykonujących na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z akcji 
Spółki reprezentujących ponad 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje 
wyemitowane przez Spółkę uprawniony jest do powoływania trzech (3) członków Rady 
Nadzorczej, z tym że w przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest od dwóch lub 
więcej takich akcjonariuszy, uprawnieni są oni indywidualnie do powoływania jednego  
(1) członka Rady Nadzorczej”.  

10. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki.  

30 czerwca 2004 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 roku  
z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. Aneks zmienia zapisy umowy w ten sposób, że przesunięciu 
do dnia 29 czerwca 2005 roku ulega termin całkowitej spłaty kredytu. Umowa została uznana za znaczącą, 
ponieważ kwota kredytu (30 000 tys. zł) przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
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23 lipca 2004 roku Rada Nadzorcza Softbank S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej 
celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej za rok 2004. Wybrana została 
ponownie firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. Firma ta 
jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. 
Stosowna umowa zostanie zawarta między stronami na okres konieczny do wykonania ww. czynności. 
Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych. 

23 lipca 2004 roku Rada Nadzorcza Softbank S.A. odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Jarosława 
Ogorzałka. Spółka wypowiedziała panu Jarosławowi Ogorzałkowi umowę o pracę. Spółka zobowiązana jest 
do świadczenia pieniężnego na rzecz pana Jarosława Ogorzałka w kwocie 2 068 tys. zł, albo do 
zaoferowania mu po cenie nominalnej 73 857 akcji Spółki w terminie 90 dni od dnia doręczenia Spółce 
stosownego wezwania. 

29 lipca 2004 roku odwołana została prokura udzielona przez Zarząd panu Romanu Perkowskiemu. 

11 sierpnia 2004 roku Spółka podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie, 
ul. Czerniakowska 16 umowę na dostawę infrastruktury serwerów wieloprocesorowych wraz z macierzą 
dyskową o łącznej wartości netto 19.711 tys. zł. Termin dostawy wynosił 8 tygodni od dnia podpisania 
umowy, a sprzęt jest objęty 36-miesięcznym okresem gwarancji. 

7 września 2004 roku Spółka zawarła umowę, na podstawie której Softbank S.A. zobowiązał się do objęcia 
łącznie 495 000 akcji oferowanych przez COMP Rzeszów S.A. i pana Adama Górala w ramach oferty 
publicznej akcji COMP Rzeszów S.A., która rozpoczęła się w dniu 8 września 2004 roku. Softbank S.A. 
objął wymienione wyżej akcje po cenie ustalonej na podstawie zapisów na akcje złożonych w trakcie 
budowania Księgi Popytu (pomiędzy 8 a 10 września 2004 roku) w ramach przedziału cenowego 
ustalonego pomiędzy 85 zł a 94 zł za oferowaną akcję. Ponadto Softbank S.A. złożył deklarację objęcia 
dalszych akcji oferowanych w ramach budowania Księgi Popytu. Softbank S.A. był zainteresowany 
nabyciem pakietu dającego łącznie od 20 proc. do 23 proc. akcji COMP Rzeszów S.A. 

Ponadto, z chwilą nabycia akcji COMP Rzeszów S.A. przez Softbank S.A., wejdzie w życie umowa  
o współpracy pomiędzy Softbank S.A. i COMP Rzeszów S.A. z dnia 6 września 2004 roku. Powyższa 
umowa reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach informatycznych w sektorze bankowym. 
Współpraca w tym zakresie pozwoli również wzbogacić ofertę produktową obu spółek w tym sektorze. 
Występujące pomiędzy spółkami efekty synergii pozwolą na wzajemne wykorzystanie kompetencji  
i doświadczeń oraz najlepszych zasobów zgromadzonych w obu spółkach w zakresie realizowanych 
projektów.  

9 września 2004 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 3 września 
2004 roku i wznowionym po przerwie powołano Radę Nadzorczą w następującym składzie:  

1. Ryszard Krauze  

2. Maciej Grelowski  

3. Stanisław Janiszewski  

4. Alicja Kornasiewicz  

5. Piotr Mondalski  

15 września 2004 roku Spółka podpisała z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie umowę kredytową 
(„Umowa"). Umowa dotyczy udzielenia Spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie 50 000 tys. zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie części transakcji zakupu akcji COMP Rzeszów S.A. w pierwszej ofercie 
publicznej. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę banku. Kredyt będzie 
udostępniony do czerwca 2005 roku. Jednocześnie w dniu 15 września 2004 roku Spółka podpisała  
z Bankiem BPH aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 roku (patrz RB41/2003), który 
ogranicza możliwość wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty nie większej niż 10 000 tys. zł. 

17 września 2004 roku Członek Zarządu Softbank S.A. zawarł ze Spółką umowę o pracę, na mocy której 
przysługuje mu wobec Spółki uprawnienie do nabycia 73 857 sztuk akcji Softbank S.A. zwykłych na 
okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie równej ich wartości nominalnej. Spółka zobowiązana 
jest umożliwić Członkowi Zarządu nabycie akcji, o których mowa powyżej, w terminie do dnia 31 grudnia 
2004 roku. W przypadku niewywiązania się przez Spółkę z powyższego zobowiązania, Członek Zarządu 
może żądać zapłaty przez Spółkę kary umownej w wysokości 2 068 tys. zł.  

18 października 2004 roku zostało zarejestrowanych na rachunku inwestycyjnym Softbank S.A. 450 000 
akcji zwykłych na okaziciela COMP Rzeszów S.A. z o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po rejestracji 
Softbank S.A. posiada 605 000 akcji spółki COMP Rzeszów S.A., co stanowi 17,54% kapitału zakładowego 
i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP Rzeszów S.A.  
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Softbank S.A. nabywał akcje COMP Rzeszów S.A. w publicznej ofercie, która rozpoczęła się 8 września 
2004 roku. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 94 zł za akcję, co daje łączną wartość 
zakupu w wysokości 56 870 tys. zł. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne oraz kredyt 
bankowy. 

18 października 2004 roku został podpisany List Intencyjny pomiędzy Softbank S.A. a COMP Rzeszów 
S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Intencją obu stron Listu jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego 
ewentualnej sprzedaży przez Softbank S.A. spółce COMP Rzeszów S.A. 892 500 akcji spółki Epsilio S.A.  
z siedzibą w Łodzi, stanowiących 100% kapitału tej spółki.  

Zarząd Softbank S.A. uważa, że połączenie wiedzy, zasobów i doświadczenia COMP Rzeszów S.A. oraz 
Epsilio S.A. pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój obu spółek i poprawę rentowności dzięki wykorzystaniu 
efektów synergii produktowej i sprzedażowej. 

19 października 2004 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował o zakończeniu prac nad strategią Spółki na 
lata 2004-2006. Softbank S.A. zamierza koncentrować się na świadczeniu usług IT na rynku finansowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem bankowości oraz w sektorze administracji publicznej.  

Kompetencyjnie Grupa Kapitałowa Softbank S.A. będzie specjalizowała się w następujących obszarach 
biznesowo-technologicznych, budując w oparciu o nie swoją ofertę: 

1. Budowa i wdrażanie aplikacji i systemów dla instytucji finansowych opartych o technologie hurtowni 
danych, Business Inteligence, zarządzania wiedzą i informacją, w tym: systemy do zarządzania 
ryzykiem. 

2. Wdrażanie aplikacji transakcyjnych dla bankowości detalicznej, korporacyjnej i hurtowej. 

3. Wdrażanie zaawansowanych technologicznie aplikacji do integracji aplikacji, zarządzania 
bezpieczeństwem i zasobami. 

4. Realizacja specyficznych, jednostkowych projektów wytwórczych i integracyjnych oprogramowania 
dla administracji publicznej. 

Softbank S.A. zamierza kierować swoją ofertę do banków i instytucji finansowych oraz jednostek 
administracji publicznej w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zasadzie tej podlegają 
zarówno działania marketingowe, sprzedażowe i produkcyjne, jak również wszelkie inwestycje. Softbank 
S.A. zamierza specjalizować się w przeprowadzaniu złożonych projektów integracyjnych. W praktyce 
oznacza to przechodzenie od systemów transakcyjnych w kierunku systemów integracyjnych i systemów do 
zarządzania. 

Istotą misji i wizji firmy staje się dążenie do obniżenia kosztów działalności i maksymalizowania korzyści 
klientów dzięki optymalizacji ich procesów biznesowych. W odróżnieniu od poprzedniej strategii 
dywersyfikacji rynkowej Softbank S.A. będzie firmą skoncentrowaną na wybranych rynkach, na których 
może uzyskać przewagę konkurencyjną, wykorzystując swoje najlepsze doświadczenia. Strategia Softbank 
S.A. podporządkowana jest zasadzie zwiększania wartości firmy między innymi poprzez odzyskanie pozycji 
lidera na rynku bankowym oraz zdobycie pozycji liczącego się gracza w sektorze administracji publicznej. W 
celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności i skuteczności biznesowej istotne obszary działalności zostaną 
zintegrowane na poziomie Softbanku.  

W praktyce oznacza to, iż Grupa Kapitałowa Softbank S.A. zamierza do 2006 roku osiągnąć 12% udział w 
polskim rynku IT w bankowości oraz uzyskać w roku 2006 360 mln zł przychodów z tego sektora przy 28% 
marży brutto na sprzedaży. Grupa planuje w 2006 roku osiągnąć przychody z sektora administracji 
publicznej na poziomie 150 mln zł przy 10% marży brutto na sprzedaży. Grupa Kapitałowa Softbank S.A. 
prognozuje osiągnąć w 2006 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł przy rentowności 
EBITDA na poziomie 12%.  

Podstawę i założenia przekazanej prognozy zawiera opisana powyżej Strategia 2004-2006 Softbank S.A. 
Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana i oceniana przez Spółkę po zakończeniu 
każdego roku obrotowego w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów. Natomiast 
począwszy od I kwartału 2006 roku prognoza wyników będzie monitorowana i oceniana przez Spółkę po 
zakończeniu każdego kwartału. 

21 października 2004 roku Softbank S.A. podpisał umowę z Najwyższą Izbą Kontroli o wartości 4,5 mln zł 
na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów. System zostanie wdrożony  
w centrali i 16 delegaturach NIK w Polsce. ESOD oparty jest na oprogramowaniu renomowanej 
amerykańskiej firmy Meridio. Softbank S.A. przeprowadzi także stosowne szkolenia z obsługi systemu oraz 
będzie świadczyć usługi serwisowe.  
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29 października 2004 roku w związku z prowadzoną w latach 2002-2004 kontrolą skarbową przez 
inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach (opisaną szczegółowo w raporcie rocznym SA-R 2003 
oraz w raporcie kwartalnym SA QSr 1/2004) Softbank S.A. otrzymał decyzję Urzędu określającą 
zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób 
prawnych za lata 1998-2001. Łączna kwota zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od 
zaległości podatkowych wyniosła 1,7 mln zł. W dniu 4 listopada 2004 roku Spółka uiściła kwotę zobowiązań 
podatkowych wraz z odsetkami. W związku z tym Softbank S.A. rozwiązał w III kwartale rezerwę na ww. 
zobowiązania podatkowe w wysokości 2,9 mln zł, co pozytywnie wpłynęło na wynik operacyjny Spółki.  

18 listopada 2004 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent 
podpisał z Bankiem PKO BP S.A. umowy, które nie były przedmiotem oddzielnych raportów bieżących, na 
łączną kwotę 57,2 mln zł.  

Największą wartość ma umowa podpisania dnia 18 listopada 2004 roku, która wynosi 44,9 mln zł. Umowa 
dotyczy rozbudowy konfiguracji sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Systemu ZORBA-3000. Umowa 
obejmuje dostawę i wdrożenie oprogramowania systemowego, dostawę oraz instalację sprzętu 
komputerowego HP i IBM (głównie serwery i macierze) oraz świadczenia dodatkowych usług związanych  
z wdrożeniem. Umowa będzie zrealizowana w zakresie dostawy infrastruktury do końca 2004 roku, 
natomiast w zakresie wdrożenia oprogramowania do końca I połowy 2005 roku. Umowa obejmuje także 
trzyletni serwis sprzętu i oprogramowania systemowego.  

Umowa przewiduje kary umowne do 20% wartości netto umowy. Bank uprawniony jest do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność 
Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, 
ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.  

22 listopada 2004 roku Zarząd Softbank S.A. otrzymał aneks do znaczącej umowy zawartej z ING 
Bankiem Śląskim S.A. w dniu 24 października 2001 roku. Umowa dotyczy programu emisji obligacji zero- 
kuponowych do łącznej kwoty 100 000 tys. zł. W związku z wygaśnięciem 3-letniego okresu obowiązywania 
programu, Softbank S.A. podpisał aneks przedłużający termin obowiązywania programu emisji na czas 
nieokreślony. Pozostałe warunki umowy opisane w raporcie bieżącym 83/2001 z dnia 24 października 2001 
roku oraz raporcie bieżącym 85/2001 z dnia 25 października 2001 roku pozostały niezmienione. Umowa 
została uznana za znaczącą, ponieważ wartość emisji obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów 
własnych Softbank S.A. 

30 listopada 2004 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka 
podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowy, które nie były przedmiotem oddzielnych raportów bieżących, na 
łączną kwotę 48,2 mln zł.  

Największą wartość ma aneks do umowy z PKO BP S.A. z dnia 27 października 2003 roku (RB 54/2003) 
podpisany dnia 30 listopada 2004 roku, którego wartość wynosi 8,3 mln EUR (aneks obejmuje sprzedaż 
licencji do oprogramowania firmy IBM oraz jego dostarczenie, instalację i serwis do 31 grudnia 2007 roku).  

Umowa przewiduje kary umowne do 10% wartości netto umowy. Bank uprawniony jest do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność 
Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, 
ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

30 listopada 2004 roku Spółka podpisała aneks z firmą Face Technologies (PTY) Ltd. z siedzibą w RPA 
(„Aneks”) do umowy z dnia 28 października 2003 roku („Umowa”) publikowanej raportem bieżącym RB 
57/2003.  

Aneks został uznany za znaczący, ponieważ jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Softbank 
S.A. Aneks zmniejszył wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. o 8,0 mln EUR. Zgodnie z Aneksem 
wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. wynosi 4,0 mln EUR. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka 
podpisała z firmą Face Technologies (PTY) Ltd. łącznie dwa aneksy do Umowy. Aneksy te zmniejszyły 
wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. łącznie o kwotę 12,2 mln EUR.  

Softbank S.A. przejął na siebie część zobowiązań, które zgodnie z Umową leżały po stronie Face 
Technologies (PTY) Ltd. Softbank S.A. przejął usługi związane z dostarczeniem licencji oprogramowania 
bazodanowego (Oracle) i narzędziowego (Rational Rose), usługi związane ze szkoleniami oraz 
utrzymaniem systemu (maintenance), a także część prac adaptacyjnych i rozwojowych. 

17 grudnia 2004 roku został zawarty aneks do umowy z dnia 18 sierpnia 2003 roku zawartej pomiędzy 
PKO BP S.A. („Bank"), Accenture Sp. z o.o., Alnova Techonologies Corporation S.L., Softbank S.A. 
(„Konsorcjum"), o której Zarząd poinformował dnia 18 sierpnia 2003 roku (RB 33/2003).  
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Przedmiotem aneksowanej umowy jest opracowanie, dostarczenie i wdrożenie w PKO BP S.A. 
oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego („ZSI”), jak również świadczenie dodatkowych 
usług związanych z realizacją powyższego projektu. Na mocy aneksu znacząco rozszerzono funkcjonalność 
dostarczanego oprogramowania. Decyzja dotycząca rozszerzenia zakresu prac wynika z rosnących potrzeb 
biznesowych banku i planów w zakresie zwiększenia i unowocześnienia obsługi transakcji i oferty 
produktowej. 

Kwota wynagrodzenia należna Konsorcjum z tytułu wdrożenia oprogramowania ZSI wzrasta na podstawie 
aneksu o 71,2 mln USD. Płatności będą dokonywane w miarę postępu wykonywanych prac w latach 2004- 
-2007, a zakończenie wdrożenia ZSI planowane jest na kwiecień 2007 roku. Wynagrodzenie roczne za 
serwis systemu wzrasta na podstawie aneksu o kwotę od 2,9 mln USD (po wdrożeniu pilotażowym) do  
7,8 mln USD (po odbiorze końcowym oprogramowania ZSI). Udział Softbank S.A. w umowie wzrasta na 
podstawie aneksu we wdrożeniu o 29 mln USD, a za serwis rocznie o kwotę od 2,3 mln USD (po wdrożeniu 
pilotażowym) do 6,2 mln USD (po odbiorze końcowym oprogramowania ZSI). 

Konsorcjum jest zobowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania aneksu do zwiększenia kwoty 
gwarancji bankowej, która jest zabezpieczeniem prawidłowej i terminowej realizacji projektu, o kwotę  
5,7 mln USD lub dostarczenie bankowi odpowiedniej dodatkowej gwarancji bankowej. W przypadku nie- 
wywiązania się uczestników Konsorcjum z obowiązku zwiększenia lub wręczenia bankowi dodatkowej 
gwarancji bankowej, bank ma prawo wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Konsorcjum, wynikające  
z Umowy do czasu zwiększenia lub wręczenia bankowi odpowiedniej dodatkowej gwarancji bankowej. 
Konsorcjum zobowiązane jest utrzymywać gwarancję bankową (lub gwarancje bankowe) nie krócej niż do 
upływu 18-go miesiąca od odbioru końcowego oprogramowania ZSI. 

Postanowienia zawarte w umowie na dostawę i wdrożenie ZSI w zakresie stosowania kar umownych oraz 
warunków odstąpienia od umowy pozostają w mocy również do zadań wynikających z realizacji aneksu. 

Kary umowne zastrzeżone w umowie na rzecz stron są określone procentowo (od 12 do 15% wartości 
umowy, 20% wynagrodzenia Konsorcjum należnego za zadania, które miały zostać zrealizowane po dacie 
odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia od umowy, albo 50% wynagrodzenia za usługi serwisowe) 
lub kwotowo (od 1 tys. do 15 000 tys. USD). 

W większości przypadków zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez strony 
odszkodowania na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest jednakże ograniczona do szkód rzeczywiście 
poniesionych i w żadnym wypadku nie przekroczy, włączając w to kary umowne, 60 mln USD,  
a w przypadku usług serwisowych od 20% do 100% rocznej wartości opłat z tytułu świadczenia usług 
serwisowych. 

W przypadku gdy prace Konsorcjum nie będą spełniały warunków umożliwiających odbiór, bank będzie 
mógł odstąpić od umowy w części obejmującej wadliwe prace (wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na 
licencję oraz na serwis, w tym serwis gwarancyjny) lub w całości w przypadku ujawnienia błędu określonej 
kategorii i nieusunięcia takiego błędu w ciągu 3 lub 6 miesięcy (w zależności od kategorii). Ponadto bank 
będzie mógł odstąpić od umowy w zakresie jeszcze niewykonanym bez podania przyczyn do dnia 
ukończenia wdrożenia masowego, za zapłatę odstępnego w wysokości 20% wynagrodzenia dostawcy za 
zadania, które miały zostać zrealizowane po dacie odstąpienia. Strony wyłączają możliwość odstąpienia 
banku od umowy w innych przypadkach, niż określone w umowie. Konsorcjum będzie mogło odstąpić od 
umowy w zakresie jeszcze niewykonanym, jeżeli bank będzie zalegał z płatnościami należności na kwotę 
nie niższą niż 5% wynagrodzenia za wdrożenie i przez okres nie krótszy niż 60 dni od daty wezwania Banku 
przez Konsorcjum do zapłaty tej kwoty. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
strony odszkodowania na zasadach ogólnych. 

20 grudnia 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i COMP Rzeszów S.A. została podpisana umowa 
sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału 
zakładowego tej spółki. Tym samym ziściły się intencje obu stron transakcji opisane w komunikacie 
bieżącym Softbank S.A. z dnia 19 października 2004 roku (RB 53/2004) dotyczącym podpisanego Listu 
Intencyjnego.  

Cena sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł. Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach 
rachunkowych Softbank S.A. na 30 września 2004 roku wynosiła 27 807 tys. zł. Płatność nastąpi w dwóch 
ratach. Pierwsza rata stanowiąca 51% ceny, czyli 12 495 tys. zł, jest płatna do 30 grudnia 2004 roku, 
natomiast druga rata stanowiąca 49% ceny, czyli 12 005 tys. zł, jest płatna do 16 grudnia 2005 roku. 
Prawnym zabezpieczeniem zapłaty II raty jest zastaw rejestrowy na 176 471 akcjach COMP Rzeszów S.A., 
które stanowią 5,12% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Zastaw na akcjach ustanawia pan Adam Góral na rzecz Softbank S.A., na podstawie odrębnej umowy.  
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Epsilio S.A. specjalizuje się w dziedzinie teleinformatyki bankowej i działa głównie w sektorze bankowości 
spółdzielczej. Spółka wdrożyła między innymi centralny system bankowy w Banku Gospodarki 
Żywnościowej S.A. obsługujący 2,8 mln rachunków. Po trzech kwartałach 2004 roku przychody ze 
sprzedaży Epsilio S.A. wynosiły 20 993 tys. zł, a zysk netto 4 115 tys. zł.  

COMP Rzeszów S.A. zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla sektora 
finansowego. Od początku swojej działalności obsługuje sektor banków spółdzielczych, w którym posiada 
ponad 30%-owy udział. COMP Rzeszów S.A. obsługuje ponad 40% małych i średnich banków w Polsce. Po 
trzech kwartałach 2004 roku przychody ze sprzedaży COMP Rzeszów S.A. wynosiły 67,5 mln zł, a zysk 
netto 8,2 mln zł.  

Sprzedaż Epsilio S.A. spółce COMP Rzeszów S.A. pozwoli na połączenie szerokiej wiedzy, zasobów 
i doświadczenia obu spółek w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla sektora banków spółdzielczych. 
Ponadto wykorzystanie efektów synergii kosztowych i produktowych pomoże Epsilio S.A. zmniejszyć koszty 
działalności.  

Softbank S.A. posiada 605 000 akcji spółki COMP Rzeszów S.A., co stanowi 17,54% kapitału zakładowego 
i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jeden z Członków Zarządu Softbank S.A. 
pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej COMP Rzeszów S.A. Umowa sprzedaży została 
uznana za znaczącą, ponieważ wartość sprzedawanych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych 
Softbank S.A. 

30 grudnia 2004 roku w siedzibie Softbank S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym 
została podjęta jedna uchwała. Uchwała dotyczyła zasad sporządzania sprawozdań finansowych Spółki.  
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art. 45 1a-1c ustawy z dnia  
29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanowiło, że począwszy od sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe Spółki będą 
sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem wejścia w życie przepisów art. 45 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku  
o rachunkowości. 

Wykaz najważniejszych zdarzeń, o których Softbank S.A. informował po dniu bilansowym 
7 stycznia 2005 roku Zarząd Softbank S.A. powziął informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego na 
akcjach firmy Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi. Zastaw został ustanowiony 30 września 2003 roku (raport 
bieżący RB 48/2003), na mocy umowy kredytowej zawartej pomiędzy Softbank S.A. a ING Bank Śląski S.A. 
Zastaw dotyczył 892 500 akcji Epsilio S.A., o wartości 1 zł każda, stanowiących łącznie 100% wszystkich 
akcji tego podmiotu i dających prawo do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zastawione aktywa 
uznaje się za aktywa znacznej wartości, ponieważ zastaw dotyczył ponad 20% kapitału zakładowego 
podmiotu zależnego Emitenta.  

W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z COMP Rzeszów S.A. umowę sprzedaży całego 
posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki. 
Szczegóły transakcji zostały opisane w raporcie bieżącym 61/2004. 

13 stycznia 2005 roku Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie aneks do umowy 
kredytowej z dnia 11 września 2003 roku (raport bieżący RB41/2003), który rozszerza możliwość 
wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty 30 000 tys. zł. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 
1M WIBOR powiększona o marżę banku. Kredyt będzie udostępniony do 29 czerwca 2005 roku. Umowa 
została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Softbank S.A.  

27 stycznia 2005 roku Spółka podpisała umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7 000 akcji 
Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11 złotych każda, za łączną 
kwotę 3 491,5 tys. zł. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A., co stanowi podstawę uznania ich za aktywa  
o znacznej wartości.  

Zapłata w wysokości 1 791,5 tys. zł zostanie opłacona gotówką ze środków własnych, natomiast zapłata 
w wysokości 1 700 tys. zł zostanie rozliczona poprzez przeniesienie na sprzedawcę prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, stanowiącego prawo spółki Sawan Grupa Softbank S.A. lub gotówką,  
wedle uznania Softbank S.A. Rozliczenie nastąpi na zasadzie przekazu Softbank S.A. do Sawan Grupa 
Softbank S.A. 
Po transakcji Softbank S.A. będzie posiadał 24 895 akcji o łącznej wartości nominalnej 273,8 tys. zł, co 
stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A.  
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Nie istnieją powiązania pomiędzy Softbank S.A. i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi  
a sprzedającymi akcje, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 30 RRM GPW. Wartość ewidencyjna akcji Sawan 
Grupa Softbank S.A. w księgach rachunkowych Softbank S.A. wynosiła na dzień 26 stycznia 2005 roku  
10 630 tys. zł. Wartość nabytych akcji zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Softbank 
S.A. według ceny ich nabycia. 

24 marca 2005 roku Spółka podpisała aneks z Bankiem PKO BP S.A. do umowy z dnia 27 października 
2003 roku (RB 54/2003), którego wartość wynosi 67,4 mln zł. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, 
serwis oraz upgrade oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwój oraz funkcjonowanie 
systemów eksploatowanych przez Bank. Umowa przewiduje kary umowne do 10% wartości netto umowy. 
Bank uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 
ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy.  

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowy na łączną kwotę 79,4 mln 
zł, o których nie informowała dotychczas w raportach bieżących, ponieważ nie spełniały one kryteriów 
umowy znaczącej. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% 
wartości kapitałów własnych Spółki. 

6 kwietnia 2005 roku Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Softbank S.A., które ma odbyć się w dniu 6 maja 2005 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki 
przy ulicy 17 Stycznia 72A w Warszawie, oraz podał do wiadomości następujące propozycje uchwał: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku 
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 
2004. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Softbank za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację 
dodatkową.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2004 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności  
w roku 2004.  

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w 2004 roku.  

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w 2004 roku.  

8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2004 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku. 

Jednocześnie, Zarząd Softbank S.A. poinformował, że do podstawowych celów emisji akcji przewidzianych 
powyższym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia należą planowane transakcje nabycia akcji, 
udziałów lub innych składników majątkowych, które mają być dokonywane z zaangażowaniem środków 
finansowych uzyskanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego lub poprzez wniesienie do Spółki 
wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Zarząd Softbank S.A. planuje, 
że w ramach opisanej powyżej emisji ma być wyemitowanych 8 369 295 sztuk akcji. Szacowane wpływy  
z emisji mają wynieść 190 mln zł. 

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie SA-R 2004 a wcześniej 
publikowanymi prognozami wyników 
Żadne prognozy wyniku finansowego na rok 2004 nie były publikowane przez Emitenta.  
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Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych oraz główne inwestycje kapitałowe  
i sposoby ich finansowania 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. posiadał akcje lub udziały w następujących podmiotach 
gospodarczych: 

Lp. Jednostki  zależne i stowarzyszone Procentowy udział podmiotu 
dominującego w kapitałach 

1. Softbank Serwis Sp. z o.o. 100,0% 

2. bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o.(*) 100,0% 

3. Epsilio S.A. 100,0% 

4. Mediabank S.A. 100,0% 

5. Sawan Grupa Softbank S.A. (**)    71,88% 

6. Zakład Usług informatycznych NOVUM  Sp. z o.o.    51,0% 

7. NetPower S.A    49,0% 

 

Lp. Pozostałe jednostki Procentowy udział podmiotu 
dominującego w kapitałach 

1. Comp Rzeszów S.A. 17,54% 

(*) 31 marca 2004 roku Softbank S.A. nabył na mocy umowy sprzedaży przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo 
spółki bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o., jednostki w 100% zależnej od jednostki dominującej, jako zespół 
składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa 
Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Cena 
sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 35 tys. zł i została ustalona w oparciu o wycenę niezależnego eksperta. 

7 kwietnia 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i Rodan Investments Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie została podpisana umowa sprzedaży całego posiadanego przez Softbank S.A pakietu Zeto 
Rodan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

29 czerwca 2004 roku Softbank S.A. powziął wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 14 czerwca 2004 
roku podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., 
będącej spółką zależną emitenta. Emitent jest właścicielem wszystkich akcji stanowiących 100% kapitału 
zakładowego AWiM Mediabank S.A., co stanowi 100% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

7 września 2004 roku została zawarta umowa, na podstawie której Softbank S.A. zobowiązał się do 
objęcia łącznie 495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji oferowanych przez Comp Rzeszów 
S.A. (Comp Rzeszów) i pana Adama Górala w ramach oferty publicznej akcji Comp Rzeszów, która 
rozpocznie się w dniu 8 września 2004 roku. 18 października 2004 roku Softbank otrzymał informacje  
o zarejestrowaniu na rachunku inwestycyjnym Softbank S.A. 450 000 akcji zwykłych na okaziciela COMP 
Rzeszów S.A. z o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po rejestracji, Softbank S.A. posiada 605 000 akcji 
spółki COMP Rzeszów S.A., co stanowi 17,54% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP Rzeszów S.A. Softbank S.A. nabywał akcje COMP Rzeszów S.A.  
w publicznej ofercie, która rozpoczęła się 8 września 2004 roku. 

20 grudnia 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i COMP Rzeszów S.A. została podpisana umowa 
sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału 
zakładowego tej spółki. 

 (**) 27 stycznia 2005 roku Spółka podpisała umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7 000 akcji 
Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11 złotych każda, za łączną 
kwotę 3 491,5 tys. zł. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A. Tym samym Softbank S.A. stał się posiadaczem 
100% akcji Sawan Grupa Softbank S.A. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki własne oraz kredyty bankowe. 
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Transakcje z podmiotami powiązanymi 
Większość transakcji, które miały miejsce pomiędzy jednostkami zależnymi i Softbank S.A. dotyczyła 
realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych, bądź informatycznych. Tylko niewielki odsetek transakcji był 
wykorzystany na cele własne Grupy. Wielkość transakcji z podmiotami Grupy Softbank przedstawia 
poniższa tabela.  

Lp. Nazwa podmiotu 
Sprzedaż Softbank S.A. 

do podmiotu Grupy  
(netto w tys. zł) 

Zakupy Softbank S.A. 
z podmiotu Grupy  

(netto w tys. zł) 

1. AWiM Mediabank S.A. 5 31

2. bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 0 0

3. Bielpolsoft Joint Venture 0 0

4. Epsilio S.A. 139 192

5. NetPower S.A.  4 0

6. SAWAN Grupa Softbank S.A. 4 1167

7. SABA Grupa Softbank S.A (*) 0 0

8. Softbank Serwis Sp. z o.o. 930 24 212

9. Zakład Usług Informatycznych „NOVUM” Sp. z o.o. 0 273

10. Zeto-Rodan Sp. z o.o.(**) 0 0

 (*)  Obroty ze spółką Saba Grupa Softbank S.A. są prezentowane w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 28 lutego 2004 
roku, tj. do dnia sprzedaży wszystkich posiadanych przez Softbank S.A. akcji spółki. 

(**)  Obroty ze spółką Zeto Radan Spółka z o.o. są prezentowane w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 marca 2004 
roku, tj. do dnia sprzedaży wszystkich posiadanych przez Softbank S.A. akcji spółki  

W 2004 roku Softbank S.A., realizując projekty wdrożeniowe na rynku usług IT, dokonał szeregu transakcji 
z jednostkami z Grupy Prokom S.A. Poniżej tabela przestawiająca wielkość transakcji z tymi jednostkami. 

Lp. Nazwa podmiotu Sprzedaż Softbank S.A.  
(netto w tys. zł) 

Zakupy Softbank S.A. 
(netto w tys. zł) 

1. Prokom Software S.A.  1 318 110 719 

2. Optix Polska Sp. z o.o. 0 608 

3 Safe Computing Sp. z o.o. 0 220 

4 COMP S.A. (*) 0 6 996 

(*)  Obroty ze spółką Comp S.A. są prezentowane w okresie od 23 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

6 stycznia 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Softbank Serwis Sp. z o.o., podmiotem w 100% zależnym 
Emitenta, została podpisana umowa podwykonawcza, w ramach której Softbank Serwis Sp. z o.o. wykona 
prace związane z budową, asystą wdrożeniową i obsługą infrastruktury systemu CEPiK. Za wykonane 
prace podwykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 8 855 tys. zł. Zapłata będzie następowała 
etapami po uznaniu rachunku Softbank S.A. kolejnymi kwotami wynagrodzenia należnego mu od klienta,  
tj. MSWiA.  

22 kwietnia 2004 roku Spółka podpisała aneks do umowy podwykonawczej z dnia 6 stycznia 2004 roku  
z Softbank Serwis Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny Emitenta). Aneks zmienia umowę w ten sposób,  
że za wszystkie wykonane prace, podwykonawca otrzyma ostatecznie wynagrodzenie w kwocie netto  
15 204 tys. zł (co stanowi wzrost o 6 349 tys. zł). Aneks wynika z przesunięcia części zadań zaplanowanych 
do realizacji w Softbank S.A. na podwykonawcę, co posłuży optymalizacji zasobów Emitenta. Jak podano  
w raporcie bieżącym ze stycznia br., zapłata będzie następowała etapami proporcjonalnie po uznaniu 
rachunku Softbank S.A. kolejnymi kwotami wynagrodzenia należnego mu od klienta, tj. MSWiA. 

29 czerwca 2004 roku Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 14 czerwca 2004 roku 
podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., 
będącej spółką zależną Emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 10 015 tys. zł. 
Emitent jest właścicielem 100 150 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A., 
dających prawo do 200 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich głosów. 
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Wszelkie informacje przedstawiające zmiany w powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Softbank S.A., 
a także inwestycje kapitałowe Spółki dotyczące jednostek powiązanych zostały omówione w punkcie 
„Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych oraz główne inwestycje kapitałowe i sposoby ich 
finansowania”. 

Kredyty, umowy pożyczki, poręczeń i gwarancji 
Gwarancje bankowe i akredytywy 
W ramach działalności handlowej Softbank S.A. wykorzystuje dostępność gwarancji bankowej i akredytywy 
jako formy zabezpieczenia transakcji gospodarczych z różnymi organizacjami, firmami i instytucjami 
administracyjnymi. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku banki prowadzące rachunki jednostki dominującej wystawiły na wniosek 
Softbank S.A. następujące gwarancje bankowe: 
 

Nazwa beneficjenta Kwota i waluta 
gwarancji 

Ważność 
gwarancji Rodzaj Gwarancji 

Wiśniowy Developments E  
Sp. z o.o. 186 tys. USD 17 maj 2007 Płatnicza 

IBM World Trade Corporation, 
USA 400 tys. USD 14 lipiec 2003 Płatnicza 

PPUP Poczta Polska, Centralny 
Zarząd Poczty Polskiej                       208,9 tys. zł 16 marzec 2005 Zabezpieczająca roszczenia  

w okresie gwarancji 

PPUP Poczta Polska, Centralny 
Zarząd Poczty Polskiej                         57,6 tys. zł 26 maj 2005 Zabezpieczająca roszczenia  

w okresie gwarancji 

Fundacja „Fundusz 
Współpracy” 1,3 tys. EUR 14 kwiecień 2005 Dobrego wykonania 

Fundacja „Fundusz 
Współpracy” 1,2 tys. EUR 04 kwiecień 2005 Dobrego wykonania 

Fundacja „Fundusz 
Współpracy” 7,5 tys. EUR 28 marzec 2005 Dobrego wykonania 

Fundacja „Fundusz 
Współpracy” 1,6 tys. EUR 04 kwiecień 2005 Dobrego wykonania 

Ministerstwo Finansów                        16 tys. zł 13 luty 2005 Dobrego wykonania 

Komenda Główna Policji                         88,5 tys. zł 24 marzec 2005 Zabezpieczająca roszczenia  
w okresie gwarancji 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne S.A. 

                       211,7 tys. 
zł 3 styczeń 2006 Dobrego wykonania 

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa                       203,8 tys. zł 10 luty 2006

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia  
z tytułu rękojmi i gwarancji 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych  797,1 tys. zł 22 luty 2006 Dobrego wykonania 

Prokom Software S.A.  98 tys. zł 28 luty 2005
Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia  
z tytułu gwarancji 

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa  207,7 tys. zł 9 kwiecień 2007 

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia  
z tytułu rękojmi i gwarancji 

Spółka Pocztowy Fundusz 
Leasingowy Sp. z o.o. 23,8 tys. zł 12 marzec 2007

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia  
z tytułu rękojmi i gwarancji 

Telekomunikacja Polska S.A.  131,5 tys. zł 13 sierpień 2007 Dobrego wykonania 

Gmina Bielsko-Biała 51,2 tys. zł 5 styczeń 2006
Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia  
z tytułu gwarancji 
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Nazwa beneficjenta Kwota i waluta 
gwarancji 

Ważność 
gwarancji Rodzaj Gwarancji 

Hewlett-Packard Polska  
Sp. z o.o. 1 000 tys. zł 31 lipiec 2007 Dobrego wykonania  

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 73,7 tys. zł 4 lipiec 2005

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia  
z tytułu rękojmi i gwarancji 

Fundacja „Fundusz 
Współpracy”  11,6 tys. zł 28 grudzień 2004 Wadium przetargowe 

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 71,2 tys. zł 31 lipiec 2005

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia  
z tytułu rękojmi i gwarancji 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych  1 202,3 tys. zł 20 październik 

2007 

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia  
z tytułu rękojmi i gwarancji 

Instytut Gospodarki Wodnej  
i Meteorologii  10,2 tys. EUR 28 luty 2005 Zwrotu zaliczki  

Instytut Gospodarki Wodnej  
i Meteorologii  328 tys. zł 28 luty 2005 Zwrotu zaliczki  

Instytut Gospodarki Wodnej  
i Meteorologii  10,2 tys. EUR 28 luty 2007 Dobrego wykonania  

Instytut Gospodarki Wodnej  
i Meteorologii  328 tys. zł 28 luty 2007 Dobrego wykonania  

Bank Gospodarki Żywnościowej 
S.A.  10 tys. zł 28 luty 2005 Wadium przetargowe 

Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S.A.  1 000 tys. zł 17 stycznia 2005 Wadium przetargowe  

Komenda Główna Policji  300 tys. zł 28 luty 2005 Wadium przetargowe 

Komenda Główna Policji  400 tys. zł 28 luty 2005 Wadium przetargowe 

Face Technologies (PTY) LTD  4 000 tys. EUR 30 listopada 2005 Zabezpieczenie wierzytelności  

Dnia 5 sierpnia 2004 roku Spółka przedłużyła umowę z TUiR Warta S.A. na udzielanie ubezpieczeniowych 
gwarancji kontraktowych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku ubezpieczyciel wystawił na wniosek Softbank S.A. 
następujące gwarancje ubezpieczeniowe: 

Nazwa beneficjenta Kwota i waluta 
gwarancji Ważność gwarancji Cel wystawienia 

Komenda Główna Policji  300 tys. zł 8 stycznia 2005 Wadium przetargowe 

Komenda Główna Policji  400 tys. zł 8 stycznia 2005 Wadium przetargowe  

Komenda Główna Policji  50 tys. zł 8 stycznia 2005 Wadium przetargowe 

Najwyższa Izba Kontroli  452,3 tys. zł 14 grudnia 2006 Należyte wykonanie 

Komenda Główna Policji 539 tys. zł 31 grudnia 2004 Wadium przetargowe 

Komendant Główny Policji 86,7 tys. zł 23 stycznia 2005 Należyte wykonanie  

Poręczenia i gwarancje 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan udzielonych poręczeń przez Softbank S.A. przedstawiał się 
następująco:  

− poręczenie dla AWiM Mediabank S.A. umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 200 tys. zł. Na 
dzień 31 grudnia 2004 roku kwota niespłaconego kredytu inwestycyjnego wynosiła 300 tys. zł, 

− poręczenie do umowy z dnia 26 listopada 2003 roku najmu powierzchni biurowej zawartej pomiędzy 
Sawan Grupa Softbank S.A. a KBP-1 Sp. z o.o. Poręczenie podpisały Sawan Grupa Softbank S.A., 
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KBP-1 Sp. z o.o. i Softbank S.A. Szacowana wartość poręczenia wg stanu na 31 grudnia 2004 roku 
wyniosła 4 999 tys. zł; 

− poręczenie do umowy z dnia 26 lutego 2004 roku dotyczącej budowy sieci strukturalnej zawartej 
pomiędzy Softbank Serwis Sp. z o.o. a Tyco Sp. z o.o. Szacowana wartość poręczenia wg stanu na 
31 grudnia 2004 roku wyniosła 7 342 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan udzielonych gwarancji przez Softbank S.A. przedstawiał się 
następująco:  

− gwarancja jako zabezpieczenie udzielonego przez Bank BPH kredytu obrotowego odnawialnego 
firmie Sawan Grupa Softbank S.A. do wysokości 2 000 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku kwota 
niespłaconego kredytu obrotowego wynosiła 1 805 tys. zł. 

− gwarancja jako zabezpieczenie udzielonego przez Bank BPH kredytu w rachunku bieżącym firmie 
Sawan Grupa Softbank S.A. do wysokości 300 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku kwota 
niespłaconego kredytu obrotowego wynosiła 0 tys. zł. 

Kredyty, pożyczki i emisje papierów dłużnych 

W 2004 roku Softbank S.A. kontynuował umowę z bankiem ING Bank Śląski S.A. na realizację programu 
emisji weksli/obligacji komercyjnych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji 
komercyjnych wynosiły: 64 000 tys. zł ( wartość nominalna).  

Emisje mają następujące terminy zapadalności: 

Symbol serii Wartość nominalna Termin wykupu 

N   4 000 tys. zł 10 styczeń 2005 

O 12 000 tys. zł 10 styczeń 2005 

R 12 500 tys. zł 10 luty 2005 

B 15 000 tys. zł 24 luty 2005 

I   3 000 tys. zł 24 luty 2005 

P   1 500 tys. zł 9 marzec 2005 

K   5 000 tys. zł 20 kwiecień 2005 

G   7 000 tys. zł 9 wrzesień 2005 

L   4 000 tys. zł 6 grudzień 2005 

Celem powyższych emisji było pozyskanie środków na finansowanie statutowej działalności firmy. 

30 czerwca 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a bankiem PKO BP S.A. został zawarty aneks do umowy 
kredytowej z 13 września 2002 roku na korzystanie do 30 czerwca 2005 roku z kredytu w rachunku 
bieżącym do kwoty 5 000 tys. zł. Na dzień bilansowy zobowiązanie Softbank S.A. z tytułu powyższej umowy 
wynosiło 0 zł. 

W 2004 roku Softbank S.A. kontynuował umowę podpisaną 13 lutego 2001 roku z ING Bank Śląski S.A. na 
korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 000 tys. zł. Na dzień bilansowy linia kredytowa nie 
była wykorzystana. 

16 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z ING Bank Śląski S.A. umowę rozwiązującą do umowy 
kredytowej z dnia 30 września 2003 roku. Wszelkie zobowiązania Softbank S.A. wynikające z tej umowy 
zostały uregulowane.  

15 września 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a BPH S.A. został zawarty aneks do umowy kredytowej  
z dnia 11 września zmniejszający kwotę kredytu do 10 000 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku 
zobowiązania Softbank S.A. z tytułu powyższej umowy wynosiły 0 zł.  

Na mocy umowy z 15 września 2004 roku zawartej pomiędzy Softbank S.A. a Bankiem BPH S.A. Spółce 
został przyznany kredyt inwestycyjny w kwocie 50 000 tys. zł. Kredyt został udostępniony do dnia 14 czerwca 
2005 roku. Na dzień bilansowy zobowiązanie z tytułu ww. umowy kredytowej wynosiło 36 870 tys. zł.  

29 października 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. został zawarty aneks 
do umowy kredytowej z 30 kwietnia 2004 roku na korzystanie do 28 października 2005 roku z kredytu w 
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rachunku bieżącym do kwoty 10 000 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku linia kredytowa nie była 
wykorzystana.  

Umowy pożyczki 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan udzielonych przez Softbank S.A. pożyczek przedstawiał się 
następująco: 

27 lipca 2004 roku Softbank S.A. udzielił spółce AWiM Mediabank S.A. pożyczki w wysokości 1 045 tys. zł. 
Oprocentowanie pożyczki jest w wysokości wartości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2,5 punktu 
procentowego w skali roku. Termin spłaty w umowie został określony na 27 lipca 2005 roku. 

14 października 2004 roku Softbank S.A. udzielił spółce AWiM Mediabank S.A. pożyczki w wysokości 
1 000 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki jest w wysokości wartości stawki WIBOR 3M powiększonej  
o 2,5 punktu procentowego w skali roku. Termin spłaty w umowie został określony na 14 kwietnia 2006 
roku. 

Na dzień bilansowy łączna kwota pożyczek udzielonych spółce AWiM Mediabank S.A. została objęta 
odpisem aktualizującym.  

30 sierpnia 2004 roku Softbank S.A. udzielił pożyczki spółce Sawan Grupa Softbank S.A. w kwocie  
1 100 tys. zł Oprocentowanie pożyczki jest w wysokości wartości stawki WIBOR 3M powiększonej  
o 2,5 punktu procentowego w skali roku. Spłata pożyczki nastąpi do 31 sierpnia 2005 roku. Na dzień 
bilansowy zobowiązania spółki Sawan Grupa Softbank S.A. z tytułu ww. umowy wynosiły 807 tys. zł  

Na dzień 31 grudnia 2004 należności Softbank S.A. z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 2 899 tys. zł,  
w tym odsetki od udzielonych pożyczek 54 tys. zł.  

Ocena stanu aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej Softbank S.A. oraz zarządzanie zasobami 
finansowymi 
W roku 2004 Softbank S.A. na bieżąco wywiązywał się z zaciągniętych zobowiązań handlowych, jak 
i inwestycyjnych. Softbank S.A. utrzymuje linie kredytowe w różnych bankach oraz emituje papiery dłużne, 
które są obejmowane przez różnych inwestorów. Dzięki tej polityce Spółka dywersyfikuje swój portfel 
pozyskiwania finansowania. Emisje papierów dłużnych są przeprowadzane na coraz dłuższe okresy. Wolne 
środki finansowe Softbank S.A. lokował w papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim 
bezpieczeństwem (gwarancja banku lub spółki matki) i dużą płynnością oraz na lokatach bankowych. 

Z uwagi na duże wahania kursu oraz zawarte długoterminowe kontrakty handlowe w walucie Spółka 
zabezpiecza spodziewane przepływy finansowe zarówno po stronie sprzedaży, jak i kupna. Aktywna 
polityka Softbank S.A. w tej dziedzinie pozwala na minimalizowanie wpływu wahań kursu walut na wyniki 
Spółki. 

Wykorzystanie wpływów z emisji w okresie od maja 1998 roku do grudnia 2004 roku  
Wszystkie wpływy z emisji zostały wykorzystane przed okresem sprawozdawczym. 

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,  
w porównaniu do wielkością posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian  
w strukturze finansowania tej działalności 
Określone dla Softbank S.A. inwestycje zostały zaplanowane w taki sposób, by możliwość ich realizacji 
mogła się odbyć przy uwzględnieniu bieżącej działalności operacyjnej niezakłócającej aktualnej płynności 
finansowej. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych wymagających większego zaangażowanie środków 
związanych z długoterminową realizacją obecnych i przyszłych kontraktów, inwestycji w akwizycje oraz 
rozwój produktów finansowanie będzie przebiegało w oparciu o pozyskanie środków zewnętrznych  
w postaci kredytów, pożyczek, papierów dłużnych oraz kapitału z emisji akcji. Planowane inwestycje 
kapitałowe Softbank  S.A. w roku 2005 powinny zamknąć się kwotą 196 mln zł. 

Softbank S.A. na rynku informatycznym 
Spółka Softbank S.A. klasyfikowana jest wśród czołówki polskich przedsiębiorstw informatycznych  
– integratorów rozwiązań dla sektora finansowego i bankowego. Softbank S.A., dysponując odpowiednim 
wieloletnim doświadczeniem, wiedzą biznesową dotyczącą potrzeb klienta, zespołami doświadczonych 
specjalistów oraz technologią są przygotowane do uczestniczenia w najważniejszych projektach 
informatycznych w sektorze bankowo-finansowym. Przyszła pozycja Softbank S.A. na rynku będzie 
wypadkową czynników wewnętrznych związanych z: restrukturyzacją, przebudową portfela kompetencyjno- 
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-produktowego i usług, współpracą w ramach Grupy Prokom S.A. oraz czynników rynkowych niezależnych 
od podejmowanych przez Softbank S.A. działań obejmujących tendencje na rynku IT w Polsce i na rynku 
kluczowych odbiorców, w tym zmiany spowodowane rozszerzeniem Unii Europejskiej. 

W 2004 roku w polskim sektorze bankowym zdecydowanie wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami do 
zarządzania ryzykiem bankowym oraz przygotowaniem implementacji międzynarodowych standardów 
księgowych zgodnych z Nową Umową Kapitałową będących regulacjami Komitetu Bazylejskiego II. W 2004 
roku Softbank S.A. rozwijał bliską oraz intensywną współpracę z francuską firmą Fermat – wiodącym 
europejskim dostawcą systemów do zarządzania ryzykiem. Dla Softbank S.A. ważnym czynnikiem w walce 
o rynek są własne kompetencje z wdrożenia prowadzonego w BZ WBK S.A. oraz doświadczenia Sawan 
Grupa Softbank S.A., zdobyte przy budowie hurtowni danych oraz systemów sprawozdawczych. 
Umożliwiają one połączenie aplikacji dostarczanych przez Fermat w Zintegrowaną Platformę Zarządzania 
Ryzykiem. Softbank S.A. chce na rynku polskim odegrać znaczącą rolę wśród dostawców tej klasy 
systemów. 

Priorytetowymi obszarami rozwoju są dla Softbank S.A.: uczestnictwo w dużych projektach informatycznych, 
budowanie zintegrowanych rozwiązań, zwłaszcza bazujących na integracji aplikacji, projektowanie  
i dostarczanie systemów zarządzania informacją: hurtownie danych i rozwiązania klasy business 
intelligence, w tym wspomniane wyżej aplikacje do analizy ryzyka bankowego, rozwój systemów 
bezpieczeństwa oraz aplikacje obsługujące elektronicznie kanały dostępowe mieszczące się w kategorii 
bankowość elektroniczna, zwłaszcza w zakresie rozwiązań mobilnych.  

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Softbank S.A. oraz 
opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej do końca 2005 roku, z uwzględnieniem 
elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej 
Najistotniejszym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na zachowanie się polskiej gospodarki jest akcesja 
do Unii Europejskiej. Ocenia się, że Polska jest o co najmniej kilka lat opóźniona pod względem 
informatyzacji, zwłaszcza w obszarze administracji publicznej; w sektorze finansowym i bankowym stan IT 
przedstawia się dużo lepiej i tu luka jest węższa. Wydatki na IT na zatrudnioną osobę są w polskich 
przedsiębiorstwach około 5-krotnie niższe niż w krajach wysoko rozwiniętych. Przeciętnie wiodące polskie 
firmy, przeznaczają na inwestycje w informatykę ok. 0,5% swoich przychodów, przy średniej europejskiej na 
poziomie 2,5%. W związku z akcesją Polski do Unii oczekuje się dynamicznego rozwoju rynku IT  
– przede wszystkim w mocno infrastrukturalnie i pod względem aplikacji opóźnionej Administracji Publicznej, 
ale również między innymi w telekomunikacji, usługach użyteczności publicznej czy przemyśle działającym 
na eksport. Wejście Polski do Unii może przyspieszyć procesy konsolidacji, również wśród firm 
informatycznych, tak aby były one w stanie działać na rynku regionalnym. Dodatkowo, w przypadku 
realizowania w Europie modelu outsourcingu off-shore, polskie firmy informatyczne będą musiały zmierzyć 
się z ofertą firm z Indii. 

Z kolei na kluczowym dla Softbank S.A. rynku bankowym za najważniejsze trendy i procesy uznaje się: 

− nasilenie się procesów konsolidacyjnych w bankach, przejawiających się w postaci fuzji i przejęć, 
przenoszenie procesów decyzyjnych do central poza Polską,  

− konieczność przeprowadzenia procesów dostosowawczych w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
bankowym na podstawie zaleceń Komitetu Bazylejskiego II, 

− wzrost potrzeb informacyjnych związanych z poprawieniem efektywności zarządzania, 

− powolny wzrost skłonności do korzystania z usług outsourcingowych, 

− integrację tradycyjnych i elektronicznych form dystrybucji produktów bankowych. 

Najważniejszym wewnętrznym czynnikiem wpływającym na długoterminową stabilizację pozycji Softbank 
S.A. jest zdobycie (w sierpniu 2003 roku) wieloletniego kontraktu na informatyzację PKO BP S.A., jak 
również prowadzenie długoterminowego Projektu Centralnego Systemu Ewidencji Pojazdów i Kierowców  
– CEPiK oraz realizacja we współpracy z Prokom Software S.A. innych dużych projektów w sektorze 
ubezpieczeniowym i dla administracji publicznej.  

Zmiany zasad zarządzania Spółką  
W 2004 roku Spółka wypracowała nową strategię rozwoju na lata 2004-2006. Realizując założenia strategii, 
zmieniono strukturę organizacyjną Spółki, dostosowując ją do realizacji kontraktów według systemu 
projektowego, uporządkowano kompetencje i zasoby oraz zdefiniowano dla nich obszary rynkowe  
i biznesowe. Dodatkowo zintegrowano klika procesów wewnętrznych Softbank S.A. w obszarze działań 
administracji i finansów. Obecnie trwają prace nad współdziałaniem w pozostałych procesach, tj. sprzedaż, 
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produkcja czy marketing. Wszystkie te działania mają ujednolicić sposób funkcjonowania Softbank S.A. oraz 
wspomagać podejmowanie decyzji strategicznych.  

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły inne znaczące zmiany w sposobie zarządzania Softbank S.A. 
oprócz opisanych powyżej. 

Władze osobowe w Softbank S.A. 
Skład Rady Nadzorczej Softbank S.A. na 31 grudnia 2004 roku przedstawiał się następująco: 

Ryszard Krauze   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Stanisław Janiszewski  – Członek Rady Nadzorczej  

Alicja Kornasiewicz  – Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Grelowski  – Członek Rady Nadzorczej  

Piotr Mondalski   – Członek Rady Nadzorczej 

 

Skład Zarządu Softbank S.A. na 31 grudnia 2004 roku przedstawiał się następująco: 

Krzysztof Korba   – Prezes Zarządu  

Piotr Jeleński   – Członek Zarządu  

Przemysław Borzestowski – Członek Zarządu 

Przemysław Sęczkowski – Członek Zarządu 

Robert Smułkowski  – Członek Zarządu 

Wynagrodzenia władz Softbank S.A. 
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone i należne za 2004 rok osobom 
zarządzającym Softbank S.A. w 2004 roku wyniosły: 14 907 tys. zł, a osobom nadzorującym Softbank S.A.: 
178 tys. zł. Łącznie stanowi to kwotę 15 085 tys. zł. 

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone osobom nadzorującym spółki zależne 
i stowarzyszone, a będącym równocześnie pracownikami podmiotu dominującego grupy wyniosły 148 tys. zł. 

Wynagrodzenia władz Spółki za 2004 rok: 

Członkowie Zarządu: 

1. Krzysztof Korba    – 3 200 tys. zł, 

2. Piotr Jeleński    – 682 tys. zł,  

3. Robert Smułkowski   – 3 394 tys. zł,  

4. Przemysław Borzestowski  – 1 040 tys. zł, 

5. Przemysław Sęczkowski  – 1 036 tys. zł. 

Członkowie Zarządu odwołani w ciągu 2004 roku: 

1. Jarosław Ogorzałek   – 4 348 tys. zł,    

2. Aleksander Lesz   – 1 195 tys. zł, 

3. Adam Dąbkowski   – 12 tys. zł. 

Członkowie Rady Nadzorczej: 

1. Ryszard Krauze    – nie pobiera wynagrodzenia, 

2. Stanisław Janiszewski   –  67 tys. zł, 

3. Alicja Kornasiewicz   – 67 tys. zł, 

4. Maciej Grelowski   – 22 tys. zł, 

5. Piotr Mondalski    – 22 tys. zł. 
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Wartość niespłaconych pożyczek udzielonych władzom Spółki 
Wartość niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta lub jednostek zależnych od Emitenta udzielonych przez 
Emitenta lub przedsiębiorstwa jednostek zależnych osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich 
współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym 
oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, wynosi 0 tys. zł. 

Zestawienie wszystkich akcji Softbank S.A. będących w posiadaniu władz Spółki na dzień 31 grudnia 
2004 roku 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę liczba i wartość nominalna wszystkich akcji Softbank 
S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiała się 
następująco: 

Członkowie Rady Nadzorczej Liczba akcji w szt. 

Ryszard Krauze – 0 
Stanisław Janiszewski – 1.600 
Alicja Kornasiewicz – 0 
Maciej Grelowski – 0 
Piotr Mondalski – 2.500 

  

Członkowie Zarządu  

Krzysztof Korba – 0 
Piotr Jeleński – 0 
Robert Smułkowski – 1.500 
Przemysław Borzestowski – 0 
Przemysław Sęczkowski – 0 

Akcjonariat Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku  
Na dzień 31 grudnia 2004 roku kapitał zakładowy Softbank S.A. wynosi 20 950 512 zł i dzieli się na 
20 950 512 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i prawie do wykonywania 1 głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wykaz akcjonariuszy Softbank S.A. posiadających co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji 
i głosów na WZA 

Udział w kapitale zakładowym 
i w ogólnej liczbie głosów na WZA 

Prokom Software S.A. 5 238 000 25,002 %

Nihonswi AG 2 042 910 9,750 %

Zbigniew Opach 1 880 432 8,980 %

Grupa PZU S.A.  1 320 155 6,301 %

Umowy i wydarzenia mające wpływ na proporcje posiadanych akcji przez obecnych akcjonariuszy 

Aleksander Lesz 

7 stycznia 2004 roku Aleksander Lesz sprzedał 110 000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk akcji Softbank S.A. po 
średniej cenie 26,87 zł za jedną akcję.  

15 stycznia 2004 roku Aleksander Lesz sprzedał 374 547 akcji Softbank S.A., co stanowi 1,79% kapitału 
zakładowego Emitenta i uprawnia do 1,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku tej transakcji 
Aleksander Lesz posiada obecnie 848 843 akcji Softbank S.A., co stanowi 4,05 % kapitału zakładowego 
i uprawnia do 4,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a przed transakcją posiadał 
1 223 390 akcji Softbank S.A. uprawniających do 5,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabywcą akcji 
był Podmiot Wskazany w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy z dnia 24 października 2002 roku, tj. CA IB 
Fund Management S.A.  

6 lutego 2004 roku Aleksander Lesz, Prezes Zarządu Softbank S.A., zgodnie z Umową Akcjonariuszy  
z dnia 24 października 2002 roku (aneksowaną 1 września 2003 roku oraz 28 listopada 2003 roku) zbył na 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 203

rzecz Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 67/79, 450 223 akcje Softbank S.A., 
co stanowi 2,15% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 2,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Średnia cena wszystkich transakcji dokonanych w okresie obowiązywania Umowy wyniosła 13 zł. W wyniku 
transakcji Aleksander Lesz posiada 398 620 akcji Softbank S.A., co stanowi 1,90% kapitału zakładowego 
i uprawnia do 1,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Transakcja zawarta w dniu 6 lutego 2004 roku jest ostatnią dokonaną pomiędzy Stronami na podstawie 
Umowy Akcjonariuszy z 24 października 2002 roku.  

Prokom Software S.A.  

15 stycznia 2004 roku Prokom Software S.A. wskazał do przyjęcia części oferty sprzedaży (zgodnie  
z Umową Akcjonariuszy z 24 października 2002 roku) w liczbie 848 843 akcje (1,79% ogólnej liczby akcji) 
CA IB Fund Management S.A., jako Podmiot Wskazany w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy. 

6 lutego 2004 roku Prokom Software S.A. nabył od Aleksandra Lesza 450 223 akcje Softbank S.A., co 
stanowi 2,15% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 2,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
W wyniku transakcji Prokom Software S.A. posiada 5.237.600 akcji Softbank S.A., co stanowi 24,99% 
kapitału zakładowego i uprawnia do 24,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed 
transakcją Prokom Software S.A. posiadał 4 787 377 akcji. 

20 marca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. powziął wiadomość, iż w dniu 29 marca 2004 roku Prokom 
Software S.A. z siedzibą w Warszawie nabył w dniu 26 marca 2004 roku 400 akcji zwykłych na okaziciela 
Softbank S.A., w wyniku czego posiada obecnie 5 238 000 akcji Softbank S.A., co stanowi 25,002% kapitału 
zakładowego Emitenta i uprawnia do 25,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. 

NIHONSWI AG 

30 stycznia 2004 roku Zarząd Softbank powziął wiadomość, iż od dnia 9 grudnia 2003 roku do dnia  
26 stycznia 2004 roku NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasse 178, zbył łącznie 
525 509 akcji Softbank S.A., co stanowi 2,51% kapitału zakładowego i uprawnia do 2,51% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. W wyniku tej transakcji NIHONSWI AG posiada 2 292 910 akcji 
Softbank S.A., co stanowi 10,94% kapitału zakładowego i uprawnia do 10,94% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu.  

29 marca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. informuje, że powziął wiadomość, iż od dnia 19 marca 2004 
roku do dnia 25 marca 2004 roku NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8052 Hergiswil, Buolterlistrasse 53, zbył 
łącznie 250 000 akcji Softbank S.A., co stanowi 1,2% kapitału zakładowego i uprawnia do 1,2% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. W wyniku tej transakcji NIHONSWI AG posiada 2 042 910 akcji 
Softbank S.A., co stanowi 9,8% kapitału zakładowego i uprawnia do 9,8% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.  

Zbigniew Opach 

5 lutego 2004 roku Zbigniew Opach poinformował Spółkę, iż na dzień 5 lutego 2004 roku posiada 
1 880 432 szt. akcji Softbank S.A., co stanowi 8,98% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 
wykonywania 8,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Grupa PZU 

3 września 2004 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. Grupa PZU zarejestrowała 
1 320 155 szt. akcji Softbank S.A., co stanowi 6,3% kapitału zakładowego i uprawnia do 6,3% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Planowana emisja akcji Spółki 

6 kwietnia 2005 roku Zarząd Softbank S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 
6 maja 2005 roku celem: 

− podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki, 

− podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku,  

− podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii „T" i „U" do publicznego obrotu. 
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Zarząd Softbank S.A. planuje, że w ramach opisanej powyżej emisji ma być wyemitowanych 8 369 295 
sztuk akcji. Szacowane wpływy z emisji mają wynieść 190 mln zł. 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

2005-04-20 Krzysztof Korba Prezes Zarządu 
 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Robert Smułkowski Członek Zarządu 
 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Piotr Jeleński Członek Zarządu 
 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Borzestowski Członek Zarządu 
 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu 
 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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Oświadczenie Zarządu do Raportu Rocznego Softbank S.A. za 2004 rok 

Podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

2005-04-20 Krzysztof Korba Prezes Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Robert Smułkowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Piotr Jeleński Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Borzestowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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Oświadczenie Zarządu do Raportu Rocznego Softbank S.A. za 2004 rok 

Wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny  
i jasny sytuację majątkową i finansową Softbank S.A. oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu 
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Softbank S.A., w tym opis podstawowych ryzyk  
i zagrożeń. 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

2005-04-20 Krzysztof Korba Prezes Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Robert Smułkowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Piotr Jeleński Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Borzestowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

 

 

 

 
 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 207

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 208



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 209

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 210

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 211

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 212

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 213

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 214

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 215

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 216

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 217

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 218

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 219

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 220

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 221



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 222

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 223

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 224

 
 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 225 

 

Szanowni Państwo, 

 

Przekazuję Państwu raport roczny za 2004 rok, który pod wieloma względami był przełomowy w historii 
naszej Spółki. Zmiany na stanowisku prezesa oraz w gronie Zarządu zapoczątkowały proces głębokich 
przeobrażeń organizacyjnych. Zarząd przyjął strategię na lata 2004-2006, w myśl której Softbank skupi się 
na tym, co potrafi najlepiej – na kompleksowej obsłudze informatycznej sektora bankowego, a także na 
realizacji złożonych projektów w administracji publicznej. W naszych relacjach z klientami stawiamy na 
jakość, efektywność i innowacyjność. Naszą konkurencyjność w obliczu wyzwań rynku UE zwiększamy 
poprzez wprowadzenie projektowej struktury organizacyjnej, nowego systemu motywacyjnego powiązanego 
z filozofią zarządzania przez cele, a także wdrożenie branżowych certyfikatów jakości.  

Nadal prowadzimy działania zmierzające do zoptymalizowania i uporządkowania potencjału spółek 
zależnych, a także wpisania się w ogólną strategię Grupy Prokom. Zgodnie z tą filozofią, integrując zasoby 
wyspecjalizowane w obsłudze bankowości spółdzielczej, Spółka zawarła umowę sprzedaży posiadanego 
100% pakietu akcji w Epsilio SA na rzecz Comp Rzeszów SA, w której to firmie od jesieni 2004 r. Softbank 
posiada 17,5% udziałów.  

Rok 2004 Softbank i Grupa Kapitałowa zakończyły wynikiem finansowym zdecydowanie powyżej oczekiwań 
rynku – najlepszym od kilku lat. Wpłynęły na to nie tylko przychody z realizacji naszych największych 
projektów, takich jak CEPiK w MSWiA oraz ZSI w PKO BP, ale również pozyskane w ubiegłym roku nowe 
zlecenia m.in. od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA oraz ZUS-u. Cieszymy się, że udało nam 
się pozytywnie zaskoczyć inwestorów, i zdajemy sobie sprawę z poprzeczki, jaka została postawiona na 
przyszłość. Znaczne rozszerzenie zakresu i wartości umowy na ZSI, a także podpisanie z austriacką 
centralą Raiffeisen Banku spektakularnego kontraktu na system oceny ryzyka pozwala spokojniej patrzeć  
w przyszłość.  

Świadomi wyzwań, chcemy jednak walczyć na rynku o kolejnych nowych klientów z grona największych 
instytucji finansowych. Mamy przekonanie, że Softbank w nowym wydaniu będzie firmą znacznie 
atrakcyjniejszą dla klientów, groźniejszą dla konkurencji i przynoszącą jeszcze więcej satysfakcji 
inwestorom. 

 

 

Życząc miłej lektury, pozostaję z poważaniem 

 

Krzysztof Korba 

 

 

Warszawa, kwiecień 2005 roku 
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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD  
1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH) 

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej oraz podstawowy przedmiot działalności 

Spółka Softbank S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”, „Emitent”), z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 
17 Stycznia 72A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33391, jest jednostką dominującą Grupy 
Kapitałowej Softbank („Grupa”, „Grupa Softbank”). Softbank S.A. zajmuje się działalnością doradczą  
w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz dostarczaniem oprogramowania i sprzętu 
komputerowego zgodnie z klasyfikacjami PKD – 7222Z, 7210Z. Branża według klasyfikacji warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych („WGPW”) to Telekomunikacja i Informatyka. Spółka rozpoczęła 
działalność 18 stycznia 1989 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została 
przekształcona w spółkę akcyjną Aktem Notarialnym z dnia 31 sierpnia 1993 roku. Siedziba Spółki mieści 
się w Warszawie, ul. 17 Stycznia 72A. Grupa Softbank sporządziła po raz pierwszy skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe za 1998 rok. 

Zakres działalności jednostek wchodzących w skład Grupy jest związany z działalnością jednostki 
dominującej z wyjątkiem spółki AWiM Mediabank S.A., której zakres działalności dotyczy usług 
promocyjnych, wydawniczych i public relations oraz prowadzenia stacji radiowej. Szczegółowy opis 
działalności jednostek Grupy został przedstawiony w punkcie 6 wprowadzenia. 

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2004 roku do 
31 grudnia 2004 roku, a porównywalne skonsolidowane dane finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2003 
roku do 31 grudnia 2003 roku. 

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

Skład osobowy Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2004 roku był następujący: 

Krzysztof Korba   – Prezes Zarządu 

Robert Smułkowski   – Członek Zarządu 

Piotr Jeleński    – Członek Zarządu 

Przemysław Borzestowski  – Członek Zarządu 

Przemysław Sęczkowski  – Członek Zarządu 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2004 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie 
Zarządu: 

− w dniu 16 stycznia 2004 roku pan Adam Dąbkowski, Członek Zarządu, złożył rezygnację z pełnionej 
funkcji, 

− Rada Nadzorcza Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2004 roku powołała z dniem  
16 stycznia 2004 roku w skład Zarządu Spółki pana Przemysława Borzestowskiego i pana 
Przemysława Sęczkowskiego, 

− w dniu 1 marca 2004 roku pan Aleksander Lesz, Prezes Zarządu, złożył na ręce Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Softbank S.A. rezygnację z pełnionej funkcji, 

− Rada Nadzorcza Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 1 marca 2004 roku powołała z dniem  
1 marca 2004 roku pana Krzysztofa Korbę na stanowisko Prezesa Zarządu Softbank S.A. 

− w dniu 23 lipca 2004 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie odwołania ze składu 
Zarządu pana Jarosława Ogorzałka. 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2004 roku był następujący: 

Ryszard Krauze  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Alicja Kornasiewicz  – Członek Rady Nadzorczej 

Stanisław Janiszewski  – Członek Rady Nadzorczej 
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Maciej Grelowski  – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Mondalski   – Członek Rady Nadzorczej 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2004 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie 
Rady Nadzorczej: 

− w dniu 9 września 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. powołało do Rady 
Nadzorczej dwóch nowych członków: pana Macieja Grelowskiego i pana Piotra Mondalskiego. 

4. Dane łączne 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe 
zawierają dane dotyczące spółek wchodzących w skład Grupy Softbank. Spółki Grupy nie posiadają 
jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe. 

5. Założenie kontynuacji działalności 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Spółkę i pozostałe jednostki wchodzące w skład Grupy Softbank w okresie 
przewidywanej przyszłości nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31 grudnia 2004 
roku. 

Grupa wykazała skonsolidowany zysk netto za 2003 rok w wysokości 2 208 tys. złotych oraz 
skonsolidowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 29 369 tys. złotych. Jednocześnie rachunek 
skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok 2004 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych 
netto w kwocie (3 992) tys. złotych, w tym ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  
w kwocie (21 933) tys. zł. 

Mając na uwadze następujące okoliczności: 

− realizację zawartych w 2003 roku kontraktów: na wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego w PKO BP, który to został znacząco rozszerzony w 2004 roku, budowę 
Centralnego Systemu Ewidencji Pojazdów i Kierowców zgodnie z umową z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji („MSWiA”) oraz innych istotnych umów w 2004 roku, 

− trwałość struktury finansowania oraz 

− wysokie wskaźniki płynności, 

a także średnioterminowy plan finansowy Jednostki Dominującej i poszczególnych spółek z Grupy, Zarząd 
uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności jednostek Grupy 
w okresie przewidywanej przyszłości na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź 
istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności. 
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6. Grupa kapitałowa Softbank 

a) schemat Grupy Softbank na dzień 31 grudnia 2004 roku (Jednostka Dominująca i jednostki podporządkowane)

B ie lp o l s o f t  j .v .  
8 5 %  S o f tb a n k  S .A .  
( j e d n o s tk a  z a le ż n a )  

( j e d n o s tk a  z a le ż n a )  
7 1 ,8 8  %  S o f tb a n k  S .A .

S A W A N   
G r u p a  S o f t b a n k  S .A .( * * )  

N E T P O W E R  S .A .  
4 9 %  S o f tb a n k  S .A .  

( j e d n o s tk a  s to w a r z y s z o n a )  

E P S I L I O  S .A .  ( * * * )  
1 0 0 %  S o f tb a n k  S .A .  
( j e d n o s tk a  z a le ż n a )  

Z U I  N O V U M  S p .  z  o .o .  
5 1 %  S o f tb a n k  S .A

( je d n o s tk a  z a le ż n a )

A W iM  M E D I A B A N K  S .A .
1 0 0 %  S o f tb a n k  S .A .
( j e d n o s tk a  z a le ż n a )

S o f t b a n k  S e r w is  S p .  z  o .o .
1 0 0  %  S o f tb a n k  S .A .  

( j e d n o s tk a  z a le ż n a )  

 b e z p ie c z e ń s t w o .p l  S p .  z  o .o .  ( * )  
 

S o f t b a n k  S .A .
( j e d n o s tk a  d o m in u ją c a )

1 0 0 %  S o f tb a n k  S .A .
( j e d n o s tk a  z a le ż n a )  

( * )  W  d n iu   3 1  m a r c a  2 0 0 4  r o k u  S o f tb a n k  S .A .  ( „ K u p u ją c y ” )  o r a z  b e z p ie c z e ń s tw o .p l  S p .  z  o .o .  ( „ S p r z e d a ją c y ” )  z a w a r ły  u m o w ę  s p r z e d a ż y  p r z e d s ię b io r s tw a ,  n a  m o c y  k tó r e j  J e d n o s t k a  
D o m in u ją c a  n a b y ła  p r z e d s ię b i o r s t w o  j a k o  z e s p ó ł  s k ła d n ik ó w  m a te r i a ln y c h  i  n i e m a te r i a ln y c h ,  o b e jm u ją c y c h  w s z y s tk o  c o  w c h o d z i  w  s k ła d  p r z e d s ię b io r s tw a  S p r z e d a ją c e g o  w  
r o z u m i e n iu  a r t .  5 5  [ 1 ]  k o d e k s u  c y w i ln e g o ,  z   w y ł ą c z e n ie m  f i r m y  S p r z e d a ją c e g o .  
( * * )  W  2 0 0 4  r o k u  J e d n o s tk a  D o m in u ją c a  n a b y ła  1 2 ,5 %  a k c j i  s p ó łk i  S A W A N  G r u p a  S o f tb a n k  S .A .  N a  d z ie ń  3 1 .1 2 .2 0 0 4  r o k u  p o s ia d a ła  7 1 ,8 8  %  a k c j i  s p ó łk i .  W  2 0 0 5  r o k u  z o s t a ła  
z a w a r ta  u m o w a  n a  m o c y  k tó r e j  S o f tb a n k  S .A .  n a b y ł  k o le jn e  2 8 ,1 2  %  a k c j i  s p ó łk i ,  t y m  s a m y m  z w ię k s z a ją c  s w ó j  u d z ia ł  k a p i t a l e  i  w  g ło s a c h  n a  W Z A  d o  1 0 0 % .  
( * * * )  W  d n iu  2 0  g r u d n i a  2 0 0 4  r o k u  J e d n o s tk a  D o m in u ją c a  z a w a r ła  w a r u n k o w ą  u m o w ę  s p r z e d a ż y  1 0 0 %  p o s ia d a n y c h  a k c j i  w  s p ó łc e  E p s i l io  S .A .  W  m a r c u  2 0 0 5  r o k u  z o s ta ły  s p e łn io n e  
w s z y s tk ie  w a r u n k i  z a w ie s z a ją c e  tę  t r a n s a k c ję .  W  z w ią z k u  z  p o w y ż s z y m  n a  d z ie ń  3 1  g r u d n ia  2 0 0 4  r o k u  S o f t b a n k  S .A .  p o s ia d a ł  1 0 0 %  a k c j i  t e j  s p ó łk i .  
( * * * * ) W  d n iu  2 7  lu te g o  2 0 0 4  r o k u  J e d n o s tk a  D o m in u ją c a  z b y ła  c a ło ś ć  p o s i a d a n y c h  a k c j i  w  s p ó łc e  S a b a  G r u p a  S o f tb a n k  S .A .  J e d n o s t k a  p o d le g a ła  k o n s o l id a c j i  d o  d n ia  2 9  l u te g o  2 0 0 4  
r o k u .  
( * * * * * )  W  d n iu  7  k w ie tn ia  2 0 0 4  r o k u  J e d n o s tk a  D o m in u ją c a  z b y ła  c a ło ś ć  p o s ia d a n y c h  u d z ia łó w  w  s p ó łc e  C e n t r u m  I n f o r m a ty k i  Z e to  R o d a n  S p .  z  o .o .  J e d n o s t k a  p o d l e g a ła  k o n s o l id a c j i
d o  d n ia  3 1  m a r c a  2 0 0 4  r o k u .  
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b) Jednostki konsolidowane metodą pełną 
1. bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 103, zarejestrowana  

w sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
zajmuje się świadczeniem usług w zakresie doradztwa i sprzedaży oprogramowania. W dniu  
31 marca 2004 roku Softbank S.A. („Kupujący”) oraz bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 
(„Sprzedający”) zawarły umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, na mocy której Jednostka 
Dominująca nabyła przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych 
obejmujących wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 
55 [1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Jednostka Dominująca na 
dzień 31 grudnia 2004 roku posiadała 100% udziałów w jednostce oraz 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników spółki. Na dzień 31 grudnia 2004 roku bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 
nie prowadziła działalności operacyjnej. 

2. Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Łagiewnicka 54/56, zarejestrowana w sądzie Rejonowym w 
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zajmuje się działalnością doradczą  
w zakresie oprogramowania i dostarczaniem oprogramowania. W dniu 20 grudnia 2004 roku 
Jednostka Dominująca zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki. 
Transakcja ta doszła do skutku dopiero w marcu 2005 roku, w momencie dopełnienia przez 
stronę umowy wszystkich jej warunków zawieszających. Jednostka Dominująca na dzień  
31 grudnia 2004 roku posiadała 100% akcji jednostki oraz 100% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.  

3. AWiM Mediabank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, zarejestrowana w sądzie 
Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, jest agencją wydawniczo-marketingową, prowadzącą również stację radiową 
„Radio PIN 102 FM”. Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2004 roku posiadała 100% 
akcji jednostki oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. 

4. ZUI Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9A, zarejestrowana w sądzie 
Rejonowym w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zajmuje się 
działalnością doradczą w zakresie oprogramowania i dostarczaniem oprogramowania. 
Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2004 roku posiadała 51% udziałów w jednostce 
oraz 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. 

5. Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1A, zarejestrowana  
w sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, zajmuje się działalnością doradczą w zakresie oprogramowania  
i dostarczaniem oprogramowania. Jednostka Dominująca na dzień 31 grudnia 2004 roku 
posiadała 71,88% akcji jednostki oraz 71,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
spółki.  

6. Softbank Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 177, zarejestrowana 
w sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
zajmuje się działalnością doradczą w zakresie oprogramowania i dostarczaniem 
oprogramowania oraz świadczy usługi budowy infrastruktury i serwisowe. Jednostka 
Dominująca na dzień 31 grudnia 2004 roku posiadała 100% udziałów w jednostce oraz 100% 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. 

7. Saba Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 246, zarejestrowana  
w sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
zajmowała się działalnością doradczą w zakresie oprogramowania i dostarczaniem 
oprogramowania. W dniu 27 lutego 2004 roku Softbank S.A. zbył całość posiadanych akcji  
w spółce. Jednostka podlegała konsolidacji do dnia 29 lutego 2004 roku. 

8. Zeto-Rodan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 73/79, zarejestrowana  
w sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, zajmuje się działalnością w zakresie świadczenia usług doradztwa  
i sprzedaży oprogramowania. W dniu 7 kwietnia 2004 roku Softbank S.A. zbył całość 
posiadanych udziałów w spółce. Jednostka podlegała konsolidacji do dnia 31 marca 2004 roku. 

c) Jednostki wyceniane metodą praw własności: 
1. NetPower S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, zajmuje 

się dostarczaniem rozwiązań informatycznych. Jednostka Dominująca posiadała 49% głosów  
i akcji w spółce NetPower S.A. Jednostka ta jest wyceniana metodą praw własności  
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w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Softbank S.A. zgodnie z art. 28.1.3 i 4 Ustawy  
o Rachunkowości.  

Podstawowe dane finansowe spółki za rok 2004 roku i na dzień 31 grudnia 2004 roku: 

– strata netto 56 tys. zł, 

– suma bilansowa 29 tys. zł, 

– aktywa trwałe 0 tys. zł, 

– aktywa netto 18 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość spółki NetPower S.A. w skonsolidowanym bilansie 
Grupy wynosi 0 tys. zł. Wartość inwestycji w akcje tej spółki została w całości objęta odpisem 
aktualizującym. Jednocześnie w dniu 28 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zobowiązał się do 
opłacenia nieopłaconej części kapitału Netpower S.A. w kwocie 151 tys. zł. Powyższa kwota 
została uwzględniona w całości w kosztach 2004 roku. 

d) Jednostki nieobjęte konsolidacją  
1. Spółka Bielpolsoft, z siedzibą w Mińsku na Białorusi, zajmowała się dostarczaniem systemów 

informatycznych. Jednostka Dominująca posiadała 85% udziałów i głosów w spółce Bielpolsoft. 
Z uwagi na sytuację gospodarczą na Białorusi i brak jakichkolwiek dostępnych danych 
finansowych, Grupa nie jest w stanie uzyskać żadnych danych finansowych za lata 2000-2003 
oraz za 2004 rok. Całość inwestycji w spółkę Bielpolsoft została objęta odpisem aktualizującym. 
Zarząd Jednostki Dominującej uzyskał informację, że Grupa utraciła prawo własności udziałów 
w Bielpolsoft na rzecz Skarbu Państwa Białorusi na skutek nacjonalizacji. Na Spółce nie ciążą 
żadne dodatkowe zobowiązania z tytułu inwestycji w Bielpolsoft. 

2. Eruces, Inc. z siedzibą w Lenexa w Stanach Zjednoczonych zajmuje się świadczeniem usług 
informatycznych dotyczących głównie szyfrowania danych. Jednostka Dominująca nie posiada 
żadnych wiarygodnych danych finansowych dotyczących tej spółki. Jednostka nie podlega 
konsolidacji. Wartość powyżej opisanej inwestycji jest w całości objęta odpisem aktualizującym. 

e) Zmiany w składzie Grupy Softbank w 2004 roku 
W okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca zbyła: 

1. 100% akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A, realizując na tej transakcji stratę w wysokości  
6 tys. zł w sprawozdaniu jednostkowym Spółki (skalkulowaną jako różnica pomiędzy ceną 
sprzedaży a wartością księgową netto akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A., pomniejszoną  
o dodatkowe koszty związane z realizacją tej transakcji), zaś w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupa poniosła stratę w wysokości 19 tys. zł. (skalkulowaną jako 
różnica pomiędzy ceną sprzedaży a wartością sprzedawanych aktywów netto jednostki na 
dzień sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży). Jednostka podlegała konsolidacji metodą 
pełną do dnia 29 lutego 2004 roku. 

2. 51% udziałów spółki Centrum Informatyki Zeto Rodan Sp. z o.o., uzyskując na tej transakcji 
wynik w wysokości 0 tys. zł w jednostkowym sprawozdaniu Spółki, natomiast  
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa osiągnęła zysk w wysokości 635 tys. zł. 
Jednostka podlegała konsolidacji metodą pełną do dnia 31 marca 2004 roku. 

Poza wpływem opisanych powyżej transakcji zbycia akcji spółek: Saba Grupa Softbank S.A. 
i Centrum Informatyki Zeto Rodan Sp. z o.o. w okresie objętym rocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym nie zmienił się skład jednostek podlegających konsolidacji. 

7. Porównywalność danych finansowych 

W 2004 roku Grupa nie dokonywała żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości ani też nie 
dokonywała korekt z tytułu błędów podstawowych z powodu braku takowych. 

8. Przyjęte zasady ( polityka) rachunkowości 

a) Stosowane przepisy prawa 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za okres dwunastu miesięcy kończący się dnia 31 grudnia 2004 roku są zgodne  
z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku („Ustawa”), znowelizowaną w oparciu  
o zmiany z dnia 9 listopada 2001 roku oraz z dnia 12 grudnia 2003 roku i wydanymi na jej podstawie 
przepisami uzupełniającymi, zwaną dalej Ustawą.  
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Podstawą do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
dokumentacja konsolidacyjna, która obejmuje sprawozdania finansowe jednostek wchodzących  
w skład Grupy, korekty i wyłączenia konsolidacyjne, obliczenia wartości firmy z konsolidacji (rezerwy 
kapitałowej z konsolidacji) oraz obliczenia kapitałów własnych akcjonariuszy (udziałowców) 
mniejszościowych.  

Jednostki objęte konsolidacją stosują ujednolicone metody wyceny aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów i sporządzania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy stosowanie 
ujednoliconych metod nie zostało zachowane, odpowiednie korekty uwzględniono w dokumentacji 
konsolidacyjnej. 

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, z wyjątkiem:  

− środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających okresowym odpisom 
umorzeniowym i przeszacowaniom według zasad określonych w Ustawie,  

− instrumentów finansowych wycenionych w wartości godziwej, jak opisano pod Notą 10F  
w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Grupa stosuje metodę kalkulacyjną prezentacji rachunku zysków i strat. 

b) Przyjęta metoda konsolidacji 
Jednostki zależne objęte zostały konsolidacją metodą pełną, która polega na sumowaniu w pełnej 
wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek 
zależnych oraz dokonaniu korekt i wyłączeń zgodnie z Ustawą. 

c) Wyłączenia konsolidacyjne 
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączono: 

1) wyrażone w cenie nabycia wartości udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą  
w jednostkach zależnych, część kapitałów własnych, po dokonaniu korekt wyceny aktywów  
i pasywów na dzień nabycia do wartości godziwych, jednostek zależnych, która odpowiada 
udziałowi jednostki dominującej w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania 
kontroli, odnosząc różnicę na wartość firmy / ujemną wartość firmy. Następnie uwzględniono 
odpowiednie odpisy wartości firmy / ujemnej wartości firmy dokonane od dnia nabycia kontroli. 

2) wszystkie istotne wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją, 
przychody i koszty dotyczące operacji dokonywanych między jednostkami objętymi 
konsolidacją, niezrealizowane z punktu widzenia Grupy zyski lub straty powstałe na operacjach 
dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją a zawarte w wartości podlegających 
konsolidacji aktywów i pasywów, dywidendy wypłacone jednostce dominującej. 

d) Wyłączenia z konsolidacji  
Nie obejmuje się konsolidacją jednostek, jeżeli: 

− występują znaczne ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, 

− dane finansowe jednostki są nieistotne dla rzetelności i jasności prezentacji w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym sytuacji majątkowej i finansowej Grupy. 

e) Wartość firmy, ujemna wartość firmy 
Dodatnia wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki a niższą od niej 
wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej 
części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną 
wartość firmy. 

Nadwyżka ceny przejęcia nad wartością godziwą nabytych aktywów netto spółki przejętej 
wykazywana jest w aktywach spółki, na którą przeszedł majątek połączonych spółek lub spółki 
powstałej w wyniku połączenia, jako wartość firmy. Nadwyżka wartości godziwej nabytych aktywów 
netto spółki przejętej nad ceną nabycia wykazywana jest w pasywach spółki. 

Od wartości firmy dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w okresie 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych 
dokonuje się metodą liniową i wykazuje w pozycji „Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych” skonsolidowanego rachunku zysków i strat. W uzasadnionych przypadkach 
dokonuje się szybszych odpisów amortyzacyjnych wartości firmy w sposób doprowadzający tę 
wartość do wartości nie wyższej niż wartość godziwa. 
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Nadwyżkę wartości godziwej nabytych aktywów netto spółki przejętej nad ceną przejęcia, czyli 
ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów 
trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych 
rynkach, zalicza się do pasywów bilansu. Ujemną wartość firmy odpisuje się w pozostałe przychody 
operacyjne do wysokości, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przyszłych strat  
i kosztów, ustalonych przez spółkę przejmującą na dzień połączenia. Odpis ten następuje w tym 
okresie sprawozdawczym, w którym straty i koszty wpływają na wynik finansowy. Jeżeli straty  
i koszty te nie zostały poniesione w uprzednio przewidywanych okresach sprawozdawczych, to 
dotyczącą ich ujemną wartość firmy odpisuje się przez okres będący średnią ważoną okresu 
ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów.  

f) Kapitały mniejszości 
Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych należące do podmiotów spoza Grupy wykazywane 
są w pasywach bilansu w pozycji „Kapitały mniejszości”. Wartość tych kapitałów stanowi 
odpowiadająca im wartość godziwa aktywów netto ustalona na dzień rozpoczęcia sprawowania 
kontroli skorygowana o zmiany aktywów netto jednostek zależnych w okresie od objęcia kontroli do 
dnia bilansowego. Przypadające na inne osoby lub jednostki nieobjęte konsolidacją zyski lub straty 
wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako „Zyski (straty) mniejszości”. 

Jeżeli straty jednostek zależnych przypadające na kapitały mniejszości przekraczają kwoty 
gwarantujące ich pokrycie, to ich nadwyżka podlega rozliczeniu z kapitałem własnym Grupy. 

g) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 
i. przychody i koszty 
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług, oraz towarów, tj. składników 
majątkowych nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, jest: 

− w przypadku rozliczeń w walucie krajowej kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, 

− w przypadku transakcji rozliczanych w walutach obcych, w których wydzielany jest wbudowany 
instrument pochodny, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8. g) xv. niniejszego 
wprowadzenia, wartość przychodu jest ustalona w oparciu o kurs forward z dnia zawarcia 
kontraktu na dzień zapłaty. 

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub 
wykonania usługi, z wyjątkiem przychodów uznawanych memoriałowo z wyceny kontraktów 
wdrożeniowych, gdzie przychody te są ustalone w oparciu o umowę lub inne wiążące ustalenia 
poczynione z klientem. 

W przypadku usług wdrożeniowych przychody z wykonania niezakończonej usługi objętej umową, 
wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do 
stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny.  
W przypadku, gdy nie można w sposób wiarygodny ustalić stopnia zaawansowania, przychody ze 
świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych z tego tytułu kosztów. 

Przychody z tytułu umów świadczenia usług serwisowych (utrzymania), dla których nie jest z góry 
znany koszt realizacji, rozliczane są liniowo w okresie realizacji umowy. 

Wartość sprzedanych towarów stanowi wartość ich nabycia lub zakupu i ujmowana jest w okresie 
którego dotyczące te koszty. Koszt wytworzenia produktu lub usługi obejmuje koszty pozostające  
w bezpośrednim związku z danym produktem lub usługą oraz uzasadnioną część kosztów 
pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu lub usługi. 

Przewidywane straty na kontrakcie, oszacowane w oparciu o przygotowany budżet kosztów 
i przychody określone w umowie, ujmowane są w rachunku zysków i strat od razu w momencie ich 
zidentyfikowania i oszacowania. 

Pozostałe koszty i przychody operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio 
z podstawową działalnością operacyjną Grupy.  

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres odsetki, dywidendy, różnice 
kursowe, zyski ze sprzedaży inwestycji oraz efekty wyceny instrumentów finansowych. 

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty operacji finansowych, 
w szczególności z tytułu: odsetek lub dyskonta (z wyjątkiem kosztów dyskonta uznanych za koszty 
pośrednie realizowanych projektów), prowizji, różnic kursowych, obniżenia wartości 
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krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych po cenie rynkowej, rezerw tworzonych na 
pewne lub prawdopodobne straty z tytułu operacji finansowych będących w toku, jak również straty 
ze sprzedaży inwestycji oraz efekty wyceny instrumentów finansowych. 

Zyski i straty nadzwyczajne obejmują zdarzenia powstające na skutek sytuacji losowych bądź 
trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym 
ryzykiem jej prowadzenia. 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowią podatek dochodowy od osób prawnych 
oraz odroczony podatek dochodowy rozliczany zgodnie z Ustawą. 

ii. aktywa trwałe 
Wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok oraz 
przeznaczone do używania na potrzeby Grupy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się 
również, niezależnie od przewidywanego okresu używania: wartość firmy oraz koszty prac 
rozwojowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby działalności gospodarczej jednostki. 

Wydatki na prace badawcze są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. Koszty 
zakończonych prac rozwojowych prowadzonych na własne potrzeby lub dotyczące wytworzenia 
licencji zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są poniższe warunki: 

− produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac 
rozwojowych wiarygodnie określone, 

− techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio 
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów 
lub stosowaniu technologii, 

− koszty zakończonych prac rozwojowych zostaną pokryte – według przewidywań – przychodami 
ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.  

Koszty prac rozwojowych niespełniające powyższych kryteriów obciążają rachunek zysków i strat  
w okresie, w którym powstały. 

Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych wynosi 3 lata, w uzasadnionych 
przypadkach zostaje wydłużony do okresu 5 lat. 

Wartości niematerialne i prawne obejmują również wartości niematerialne i prawne w budowie. 

Wartości niematerialne i prawne w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych koszty 
wytworzenia oprogramowania we własnym zakresie, jak również prowadzone prace rozwojowe. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe 
w budowie. Rzeczowe aktywa trwałe z wyjątkiem gruntów i zaliczek na środki trwałe są 
wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o umorzenie), z uwzględnieniem odpisów z tytułu 
trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, 
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka. 

Środki trwałe używane przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy, umowy najmu lub innej 
umowy o podobnym charakterze, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi 
do korzystania z tych wartości, są zaliczane do majątku Spółki, jeżeli umowa przenosi na Grupę 
ryzyka i korzyści wynikające z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy. 

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub 
wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie), a także 
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
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iii. stawki amortyzacyjne  
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się 
metodą liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem 
amortyzacji przyjętym przez Zarząd. 

Dla posiadanych wartości niematerialnych i prawnych stosuje się amortyzację liniową przy 
zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacyjnych: 

Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości    20,0% 
Nabyte oprogramowanie komputerowe      33,0% 
Pozostałe wartości niematerialne i prawne     20,0% 

Stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych są następujące: 

Budynki i budowle          2,5% 
Inwestycje w obcych środkach trwałych      10,0% 
Urządzenia techniczne i maszyny            5,0-30,0% 
 w tym komputery        30,0% 
Środki transportu        20,0% 
Pozostałe środki trwałe          10,0-100,0% 
 w tym meble biurowe        20,0% 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, powodując 
odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 

iv. wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych 
Na dzień bilansowy ujmuje się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. W ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych wyrażone w walutach 
obcych transakcje dotyczące rozrachunków z kontrahentami po kursie kupna lub sprzedaży dewiz 
banku, z którego usług korzysta Spółka. Zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe 
powstające między dniem zaksięgowania i rozliczenia transakcji lub dniem bilansowym ujmowane 
są w kosztach lub przychodach finansowych. 

v. inwestycje długoterminowe 
Do inwestycji długoterminowych zaliczane są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów  
w formie odsetek, udziałów w zyskach lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, z 
wyjątkiem jednostek zależnych i stowarzyszonych podlegających konsolidacji. 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmowane są w księgach 
rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli 
koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały i akcje  
w jednostkach niepowiązanych ujmuje się wartości godziwej, różnica pomiędzy ceną nabycia  
a wartością godziwą inwestycji ujmowana jest odpowiednio w przychodach lub kosztach 
finansowych.  

W przypadku gdy nie jest możliwe wiarygodne ustalenie wartości godziwej inwestycji, inwestycja ta 
jest ujmowana w cenie nabycia i jest pomniejszana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów 
trwałych, z wyjątkiem udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, wyceniane są według 
cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach 
stowarzyszonych zaliczane do aktywów trwałych wyceniane są metodą praw własności. Jednostki 
zależne podlegają konsolidacji metodą pełną. 

vi. należności  
Należności długoterminowe są to należności, których termin spłaty nastąpi w okresie dłuższym niż 
1 rok od daty bilansowej. Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu 
dostaw i usług niezależnie od umownego terminu wymagalności oraz z pozostałych tytułów, 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego z wyłączeniem tych należności, które 
zaliczone są do aktywów finansowych. 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. 
Grupa zawiązuje odpis aktualizujący w wysokości 50% wartości kwoty wymaganej zapłaty dla 
należności przeterminowanych od 90 do 180 dni i 100% wartości kwoty dla należności 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 235 

przeterminowanych powyżej 180 dni z uwzględnieniem kwot spłaconych lub co do których zostały 
zawarte wiążące porozumienia po dniu bilansowym. Dodatkowo odpisy aktualizujące należności 
dokonywane są na podstawie analizy ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub  
w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.  

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis 
aktualizacyjny. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość.  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

vii. zapasy 
Zapasy stanowią materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby Spółki oraz towary nabyte w celu 
odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Zapasy stanowią aktywa przeznaczone do zbycia lub 
zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zapasy wycenia się według cen nabycia nie 
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające 
z wyceny według cen sprzedaży netto zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych,  
w uzasadnionych przypadkach odpisy te obciążają koszty działalności operacyjnej, gdy dotyczą 
bezpośrednio realizowanych na bieżąco kontraktów. 

viii. inwestycje krótkoterminowe 
Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: udziały lub 
akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, inne inwestycje krótkoterminowe. Inwestycje spełniają 
kryterium krótkoterminowych, jeśli są przeznaczone do wykupu lub zbycia w ciągu 12 miesięcy 
,licząc od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia.  

Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, 
wyceniane się według wartości rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 
aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. 

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do 
przychodów lub kosztów finansowych. 

Przez środki pieniężne rozumie się aktywa w ustalonej lub możliwej do wyznaczenia kwocie, mające 
postać pieniędzy oraz jednostek pieniężnych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, 
zarówno w gotówce jak i na rachunku bankowym oraz czeki i weksle obce. Czeki własne 
wystawione i nie zrealizowane na dzień bilansowy pomniejszają stan środków na bieżącym 
rachunku bankowym. 

Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych, wartość nominalna obejmuje doliczone przez bank na dzień bilansowy 
odsetki, które stanowią przychody finansowe. Odsetki od środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”) zwiększają ten fundusz.  

ix. rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są wydatki dotyczące późniejszych 
okresów niż te, w których je poniesiono. Wydatki dotyczące okresów późniejszych niż 12 miesięcy 
od dnia bilansowego zaliczane są do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Ponadto do 
czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są kwoty należne z tytułu realizacji kontraktów 
wdrożeniowych, które nie zostały zafakturowane na dzień bilansowy. 

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 
wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, 
z zachowaniem zasady ostrożności. 

Grupa ponosi koszty bezpośrednie wytworzenia części oprogramowania w stosunku do projektów, 
które nie zostały jeszcze formalnie rozpoczęte. Takie koszty, dotyczące projektów, w stosunku do 
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których Grupa jest przekonana o ich realizacji w przyszłości, a szacunki wykazują, że koszty całego 
projektu nie będą przewyższały przychodów, zaliczane są do czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów, a następnie są rozliczane zgodnie z przyjętą polityką rozliczania kosztów realizacji 
kontraktów usługowych po formalnym rozpoczęciu realizacji projektu. 

W przypadku braku przekonania o dalszej realizacji danego projektu bądź niepewności co do 
zyskowności projektu, powyższe koszty obciążają rachunek zysków i strat. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są ściśle oznaczone świadczenia, które 
na dzień bilansowy nie stanowią zobowiązań Spółki, oraz prawdopodobne koszty, które powstały 
przed dniem bilansowym, a które nie zostały jeszcze zafakturowane i ich data rozliczenia nie jest 
jeszcze znana. 

Międzyokresowe rozliczenia przychodów 

Międzyokresowe rozliczenia przychodów dokonywane są w celu wykazania przychodów w okresie, 
którego dotyczą. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: 
równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 
wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych, jak również przychody ze świadczenia 
usług wdrożeniowych rozpoznawanych proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi, w przypadku 
nadwyżki zafakturowanych przychodów nad przychodami uznanymi z wyceny kontraktów 
wdrożeniowych. 

x. kapitały własne 
Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez jednostkę zgodnie z obowiązującym prawem,  
tj. właściwymi ustawami i Statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone zyski  
i niepokryte straty. 

Kapitał zakładowy Grupy wykazany jest w wysokości nominalnej (określonej w statucie), zgodnej  
z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego dla Jednostki Dominującej. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny wynika z różnicy między wartością netto środków trwałych 
przed i po aktualizacji dokonanej zgodnie z Ustawą. W momencie rozchodu danego środka trwałego 
różnice z aktualizacji wyceny (sprzedania, oddania, likwidacji bądź uznania za niedobór) przenosi 
się na kapitał zapasowy. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny obniża się w rezultacie 
dokonanych odpisów aktualizujących wartość składników majątku, podlegających uprzednio 
aktualizacji. 

Kapitał zapasowy obejmuje kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej pomniejszony  
o koszty emisji kapitału oraz kapitał zapasowy ze sprzedaży i likwidacji uprzednio przeszacowanych 
środków trwałych. 

Opłacone lub wniesione kwoty na poczet niezarejestrowanego kapitału wykazywane są jako 
„Kapitały niezarejestrowane”. 

Akcje i obligacje zamienne na akcje wyemitowane przez Spółkę i sprzedawane pracownikom Spółki 
lub Grupy Softbank po cenie różnej od ich wartości godziwej ujmowane są w kapitale własnym  
w wartości emisyjnej w dniu rejestracji tych akcji przez sąd. 

xi. Rezerwy 
Rezerwy to pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę 
można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności rezerwy na straty z transakcji 
gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, 
skutków toczącego się postępowania sądowego. Utworzenie rezerw zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, kosztów rodzajowych lub kosztów zakupu 
sprzedanych towarów i materiałów zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania są 
związane. 

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Szacunków dokonuje się 
na bazie doświadczeń lat poprzednich, dostępnej wiedzy Zarządu na temat ryzyka oraz w oparciu 
o zasadę ostrożnej wyceny. 

Pomiar wysokości rezerw polega na najdokładniejszym oszacowaniu środków niezbędnych do 
uregulowania zobowiązania. Rezerwy dzieli się na długo- i krótkoterminowe zgodnie z zasadami 
właściwymi dla zobowiązań.  
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xii. zobowiązania i fundusze specjalne 
Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest 
dłuższy niż jeden rok. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią całość zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług oraz pozostałych zobowiązań, które wymagają zapłaty w okresie 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Na dzień powstania zobowiązania wycenia się je w wartości nominalnej. Nie rzadziej 
niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. w wartości 
nominalnej powiększonej o ewentualne należne kontrahentowi na dzień wyceny odsetki za zwłokę. 

Zobowiązania finansowe stanowią zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych albo 
do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką na niekorzystnych warunkach. W bilansie 
zobowiązania finansowe wykazuje się w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe  
w pozycjach: 

a. kredyty i pożyczki, 

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 

c. inne zobowiązania finansowe, 

d. zobowiązania wekslowe. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują zobowiązania związane z zakupami dotyczącymi 
działalności operacyjnej: materiałów, towarów, robót, usług. W pozycji tej ujmuje się również kaucje 
gwarancyjne zatrzymane wykonawcom robót o charakterze nieinwestycyjnym. Zobowiązania  
z tytułu dostaw i usług o charakterze inwestycyjnym zalicza się do pozostałych zobowiązań 
krótkoterminowych.  

W momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane 
według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty 
uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem 
zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, 
montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały 
zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku 
zysków i strat. 

W pozycji funduszy specjalnych wykazywane jest zobowiązanie odzwierciedlające wielkość 
środków przeznaczonych na ściśle określone cele pochodzące głównie z obciążeń kosztów. 
Fundusze tworzy się i wykorzystuje zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich działania. 
Stan funduszy wykazuje się w wartości nominalnej. 

xiii. instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według 
kosztu (ceny nabycia) stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są 
ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych.  

Po początkowym ujęciu instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii  
i wyceniane w następujący sposób: 

− instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności – są wyceniane według 
skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej; 

− pożyczki udzielone i należności własne – są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, 
wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty; 

− instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu – są wyceniane według wartości godziwej,  
a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat; 

− instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży – są wyceniane według wartości godziwej,  
a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku 
ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku gdy 
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brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny 
rynkowej podobnego instrumentu bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych. 

Przychody z odsetek związane z inwestycjami w dłużne instrumenty finansowe ustala się 
proporcjonalnie do upływu czasu na poziomie efektywnej dochodowości tych aktywów i zalicza do 
przychodów finansowych poszczególnych okresów sprawozdawczych. 

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

xiv. opodatkowanie 
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są obliczane zgodnie 
z polskimi przepisami podatkowymi. 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą bilansową. Wartość odroczonego podatku 
dochodowego jest określana poprzez analizę wszystkich różnic przejściowych występujących na 
dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową 
wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 
przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów  
w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic 
przejściowych podlegają kontroli przez Spółkę i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się 
przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych 
na następne lata w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać powyższe różnice i straty.  

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej 
jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości powyższe różnice przejściowe ulegną 
odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych 
różnic przejściowych.  

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest 
weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu lub podwyższeniu o tyle,  
o ile prawdopodobieństwo osiągnięcia dochodu do opodatkowania wystarczającego do 
częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego uległo zmianie. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwa na odroczony podatek 
dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do 
dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie 
zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. 

xv. wbudowane instrumenty pochodne 
Wyodrębnione wbudowane instrumenty pochodne, za wyjątkiem tych, które nie podlegają 
wydzieleniu, wykazywane są jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu. Wyceniane są 
według wartości godziwej a zmiany ich wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat. Spółka 
rozpoznaje wbudowane instrumenty pochodne zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 oraz wspomagając się odpowiednimi przepisami 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności MSR 32 i MSR 
39 (zrewidowane w 2003 roku). 

xvi. utrata wartości aktywów 
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany 
przez Spółkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości 
przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego 
doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny 
sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku 
z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen 
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nabycia albo zakupu, albo kosztów wytworzenia zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztów sprzedaży. 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów,  
w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części 
uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów  
i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów 
finansowych. 

xvii. szacunki Zarządu Jednostki Dominującej 
Sporządzenie sprawozdań finansowych wymaga od Zarządu jednostki dominującej dokonania 
pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tych sprawozdaniach oraz 
w notach objaśniających do tych sprawozdań. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od wyników tych 
szacunków. Szacunki te dotyczą między innymi utworzonych rezerw, rozliczeń międzyokresowych, 
przyjętych stawek amortyzacyjnych, kwot wynikających z rozliczenia kontraktów informatycznych 
oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

9. Kursy walut 

Kursy waluty euro w stosunku do złotego ustalone przez NBP w okresie sprawozdawczym  
i porównywalnych okresach poprzednich: 

− Kurs obowiązujący na 31 grudnia 2004 r. 1 EUR = 4,0790 PLN, 

− Kurs obowiązujący na 31 grudnia 2003 r. 1 EUR = 4,7170 PLN, 

− Kurs średni w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 1 EUR = 4,5182 PLN, 

− Kurs średni w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 1 EUR = 4,4474 PLN, 

− Najwyższy kurs w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 1 EUR = 4,9149 PLN, 

− Najwyższy kurs w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 1 EUR = 4,7170 PLN, 

− Najniższy kurs w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 1 EUR = 4,0518 PLN, 

− Najniższy kurs w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 1 EUR = 3,9773 PLN. 

10. Wybrane dane finansowe 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych 
przeliczonych na euro: 

tys. EUR 

tys. EUR 2004 2003 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     108 604      77 501 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej     6 718      2 512 

III. Zysk (strata) brutto     5 201  (67)

IV. Zysk (strata) netto     6 500       496 

V. Aktywa razem     131 596      52 941 

VI. Zobowiązania razem     92 118      24 502 

VII. Zobowiązania długoterminowe     18 729       887 

VIII. Zobowiązania krótkoterminowe     62 287      18 438 

IX. Kapitał własny     38 617      27 168 

X. Kapitał zakładowy     5 136      4 442 

XI. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (979) (6 649)

W celu przeliczenia waluty polskiej, czyli PLN na EUR, dla danych bilansowych zostały przyjęte kursy NBP  
z dnia 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 roku, dla danych z rachunku zysków i strat użyto kursu średniego 
w okresach: 1 stycznia 2004 – 31 grudnia 2004 oraz 1 stycznia 2003 roku - 31 grudnia 2003 roku. 
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11. Różnice pomiędzy PSR a MSSF (przed 2005) 

W prezentowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2004 roku 
do 31 grudnia 2004 roku zastosowano Polskie Standardy Rachunkowości (PSR). Standardy te różnią się od 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Poniżej przedstawiono główne 
obszary różnic, które mają wpływ w odniesieniu do prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego w oparciu o zasady obowiązujące do końca 2004 roku, z uwzględnieniem przepisów MSR 32  
i 39 (zrewidowane w 2003 roku), które to zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2005 roku, a wcześniejsze 
zastosowanie jest zalecane. 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Softbank 

Podstawowe różnice pomiędzy Polskimi Standardami Rachunkowości („PSR") a Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF") 

    2004 
(w tys. zł) 

    2003 
(w tys. zł) 

Skonsolidowany kapitał własny wg Polskich Standardów Rachunkowości     157 521     128 152  

Ujęcie przychodów i kosztów w wartości godziwej (9 303) (287) 

Przychody finansowe – efekt realizacji dyskonta     1 672      87  

Koszty emisji kapitału (442) (695) 

Razem korekta dotycząca majątku trwałego:     1 433     1 484  

Aktualizacja wyceny środków trwałych wg MSSF względem PSR     1 985     1 985  

Amortyzacja wynikająca z aktualizacji wyceny wg MSSF względem PSR na początek okresu (501) (450) 

Amortyzacja okresu wg MSSF względem PSR (51) (51) 

Różnica z wyceny kontraktów wdrożeniowych (15 528)      0  

Kapitał własny wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej     135 353     128 741  

Skonsolidowany zysk netto wg Polskich Standardów Rachunkowości     29 369     2 208  

Ujęcie przychodów i kosztów w wartości godziwej (9 017)      71  

Przychody finansowe – efekt realizacji dyskonta     1 585      371  

Koszty emisji kapitału      253     1 394  

Razem korekta dotycząca majątku trwałego: (51) (51) 

Amortyzacja okresu wg MSSF względem PSR (51) (51) 

Różnica z wyceny kontraktów wdrożeniowych (15 528)      0  

Zysk netto wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej     6 611     3 993  

 (*) Powyższa tabela przedstawia potencjalny wpływ zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązujących do skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych za 2004 rok, z uwzględnieniem przepisów MSR 32 i 39 (zrewidowane w 2003 roku), które to zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2005 roku, a wcześniejsze 
zastosowanie jest zalecane. 
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PRZYCHODY I KOSZTY, DYSKONTO ROZRACHUNKÓW 

Zgodnie z MSSF przychody i koszty powinny być rozpoznawane według wartości godziwej, odpowiednio 
otrzymanej/dokonanej zapłaty. W związku z powyższym należności i zobowiązania wynikające  
z kontraktów o odroczonym terminie zapadalności/wymagalności wykazuje się w odróżnieniu od PSR  
w wartości godziwej (zdyskontowanej). Efektem dokonania dyskonta zobowiązań i należności z tytułu 
dostaw i usług o odroczonym terminie spłaty jest: 

− zmniejszenie wartości kapitałów własnych na dzień z tytułu zmniejszenia/zwiększenia przychodów 
bądź kosztów: 

 2003.12.31 o kwotę 287 tys. zł, 

 2004.12.31 o kwotę 9 303 tys. zł. 

− zmiana wyniku netto w okresie z tytułu zmniejszenia/zwiększenia przychodów bądź kosztów: 

 2003 roku o kwotę 71 tys. zł, 

 2004 roku o kwotę 9 017 tys. zł. 

Dodatkowo wartości odwróconych (zrealizowanych) dyskont rozliczone według efektywnej stopy 
spowodowały: 

− zwiększenie wartości kapitałów własnych na dzień z tytułu rozliczenia dyskonta: 

 2003.12.31 o kwotę 87 tys. zł, 

 2004.12.31 o kwotę 1 672 tys. zł. 

− zwiększenie wyniku netto w okresie z tytułu rozliczenia dyskonta: 

 2003 roku o kwotę 371 tys. zł. 

 2004 roku o kwotę 1 585 tys. zł. 

Dodatkowo z powodu obowiązku wykazywania przychodów i kosztów w wartości godziwej, odpowiednio 
otrzymanej/dokonanej zapłaty, w powyższej tabeli została w 2004 roku utworzona rezerwa na oszacowany 
wynik na kontraktach w kwocie 15 528 tys. zł. Kwota ta jest efektem naliczenia dyskonta przychodów oraz 
kosztów o odroczonym terminie zapłaty wynikającego z realizacji kontraktów wdrożeniowych Grupy. 

KOSZTY EMISJI KAPITAŁU 

PSR zobowiązuje do zaliczenia kosztów emisji akcji wyemitowanych przed 2002 rokiem do rozliczeń 
międzyokresowych i rozliczania ich przez okres do pięciu lat w koszty. MSSF wymagają ujmowania 
wszystkich kosztów emisji, bez względu na moment ich powstania, jako pomniejszenie wartości kapitału 
zapasowego uzyskanego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Zastosowanie takiego 
podejścia spowoduje: 

− zmniejszenie wartości kapitałów własnych na dzień: 

 2003.12.31 o kwotę 695 tys. zł, 

 2004.12.31 o kwotę 442 tys. zł. 

− zwiększenie wyniku netto w okresie: 

 2003 roku o kwotę 1 394 tys. zł, 

 2004 roku o kwotę 253 tys. zł. 

WYCENA AKTYWÓW TRWAŁYCH NABYTYCH W OKRESIE HIPERINFLACJI 

MSR 29 „Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji” wymaga, aby wykazywane wartości aktywów  
i pasywów nabyte w okresie były wyrażone w cenach bieżących na koniec hiperinflacyjnego okresu 
sprawozdawczego i stanowiły podstawę do wyceny aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych 
następnych okresów. Gospodarka polska do końca 1996 roku spełniała kryteria gospodarki hiperinflacyjnej, 
natomiast od 1997 roku nie spełniała tych kryteriów.  

Przeszacowanie wartości środków trwałych zostało dokonane zgodnie z wymogami MSR 29  
z wykorzystaniem wskaźników ogólnego wzrostu cen. 
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Korekta z tego tytułu powoduje: 

− zwiększenie kapitałów własnych na dzień: 

 2003.12.31 o kwotę 1 484 tys. zł, 

 2004.12.31 o kwotę 1 433 tys. zł. 

− zmniejszenie wyniku netto w okresie: 

 2003 roku o kwotę 51 tys. zł, 

 2004 roku o kwotę 51 tys. zł. 

PODATEK ODROCZONY 

Niektóre z powyżej opisanych korekt mogłyby skutkować powstaniem aktywów i pasywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Z uwagi na fakt, iż w jednostkach, których różnice te dotyczą, możliwa 
do realizacji kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego została już aktywowana  
w sprawozdaniach sporządzonych zgodnie z PSR, Zarząd Spółki zgodnie z zasadą ostrożności nie 
zdecydował się na zwiększenie wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego dla potrzeb noty 
uzgadniającej PSR i MSSF. 

Ponadto inne składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego według MSSF i PSR mogą się 
różnić w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego z wymogami MSSF jest różny od zakresu przewidywanego wymogami PSR. 

ZMIANY MSSF WCHODZĄCE W ŻYCIE PO 31 GRUDNIA 2004 ROKU 

MSSF 1, „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy jako podstawy rachunkowości”, wymaga, by spółki, które  
w dotychczas sporządzonych sprawozdaniach finansowych nie złożyły wyraźnego oświadczenia o ich 
zgodności z MSSF, traktować jako jednostki po raz pierwszy przechodzące na stosowanie MSSF jako 
podstawy rachunkowości. Spółka nigdy nie sporządzała sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF. 

MSSF 1 wymaga, by zasady (politykę) rachunkowości obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego 
spółka zastosowała w odniesieniu do bilansu otwarcia i prezentowanych okresów sprawozdawczych. MSSF 1 
dopuszcza jednak pewne zwolnienia z tego obowiązku i przy ustalaniu bilansu otwarcia Spółka może 
skorzystać z jednego lub kilku takich zwolnień. Kierownictwo prognozuje, że spółka skorzysta z kilku 
możliwych zwolnień. W związku z tym, termin przyjęcia MSSF jako podstawy rachunkowości będzie miał 
istotny wpływ na uzgodnienia pomiędzy PAR i MSSF z uwagi na następujące kwestie: 

− składniki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości inwestycyjne 
będą/ mogą na dzień zastosowania po raz pierwszy MSSF jako podstawy rachunkowości być 
ujmowane w wartości godziwej, która uznana zostanie za ich skorygowaną wartość początkową, 

− instrumenty finansowe sklasyfikowane zgodnie z PSR na dzień zastosowania po raz pierwszy 
MSSF jako podstawy rachunkowości mogą zostać poddane ponownej klasyfikacji, 

− wartość firmy powstała przed 1 kwietnia 2004 roku może podlegać amortyzacji do końca 2004 roku. 

Ponadto, powyższe uzgodnienie pomiędzy PSR i MSSF opiera się na standardach MSSF, które obowiązują 
w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 stycznia 2004 roku, z wyjątkiem MSR 32 i 39 (zrewidowane w 
2003 roku), w brzmieniu, w którym zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2005 roku. W przypadku gdyby 
Spółka zastosowała się do postanowień MSR 32 i 39 w brzmieniu przed 1 stycznia 2005 roku, zaistniałaby 
konieczność wyodrębnienia i wyceny z zawartych umów najmu z wbudowanych pochodnych instrumentów 
finansowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie oszacowała potencjalnego 
wpływu zastosowania wyżej wymienionych regulacji, ze względu na złożoność procesu. 

Spółka będzie zobowiązana sporządzić swoje pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie  
z MSSF za rok 2005. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadziła począwszy od  
1 stycznia 2005 roku wiele zmian do obowiązujących standardów rachunkowości oraz wydała nowe.  
W związku z tym może okazać się, że standardy MSSF, które Spółka zastosuje przy sporządzaniu swojego 
pierwszego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF, będą różnić się od obecnie obowiązujących i 
jest prawdopodobne, że wykazane w takim sprawozdaniu finansowym wynik finansowy i sytuacja finansowa 
będą różnić się od tych, które ujawniono w załączonym uzgodnieniu. Ponadto jedynie pełne sprawozdanie 
finansowe wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem z przepływów pieniężnych, 
sprawozdaniem ze zmian w kapitale razem z danymi porównywalnymi i dodatkowymi informacjami może 
rzetelnie i jasno przedstawić sytuację Grupy Kapitałowej Softbank zgodnie z MSSF. 
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SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

Aktywa      

I. Aktywa trwałe      193 169      90 986 

     1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1     5 989      12 164 

     2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2     22 752      29 359 

     3. Rzeczowe aktywa trwałe 3     26 567      27 659 

     4. Należności długoterminowe 4     9 596       0 

         4.1. Od pozostałych jednostek      9 596       0 

     5. Inwestycje długoterminowe 5     96 942      3 308 

         5.1. Nieruchomości      1 706      1 706 

         5.2. Długoterminowe aktywa finansowe      65 945       0 

                b) w pozostałych jednostkach      65 945       0 

         5.3. Inne inwestycje długoterminowe      29 291      1 602 

     6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6     31 323      18 496 

         6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      22 733      17 720 

         6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe      8 590       776 

II. Aktywa obrotowe      343 610      158 738 

     1. Zapasy 7     19 636      7 058 

     2. Należności krótkoterminowe 8     185 917      83 041 

         2.1. Od jednostek powiązanych      1 060       208 

         2.2. Od pozostałych jednostek      184 857      82 833 

     3. Inwestycje krótkoterminowe 9     97 564      59 149 

         3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe      63 770      59 104 

                a) w pozostałych jednostkach      15 647      6 989 

                b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne      48 123      52 115 

         3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe      33 794       45 

     4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10     40 493      9 490 

Aktywa razem      536 779      249 724 

Pasywa     

I. Kapitał własny      157 521      128 152 

      1. Kapitał zakładowy 12     20 951      20 951 

      2. Kapitał zapasowy 13     106 322      104 533 

      3. Kapitał  z aktualizacji wyceny 14      78       78 

      4. Zysk (strata) z lat ubiegłych       0  (419)

      5. Zysk (strata) netto      29 369      2 208 

     6. Niezarejestrowane podniesienie kapitału       801       801 

  II. Kapitały mniejszości 15     3 508      5 995 

 IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania      375 750      115 577 

       1. Rezerwy na zobowiązania 17     12 866      14 574 

           1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       906       806 

           1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      2 691      2 637 

                  a) długoterminowa       275       376 
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SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

                  b) krótkoterminowa      2 416      2 261 

           1.3. Pozostałe rezerwy      9 269      11 131 

                  a) długoterminowe       0      2 236 

                  b) krótkoterminowe      9 269      8 895 

       2. Zobowiązania długoterminowe 18     76 397      4 184 

           2.1. Wobec pozostałych jednostek      76 397      4 184 

       3. Zobowiązania krótkoterminowe 19     254 068      86 972 

           3.1. Wobec jednostek powiązanych      66 808      9 380 

           3.2. Wobec pozostałych jednostek      185 772      75 747 

           3.3. Fundusze specjalne      1 488      1 845 

       4. Rozliczenia międzyokresowe 20     32 419      9 847 

           4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe      32 419      9 847 

                  a) długoterminowe      9 919       502 

                  b) krótkoterminowe      22 500      9 345 

Pasywa razem      536 779      249 724 

   

Wartość księgowa        157 521      128 152 

Liczba akcji (w szt.)     20 950 512     20 950 512 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21     7,52     6,12

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)     20 966 886     20 966 886 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21     7,51     6,11

   

POZYCJE POZABILANSOWE  Nota 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

1. Zobowiązania warunkowe 22     15 841      7 966 

    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)      15 841      7 966 

           - udzielonych gwarancji i poręczeń      15 841      7 960 

           - wpłata na kapitał spółki NetPower S.A.       0       6 

2. Inne (z tytułu)       496      1 632 

          - zobowiązania z tytułu pozostałych umów leasingu        496      1 614 

          - pozostałe       0       18 

Pozycje pozabilansowe razem      16 337      9 598 

W roku 2004 nastąpił niemalże trzykrotny wzrost pozycji pozabilansowych z 9 598 tys. zł do 16 337 tys. zł. 
Zwiększenie to wynikało głównie z tytułu: 

− poręczenia umowy najmu spółce Sawan Grupa Softbank S.A.,  
− gwarancji dla spółki Softbank Serwis Sp. z o.o.  przy realizacji kontraktu „Złote Tarasy”.  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym:      490 695      344 678 

      - od jednostek powiązanych            1 862       779 

         1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23     197 886      136 293 

         2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24     292 809      208 385 

  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym:      370 102      279 037 

       - od jednostek powiązanych      111 237      14 115 

         1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25     100 721      87 956 

     2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      269 381      191 081 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży       120 593      65 641 

  IV. Koszty sprzedaży 25     13 868      13 083 

   V. Koszty ogólnego zarządu 25     54 649      41 549 

 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży       52 076      11 009 

 VII. Pozostałe przychody operacyjne      9 163      8 558 

          1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       331       289 

          2. Dotacje       47       20 

          3. Inne przychody operacyjne 26     8 785      8 249 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne      15 407      14 003 

          1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       66       499 

          2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      6 491      4 237 

          3. Inne koszty operacyjne 27     8 850      9 267 

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej      45 832      5 564 

   X.  Przychody finansowe 28     79 877      22 708 

          1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       37       0 

          2. Odsetki, w tym:      2 184      2 364 

          3. Zysk ze zbycia inwestycji       0      1 500 

          4. Aktualizacja wartości inwestycji      11 661       347 

          5. Inne      65 995      18 497 

   XI. Koszty finansowe 29     95 972      16 667 

          1. Odsetki, w tym:      3 381      1 452 

          2. Strata ze zbycia inwestycji       0      3 358 

          3. Aktualizacja wartości inwestycji      3 268      1 613 

          4. Inne      89 323      10 244 

   XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych 30      616  (435)

 XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej       30 353      11 170 

   XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych      6 853      11 701 

  XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych       0       233 

XVI. Zysk (strata) brutto      23 500  (298)

XVII. Podatek dochodowy 31 (4 161) (2 595)
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

            a) część bieżąca       752      1 352 

            b) część odroczona  (4 913) (3 947)

   XVIII. Zyski (straty) mniejszości  1 708      89 

XIX. Zysk (strata) netto  32     29 369      2 208 
   

Zysk (strata) netto (zanualizowany)           29 369      2 208 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)     20 950 512     20 698 813 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 33     1,40     0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)     20 966 886     20 966 886 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 33     1,40     0,11

   

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)     128 152      94 182 

    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      0       382 

    b) korekty błędów podstawowych      0      32 000 

I. a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu  
do danych porównywalnych     128 152      126 564 

        1. Kapitał zakładowy na początek okresu     20 951      17 414 

            1.1. Zmiany kapitału zakładowego      0      3 537 

                   a) zwiększenia (z tytułu)      0      3 537 

                       - emisji akcji – zamiana obligacji zamiennych na akcje      0      3 537 

            1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu     20 951      20 951 

        2. Kapitał  zapasowy na początek okresu     104 533      232 766 

            2.1. Zmiany kapitału zapasowego     1 789  (128 233)

                   a) zwiększenia (z tytułu)     1 789      28 800 

                       - zamiany obligacji zamiennych na akcje      0      28 800 

                       - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość)     1 789       0 

                   b) zmniejszenia (z tytułu)      0  (157 033)

                        - pokrycia straty      0  (156 076)

                        - pokrycia kosztów emisji obligacji zamiennych na akcje      0  (957)

             2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu     106 322      104 533 

         3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu      78       78 

             3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu      78       78 

         4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu     1 789  (156 076)

             4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     2 590      1 920 

                    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      0       382 

             4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych     2 590      2 302 

                    a) zmniejszenia (z tytułu) (2 590) (1 920)

                         - odpisu na kapitał zapasowy (2 590) (1 920)

             4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu      0       382 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

             4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (801) (157 996)

                    a) korekty błędów podstawowych      0  (801)

             4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych (801) (158 797)

                    a) zmniejszenia (z tytułu) (801) (157 996)

                         - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (801) (157 996)

             4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu      0  (801)

             4.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu      0  (419)

         5. Niezarejestrowane podniesienie kapitału na początek okresu      801      32 801 

                    a) zmniejszenia (z tytułu)      0  (32 000)

                         - przeniesienia na kapitał zakładowy i zapasowy z tytułu 
rejestracji podniesienia kapitału      0  (32 000)

         5.1. Niezarejestrowane podniesienie kapitału na koniec okresu      801       801 

         6. Wynik netto     29 369      2 208 

              a) zysk netto     29 369      2 208 

  II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ )     157 521      128 152 

 III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)     157 521      128 152 

   

 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

       I. Zysk (strata) netto     29 369      2 208 

      II. Korekty razem (51 302)     2 645 

           1. Zyski (straty) mniejszości (1 708)      89 

           2. Amortyzacja, w tym:     17 650      23 629 

               -  odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych  
lub ujemnej wartości firmy  jednostek podporządkowanych     6 853      11 468 

           3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     18 506      3 464 

           4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     2 444       299 

           5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (10 635) (2 108)

           6. Zmiana stanu rezerw (1 749) (2 178)

           7. Zmiana stanu zapasów (12 578) (1 096)

           8. Zmiana stanu należności (102 634)     31 458 

           9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów     67 685  (52 903)

         10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (21 207) (3 982)

         11. Odpisy aktualizacyjne     2 999      3 056 

         12. Inne korekty (10 075)     2 917 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)  
– metoda pośrednia (21 933)     4 853 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

       I. Wpływy      40 117      90 099 
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 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

             1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych      357      1 182 

             2. Z aktywów finansowych, w tym:     37 685      88 917 

                 a) w jednostkach powiązanych     13 105      12 182 

                      - zbycie aktywów finansowych      610      12 182 

                      - zaliczka na poczet sprzedaży akcji Epsilio S.A.     12 495       0 

                 b) w pozostałych jednostkach     24 580      76 735 

                      - zbycie aktywów finansowych     24 508      75 712 

                      - odsetki      56       743 

                      - inne wpływy z aktywów finansowych      16       280 

             3. Inne wpływy inwestycyjne     2 075       0 

      II. Wydatki  (99 003) (117 793)

             1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych (7 919) (9 497)

             2. Na aktywa finansowe, w tym: (90 889) (104 796)

                 a) w jednostkach powiązanych (1 307) (30 500)

                      - nabycie aktywów finansowych (1 307) (30 500)

                 b) w pozostałych jednostkach (89 582) (74 296)

                      - nabycie aktywów finansowych (89 582) (74 296)

             3. Inne wydatki inwestycyjne (195) (3 500)

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (58 886) (27 694)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

       I. Wpływy     104 225      91 850 

             1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału      0       372 

             2. Kredyty i pożyczki     59 222      8 209 

             3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     44 982      59 486 

             4. Sprzedaż akcji własnych celem realizacji programu 
motywacyjnego kadry Zarządzającej Softbank S.A.      0      23 763 

             5. Inne wpływy finansowe      21       20 

      II. Wydatki (27 398) (100 374)

             1. Spłaty kredytów i pożyczek (23 446) (8 248)

             2. Wykup dłużnych papierów wartościowych      0  (63 486)

             3. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego (253) (306)

             4. Odsetki (3 699) (1 212)

             5. Zakup akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego 
kadry Zarządzającej Softbank S.A.      0  (27 122)

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)     76 827  (8 524)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (3 992) (31 365)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (3 992) (31 365)

F. Środki pieniężne na początek okresu     52 115      83 480 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:     48 123      52 115 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu 

   
Nota 1a   

 Wartości niematerialne i prawne 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

        a) koszty  zakończonych prac rozwojowych      336      3 921 

        b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:     5 633      7 269 

            - oprogramowanie komputerowe     2 655      3 783 

        c) inne wartości niematerialne i prawne      20       30 

        d) wartości niematerialne i prawne w budowie      0       944 

       Wartości niematerialne i prawne razem     5 989      12 164 

Na dzień 31 grudnia 2004 i 2003 roku zabezpieczenia na wartościach niematerialnych i prawnych Grupy 
wynosiły 0 tys. zł.  
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Nota 1b 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł 

  

a) koszty  
zakończonych prac 

rozwojowych 
b) wartość firmy

c) koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym:  

 - oprogramowa-
nie komputerowe 

d) inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

e) zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

Wartości 
niematerialne  

i prawne 
razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                                    6 497                       0                             19 681                  8 766                  682                                        0            26 860 

b) zwiększenia (z tytułu)                         964                       0                                1 353                       180                       0                                        0              2 317 

    - zakupu                         964                       0                                1 353                       180                      0                                        0              2 317 

c) zmniejszenia (z tytułu)                              0                       0                                   222                      243                    14                                        0                  236 

    - likwidacji                              0                       0                                   148                      148                      5                                        0                  153 

    - reklasyfikacji                              0                       0                                         0                        21                      9                                        0                      9 

    - sprzedaży j. zależnej                              0                       0                                     74                        74                       0                                        0                    74 

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu                      7 461                       0                             20 812                  8 703                  668                                        0            28 941 

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie)  
na początek okresu                      2 576                       0                             11 968                  4 539                  489                                        0            15 033 

f) amortyzacja za okres  
(z tytułu)                      1 553                       0                                2 767                  1 065  (4)                                        0              4 316 

    - umorzenia                      1 553                       0                                2 892                  1 279                       0                                        0              4 445 

    - likwidacji                              0                       0  (51)  (128)  (4)                                        0  (55) 

    - reklasyfikacji                              0                       0                                         0  (12)                       0                                        0                       0 

    - sprzedaży j. zależnej                              0                       0  (74)  (74)                       0                                        0  (74) 

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie)  
na koniec okresu                      4 129                       0                             14 735                  5 604                  485                                        0            19 349 

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu                              0                       0                                   444                      444                  163                                        0                  607 
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł 

  

a) koszty  
zakończonych prac 

rozwojowych 
b) wartość firmy

c) koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym:  

 - oprogramowa-
nie komputerowe 

d) inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

e) zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

Wartości 
niematerialne  

i prawne 
razem 

           - zwiększenia                      2 996                       0                                         0                           0                       0                                        0              2 996 

   - odpis aktualizujący 
wartość kosztów prac 
rozwojowych                      2 996                       0                                         0                           0                       0                                        0              2 996 

i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu                      2 996                       0                                   444                      444                  163                                        0              3 603 

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu                         336                       0                                5 633                  2 655                    20                                        0              5 989 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartość „kosztów zakończonych prac rozwojowych” na kwotę 2 996 tys. zł. Aktualizacja ta 
została dokonana w związku z brakiem pewności co do realizowalności i terminów realizacji przychodów ze sprzedaży odpisanych rozwiązań.  

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Grupa objęła odpisem aktualizującym wartość kosztów prac związanych z wdrożeniem nowego modułu systemu 
finansowo-księgowego w kwocie 95 tys. zł oraz tworzonego na własne potrzeby oprogramowania narzędziowego w kwocie 378 tys. zł. Decyzja taka została 
spowodowana wstrzymaniem opisanych powyżej prac. 
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Nota 1c   

Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

        a) własne     5 989      12 164 

       Wartości niematerialne i prawne razem     5 989      12 164 

 
Nota 2a   

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

      a) wartość firmy - jednostki zależne      22 752      29 359 

     Wartość firmy jednostek podporządkowanych razem      22 752      29 359 

   
Nota 2b   

Zmiana stanu wartości firmy – jednostki zależne 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

      a) wartość firmy brutto na początek okresu      55 635      24 026 

- bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o.      440       440 

- Epsilio S.A.     31 584       0 

- Mediabank S.A.     1 306      1 306 

- ZUI Novum Sp. z o.o.     3 927      3 927 

- Saba Grupa Softbank S.A.     1 395      1 237 

- Sawan Grupa Softbank S.A.     2 280      2 280 

- Softbank Serwis Sp. z o.o.     4 143      4 143 

- Zeto-Rodan Sp. z o.o.     10 560      10 560 

- Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.      0       133 

      b) zwiększenia (z tytułu)       713      31 742 

- nabycia akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A.      0       158 

- nabycia akcji spółki Sawan Grupa Softbank S.A.      713       0 

- nabycia akcji spółki Epsilio S.A.      0      31 584 

      c) zmniejszenia (z tytułu)  (11 955) (133)

- sprzedaży akcji spółki Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.      0  (133)

- sprzedaży akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A (1 395)      0 

- sprzedaży udziałów w spółce Zeto-Rodan Sp. z o.o. (10 560)      0 

      d) wartość firmy brutto na koniec okresu      44 393      55 635 

      e) odpis wartości firmy na początek okresu      26 276      14 698 

- bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o.      440       153 

- Epsilio S.A.     3 158       0 

- Mediabank S.A.     1 255      1 103 

- ZUI Novum Sp. z o.o.     3 664      2 878 

- Saba Grupa Softbank S.A.     1 395      1 237 

- Sawan Grupa Softbank S.A.     2 128      1 672 

- Softbank Serwis Sp. z o.o.     4 143      3 315 

- Zeto-Rodan Sp. z o.o.     10 093      4 224 

- Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.      0       116 
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Zmiana stanu wartości firmy – jednostki zależne 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

      f) odpis wartości firmy  za okres (z tytułu)      6 853      11 701 

- bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o.      0       287 

 - Epsilio S.A.     6 317      3 158 

 - Mediabank S.A.      51       152 

 - ZUI Novum Sp. z o.o.      263       786 

 - Saba Grupa Softbank S.A.      0       158 

 - Sawan Grupa Softbank S.A.      223       456 

 - Softbank Serwis Sp. z o.o.       0       828 

 - Zeto Rodan Sp. z o.o.       0      5 869 

- Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.      0       7 

      g) zmiejszenie odpisu wartości firmy (z tytułu)  (11 488) (123)

- sprzedaży akcji spółki Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.      0  (123)

- sprzedaż spółki Saba Grupa Softbank S.A. (1 395)      0 

- sprzedaż spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o. (10 093)      0 

      h) odpis wartości firmy na koniec okresu      21 641      26 276 

      i) wartość firmy netto na koniec okresu      22 752      29 359 

W 2004 roku Grupa zawarła umowę nabycia 12,5% akcji spółki Sawan Grupa Softbank S.A., dających tyleż 
samo głosów na WZA. Na skutek tej transakcji w sprawozdaniu Grupy powstała dodatnia wartość firmy  
w kwocie 713 tys. zł. Wartość firmy ustalono w oparciu o następujące dane:  

Sposób ustalenia wartości firmy Sawan Grupa Softbank S.A. tys. zł 

Wartość aktywów netto spółki na dzień przejęcia 7 764

Korekty wartości aktywów netto (2 897)

Wartość aktywów netto spółki na dzień przejęcia 4 867

Nabywany udział procentowy 12,05%

Wartość nabywany aktywów netto spółki na dzień przejęcia 587

 

Cena zapłaty za nabywane akcje 1 300

 

Wartość firmy 713

W roku Grupa zbyła wszystkie posiadane akcje/udziały w spółkach Saba Grupa Softbank S.A. i Zeto-Rodan 
Sp. z o.o., co szerzej opisano pod Notą 34. Jednocześnie zbywając udziały w spółce Zeto-Rodan Sp. z o.o. 
Grupa pozbyła się akcji spółki Internetowy Dom Maklerski S.A. 

W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z firmą COMP Rzeszów S.A. warunkową umowę 
sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału zakładowego tej 
spółki. Cena sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł i zostanie zapłacona w dwóch ratach. Pierwsza rata 
została zapłacona w grudniu 2004 roku, zaś druga w grudniu 2005 roku. Zabezpieczeniem drugiej raty 
płatności za akcje spółki Epsilio S.A. będzie zastaw rejestrowy na akcjach spółki COMP Rzeszów S.A., 
będących własnością Pana Adama Górala Prezesa Zarządu COMP Rzeszów S.A. Akcje spółki Epsilio S.A. 
zostały przekazane firmie COMP Rzeszów S.A. w momencie otrzymania dokumentów potwierdzających 
ustanowienie powyżej opisanego zastawu tj. w marcu 2005 roku. 

Akcje spółki Epsilio S.A. (poprzednio Wonlok S.A.) za kwotę 27 646 tys. zł zostały nabyte przez Grupę  
w 2003 roku. Wartość firmy netto powstała na skutek tej transakcji wynosi na dzień 31 grudnia 2004 roku  
22 109 tys. zł. 
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W dniu 27 stycznia 2005 roku Spółka zawarła umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7 000 akcji 
spółki Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11 złotych każda, za 
łączną kwotę 3 492 tys. zł. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A. Zapłata w wysokości 1 792 tys. zł zostanie 
opłacona gotówką ze środków własnych, natomiast zapłata w wysokości 1 700 tys. zł zostanie rozliczona 
poprzez przeniesienie na sprzedawcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącego prawo 
spółki Sawan Grupa Softbank S.A., lub gotówką, wedle uznania Softbank S.A. 

Po transakcji Softbank S.A. będzie posiadał 24 895 akcji o łącznej wartości nominalnej 273 845 PLN, co 
stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A. 

W dniu 22 stycznia 2005 roku  w Ałma Acie (Kazachstan) spółka Softbank Serwis Sp. z o.o. podpisała 
wspólnie z firmą Gruppa Rubezh Sp. z o.o., podmiotem prawa Republiki Kazachstanu, oraz panem Beibut 
Zhaksygalievich Dzhumagaliev, obywatelem Republiki Kazachstanu, Umowę Założycielską w celu 
założenia spółki Soft Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Ałma Acie o kapitale zakładowym w wysokości 
69.044.444 tenge, w którym spółka Softbank Serwis Sp. z o.o. posiadać będzie 45% udziałów o wartości 
31.069.999,8 tenge, co stanowi na dzień 31 grudnia 2004 roku równowartość 715 tys. zł.  

   
Nota 3a   

 Rzeczowe aktywa trwałe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) środki trwałe, w tym:     26 497      27 621 

           - grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)      80       84 

           - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     15 589      15 454 

           - urządzenia techniczne i maszyny     7 071      7 776 

           - środki transportu     2 825      3 034 

           - inne środki trwałe      932      1 273 

       b) środki trwałe w budowie      44       38 

       c) zaliczki na środki trwałe w budowie      26       0 

       Rzeczowe aktywa trwałe razem     26 567      27 659 
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Nota 3b   

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 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                    239              18 925        27 416          8 201          4 809        59 590  

b) zwiększenia (z tytułu)                        0                  921          3 347          1 491            213          5 972  

   - zakupu                        0                  805          2 853          1 480            168          5 306  

   - reklasyfikacji                        0                      0            250                 0                 0            250  

   - modernizacji                        0                  116            244              11              45            416  

c) zmniejszenia (z tytułu)                       2                    12          2 321          1 888            322          4 545  

   - sprzedaży                        0                      0            518          1 348              42          1 908  

   - likwidacji                        0                    12          1 502            290              22          1 826  

   - darowizny                        0                      0            101              10                 0            111  

   - reklasyfikacji                        0                      0                 0                 0            250            250  

   - sprzedaży jednostki zależnej                       2                      0            200            240                8            450  

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu                   237              19 834        28 442          7 804          4 700        61 017  

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu                   155               3 469        18 687          5 167           3 536       31 014  

f) amortyzacja za okres (z tytułu)                        2                  776          1 731  (188)           232          2 553  

    - umorzenia                       2                  779           3 826          1 374            371          6 352  

    - sprzedaży                        0                      0  (445) (1 274) (40) (1 759) 

    - likwidacji                        0  (3) (1 450) (154) (18) (1 625) 

   - darowizny                        0                      0  (83)                0                 0  (83) 

   - sprzedaży jednostki zależnej                        0                      0  (190) (134) (8) (332) 

   - reklasyfikacji                        0                      0              73                 0  (73)                0  

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                   157               4 245        20 418          4 979          3 768        33 567  

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu                       2                      0            953                 0                 0            955  

- zmniejszenia                       2                      0                 0                 0                 0                2  
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 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 

   - sprzedaż jednostki zależnej                       2                      0                 0                 0                 0                2  

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu                        0                      0            953                 0                 0            953  

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu                     80              15 589          7 071          2 825            932        26 497  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku następujące pozycje środków trwałych stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań: 

− budynki i budowle o wartości księgowej 6 603 tys. zł, 

− urządzenia techniczne i maszyny o wartości księgowej 282 tys. zł, 

− środki transportu o wartości księgowej 172 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2003 roku następujące pozycje środków trwałych stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań: 

− budynki i budowle o wartości księgowej 9 122 tys. zł, 

− urządzenia techniczne i maszyny o wartości księgowej 403 tys. zł, 

− środki transportu o wartości księgowej 290 tys. zł. 
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Nota 3c   

 Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) własne     25 711      26 560 

       b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  
w tym umowy leasingu, w tym:      856      1 099 

            - środki transportu      856      1 099 

       Środki trwałe bilansowe razem     26 567      27 659 

   
Nota 3d   

 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  
w tym umowy leasingu, w tym:     2 013      3 071 

           - środki transportu i sprzęt komputerowy (wg danych podanych 
przez finansującego)     2 013      3 071 

       Środki trwałe pozabilansowe razem     2 013      3 071 

   
Nota 4a   

 Należności długoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) od pozostałych jednostek (z tytułu)     9 596       0 

-  kaucje gwarancyjne      10       0 

- gwarancja dobrego wykonania umowy – kontrakt CEPiK     9 506       0 

-  kaucje za najem pomieszczeń      80       0 

       Należności długoterminowe netto     9 596       0 

       b) odpisy aktualizujące wartość należności      0       0 

       Należności długoterminowe brutto     9 596       0 

-  kaucje gwarancyjne      10       0 

- gwarancja dobrego wykonania umowy – kontrakt CEPiK     9 506       0 

-  kaucje za najem pomieszczeń      80       0 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa wykazała należności długoterminowe w kwocie 9 596 tys. zł. Wartość 
ta wynikała przede wszystkim z przekazania kwoty 11 521 tys. zł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w formie gwarancji dobrego wykonania umowy kontraktu na wykonanie systemu Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców wykazanej według wartości zdyskontowanej. Zwrot wyżej opisanych 
środków pieniężnych nastąpi odpowiednio dla kwoty: 

− 8 064 tys. zł na koniec stycznia 2006 roku, 

− 3 457 tys. zł na koniec 2010 roku. 

Powyżej opisana kwota oprocentowana jest minimalną stopą o nominale 0,1%. 

Różnica pomiędzy wartością nominalną a zdyskontowaną została w całości odniesiona do rozliczeń 
międzyokresowych czynnych i obciąża pozycję wartość sprzedanych towarów i materiałów zgodnie ze 
stanem zaawansowania kontraktu. W 2004 roku odniesiono w koszty kwotę 623 tys. zł. 
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Nota 4b   

 Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) stan na początek okresu      0       369 

           -  pożyczka udzielona spółce CAIB Financial Advisers Sp. z o.o.      0       369 

       b) zwiększenia (z tytułu)     9 729       0 

-  kaucje gwarancyjne      72       0 

- gwarancja dobrego wykonania umowy – kontrakt CEPiK     9 577       0 

-  kaucje za najem pomieszczeń      80       0 

       c) zmniejszenia (z tytułu)      133       369 

- przeklasyfikowania pożyczki do należności 
krótkoterminowych      0       369 

- dyskonto gwarancji dobrego wykonania umowy – kontrakt 
CEPiK      71       0 

- dyskonto kaucji gwarancyjnej      62       0 

       d) stan na koniec okresu     9 596       0 

           -  pożyczka udzielona spółce CAIB Financial Advisers Sp. z o.o.      0       0 

-  kaucje gwarancyjne      10       0 

- gwarancja dobrego wykonania umowy - kontrakt CEPiK     9 506       0 

-  kaucje za najem pomieszczeń      80       0 

   
Nota 4c   

Należności długoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) w walucie polskiej     9 596       0 

       b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

       Należności długoterminowe razem     9 596       0 

   
Nota 5a   

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) stan na początek okresu     1 706       0 

       b) zwiększenia (z tytułu)      0      1 706 

          - przeniesienia z rzeczowych aktywów trwałych      0      1 706 

       d) stan na koniec okresu     1 706      1 706 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku nieruchomość w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości 
księgowej 1 706 tys. zł stanowiła zabezpieczenie zaciągniętego kredytu bankowego do kwoty 1 335 tys. zł. 
W dniu 27 stycznia 2005 roku Podmiot dominujący Grupy zawarł z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki 
Sawan Grupa Softbank S.A. umowę, na mocy której nabędzie 28,12% akcji spółki i tyleż samo głosów na 
WZA. Cenę nabycia akcji ustalono na kwotę 3 492 tys. zł, zapłata zostanie dokonana gotówką  
z możliwością w ramach ceny nabycia przekazania nieruchomości w postaci prawa wieczystego 
użytkowania gruntu o wartości 1 700 tys. zł.  
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Nota 5b   

Długoterminowe aktywa finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         c) w pozostałych jednostkach      65 945       0 

             - udziały lub akcje      65 945       0 

         Długoterminowe aktywa finansowe razem     65 945       0 

   
Nota 5c   

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych  
(wg grup rodzajowych) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) stan na początek okresu      0      1 011 

- Besta Sp. z o.o.      0       444 

- Internetowy Dom Maklerski S.A.      0       564 

- Saba Serwis Sp. z o.o.      0       3 

b) zwiększenia (z tytułu)     65 945       945 

- zakupu akcji Eruces, Inc.      0       945 

- zakupu akcji COMP Rzeszów S.A.     65 945       0 

c) zmniejszenia (z tytułu)      0      1 956 

- odpisu aktualizującego wartość akcji Internetowy Dom 
Maklerski S.A.      0       564 

- sprzedaży udziałów Besta Sp. z o.o.      0       444 

- sprzedaży udziałów Saba Serwis Sp. z o.o.      0       3 

- odpisu aktualizującego akcje Eruces, Inc.      0       945 

d) stan na koniec okresu     65 945       0 

W 2004 roku Softbank S.A. nabył akcje COMP Rzeszów S.A. w publicznej ofercie, która rozpoczęła się  
8 września 2004 roku, po średniej cenie za akcję 94,06 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Softbank S.A. posiada 605 000 akcji spółki COMP Rzeszów S.A., co 
stanowi 17,54% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy COMP 
Rzeszów S.A. 

Ponadto, z chwilą nabycia akcji Comp Rzeszów S.A. przez Softbank S.A. weszła w życie umowa  
o współpracy pomiędzy Softbank S.A. i Comp Rzeszów S.A. z dnia 6 września 2004 roku. Umowa ta 
reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach informatycznych w sektorze bankowym. 
Współpraca w tym zakresie pozwoli również wzbogacić ofertę produktową obu spółek w tym sektorze. 
Występujące pomiędzy spółkami efekty synergii pozwolą na wzajemne wykorzystanie kompetencji  
i doświadczeń oraz najlepszych zasobów zgromadzonych w obu spółkach w zakresie realizowanych 
projektów.  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny do wartości godziwej akcji spółki COMP Rzeszów 
S.A. Efekt wyceny w kwocie 8 428 tys. zł został odniesiony w przychody finansowe.  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku akcje spółki Comp Rzeszów S.A. o wartości księgowej 65 945 tys. zł 
stanowiły zabezpieczenie kredytu do kwoty 36 870 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania  
z tytułu tego kredytu bankowego wynosiły 36 870 tys. zł.  
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Nota 5d   

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 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, 

jednostka 
współzależna, 

jednostka 
stowarzyszo-

na, z 
wyszczegól-

nieniem 
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 / 

współkon-
troli/ 

uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów/
akcji wg 

ceny 
nabycia 

korekty 
aktuali-
zujące  
wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa  
udziałów/ 

akcji/       

procent
posia-

danego 
 kapitału 
zakładow

ego 

udział  
w ogólnej 

 liczbie 
głosów 

na walnym 
zgroma-
dzeniu 

wskazanie 
innej 

niż określona 
pod lit. j)  
lub k), 

podstawy 
kontroli/ 

współkontroli/ 
znaczącego 

wpływu 

1 
bezpieczeństwo.pl  
Sp. z o.o. Bydgoszcz 

usł. 
informatyczne zależna pełna 31.12.00     4 927 (4 927)      0  100,00  100,00 - 

2 Bielpolsoft j.v. Białoruś 
usł. 
informatyczne zależna pełna 23.03.93      201 (201)      0  85,00  85,00 - 

3 Epsilio S.A. Łódź 
usł. 
informatyczne zależna pełna 16.05.03     27 807 (3 307)     24 500  100,00  100,00 - 

4 Mediabank S.A. Warszawa usł. medialne zależna pełna 06.05.92     15 760 (14 960)      800  100,00  100,00 - 

5 NetPower S.A. Warszawa 
usł. 
informatyczne 

stowarzy-
szona 

praw 
własności 21.11.01     1 567 (1 567)      0  49,00  49,00 - 

6 ZUI Novum Sp. z o.o. Łomża 
usł. 
informatyczne zależna pełna 30.04.99     3 917      0     3 917  51,00  51,00 - 

7 
Sawan Grupa  
Softbank S.A. Kraków 

usł. 
informatyczne zależna pełna 30.04.99     10 630 (1 705)     8 925  72,00  72,00 - 

8 
Softbank Serwis  
Sp. z o.o. Gdańsk 

usł. 
informatyczne zależna pełna 01.01.99     41 323 (6 523)     34 800  100,00  100,00 - 
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Nota 5e 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. (w tys. zł) 

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; 

Lp. 
nazwa jednostki 

 
- kapitał 
zakła-
dowy 

- należne 
wpłaty 

na kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna) 

- kapitał
zapaso-

wy  

zysk 
(strata) 

 lat 
ubiegłych

zysk 
(strata) 
netto 

 

- zobowią-
zania 
długo- 

terminowe 

- zobowią-
zania 

krótko- 
terminowe 

  

- 
należno-

ści 
długo-    

termino-
we 

- 
należno-

ści 
krótko-   

termino-
we 

aktywa
jednostki,

razem 

przychody
ze 

sprzedaży

nieopła-
cona  
przez 

emitenta 
wartość 

udziałów/ 
akcji w 

jednostce 

otrzymane 
lub  

 należne 
dywidendy 

od 
jednostki 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

1 
bezpieczeństwo.pl 
Sp. z o.o. (2)   1 174       0  3 689 (4 865) (7 193)     2 328      75      0       75      0      0      0      73      292      0       0  

2 Bielpolsoft j.v.                       

3 Epsilio S.A. 1 983  893       0      297      793 (3 269)     4 062     2 802      185      8 049 1 446      61 1 385 13 939     27 196      0       0  

4 Mediabank S.A. (2 154) 10 015       0   3 973 (16 142) (11 953) (4 189)     3 822      0      3 821      652      0      652     1 668     4 607      0       0  

5 NetPower S.A.      18  9 400  (6 202)      0 (3 180) (3 124) (56)      12      0       8      28      0      28      29      0      151       0  

6 
ZUI Novum Sp.z 
o.o. 4 359       626       0     2 582     1 151      572      570     1 127      0       567      207      0      207     5 486     12 181      0       0  

7 
Sawan Grupa 
Softbank S.A. 6 181       274       0     8 227 (2 320) (447) (3 236)     4 368      0      3 645 2 689      19 2 670 10 549     12 769      0       0  

8 
Softbank Serwis 
Sp. z o.o. 37 173  34 298       0     4 098 (1 223) (1 505)      196 20 949      0      16 230 21 369      29 21 340 58 122     62 960      0       0  

Dane finansowe za 2004 rok spółek bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. i ZUI Novum Sp. z o.o. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta, zaś spółka Softbank 
Serwis na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego była w trakcie badania. Sprawozdania finansowe pozostałych spółek zostały zbadane. Badania 
te zostały przeprowadzane przez innych biegłych rewidentów niż Ernst & Young Audit Sp. z o.o.  
 

Nota 5f 
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (w tys. zł) 

  a b c d e f g h i 

Kapitał własny jednostki,  
w tym: 

Lp. Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem  formy prawnej Siedziba Przedmiot 

przedsiębiorstwa 

Wartość 
bilansowa 

akcji / 
udziałów  - 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 Comp Rzeszów S.A. Rzeszów usł. Informatyczne     65 945      77 013       517   17,54  17,54      0       37  

2 Eruces Inc. Lenexa, USA usł. Informatyczne  0              0       0  
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Nota 5g   

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe 
(struktura walutowa) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     65 945       0 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe 
razem     65 945       0 

   
Nota 5h   

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe 
(wg zbywalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa)     65 945       0 

              a) akcje (wartość bilansowa):     65 945       0 

                  - korekty aktualizujące wartość (za okres)     8 428       0 

                  - wartość na początek okresu      0       0 

                  - wartość według cen nabycia     57 517       0 

         B. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa)      0       0 

              a) akcje (wartość bilansowa):      0       0 

                  - korekty aktualizujące wartość (za okres)      0       0 

                  - wartość na początek okresu      0       444 

                  - wartość według cen nabycia      0      1 936 

         C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)      0       0 

              a) udziały i akcje (wartość bilansowa):      0       0 

                  - korekty aktualizujące wartość (za okres)      0  (1 509)

                  - wartość na początek okresu      0       567 

                  - wartość według cen nabycia     1 048      1 509 

         Wartość według cen nabycia razem     58 565      3 445 

         Wartość na początek okresu razem      0      1 011 

         Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem     8 428  (1 509)

         Wartość bilansowa razem     65 945       0 

   
Nota 5i   

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

- wycena wbudowanych instrumentów finansowych  
w umowy wdrożeniowe      0      1 602 

- instrumenty finansowe – zawarte kontrakty forward     29 291       0 

         Inne inwestycje długoterminowe razem     29 291      1 602 

W I półroczu 2003 roku Grupa dokonała wyodrębnienia i wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień  
31 grudnia 2002 roku skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na 
ich nieistotny wpływ na osiągane wyniki. W związku z tym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do 
danych porównywalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
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ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 oraz wspomagając się 
odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności 
MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać pochodnych 
instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem dolara 
amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu w Polsce 
zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na dzień  
31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż umowy 
najmu Grupa rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego 1 602 tysiące 
złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz zobowiązania 
finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią zobowiązania 
długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe).  

Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę 3 
221 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 2 504 tys. zł  
i krótkoterminowe 717 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy wdrożeniowe. Efekt wyceny został w całości odzwierciedlony w zobowiązaniach w kwocie 
90 333 tys. zł, odpowiednio długoterminowych i krótkoterminowych, jak opisano pod Notami 18A i 19A. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny zawartych kontraktów typu forward na 
zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości uwzględniony  
w przychodach finansowych, oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 29 291 tys. zł  
i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł.  

   
Nota 5j   

Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych  
(wg grup rodzajowych) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu     1 602       0 

         b) zwiększenia (z tytułu)     29 291      1 602 

- wycena wbudowanych instrumentów finansowych  
w umowy wdrożeniowe      0      1 602 

         - instrumenty finansowe – zawarte kontrakty forward     29 291       0 

         c) zmniejszenia (z tytułu) (1 602)      0 

- wycena wbudowanych instrumentów finansowych  
w umowy wdrożeniowe (1 602)      0 

         d) stan na koniec okresu     29 291      1 602 

   
Nota 5k   

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     29 291      1 602 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Inne inwestycje długoterminowe razem     29 291      1 602 

   
Nota 6a   

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym:     17 720      12 256 

a) odniesionych na wynik finansowy     17 720      12 256 

2. Zwiększenia      17 618      13 976 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami     14 404      2 782 
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Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

przejściowymi (z tytułu) 

    - powstania różnic przejściowych z tytułu:     17 579      2 782 

- utworzenia rezerw     2 832       468 

- powstania niezrealizowanych kosztów finansowych     10 219       347 

- utworzenia odpisów aktualizujących należności      141       30 

- wyceny kontraktów usługowych      0       531 

- nabycia jednostki zależnej      0      1 406 

- pozostałe      149       0 

- odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne      26       0 

- amortyzacji podatkowej praw autorskich nabytych od FT     3 150       0 

- amortyzacji podatkowej ABR     1 062       0 

- powstania dodatnich różnic przejściowych ujmowanych jako 
pomniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego, z tytułu: (3 175)      0 

- wycena kontraktów wdrożeniowych po skompensowaniu 
nadwyżki dodatnich różnic przejściowych nad ujemnymi (2 557)      0 

- wycena pozostałych kontraktów po skompensowaniu nadwyżki 
dodatnich różnic przejściowych nad ujemnymi (618)      0 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  
(z tytułu)     3 214      11 194 

    - aktywowania strat podatkowych     3 214      11 194 

3. Zmniejszenia  (12 605) (8 512)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) (2 148) (5 925)

    - odwrócenia się różnic przejściowych z tytułu: (2 148) (5 925)

          - rozwiązania rezerw (1 009) (4 940)

          - zrealizowania kosztów finansowych z poprzednich okresów      0  (2)

          - pozostałe (7)      0 

          - aktualizacji zapasów (66) 0

          - wykorzystania rezerwy      0  (112)

          - korekty aktywa z tytułu zmiany stawki podatku      0  (226)

          - wyceny kontraktów wdrożeniowych (1 016) (645)

          - sprzedaży jednostki zależnej (50)      0 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  
(z tytułu) (244) (2 033)

    - wykorzystania straty podatkowej (244) (193)

    - zmiany stawki podatku dochodowego od osób prawnych      0  (1 840)

c) korekty aktywa z tytułu podatku odroczonego spowodowana brakiem 
pewności co do realizacji aktywa (10 213) (554)

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu razem, w tym:     22 733      17 720 

a) odniesionych na wynik finansowy     22 733      17 720 
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W odniesieniu do głównych pozycji aktywów i pasywów zestawienie zmiany stanu aktywów  
z tytułu podatku odroczonego 

Podstawowe pozycje stan na koniec 
okresu  

stan na początek 
okresu  

termin 
wygaśnięcia 

Aktywa trwałe:     4 524      35    

 - wartości niematerialne i prawne     4 238      0   długoterminowe  

 - inwestycje długoterminowe      274      35   długoterminowe  

 - należności długoterminowe      12      0   długoterminowe  

Aktywa obrotowe: (7 184)      870    

- należności krótkoterminowe     2 208      0   krótkoterminowe  

- zapasy      339      869   krótkoterminowe  

 - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (4 381)      0   krótkoterminowe  

- inwestycje krótkoterminowe (5 350)      1   krótkoterminowe  

Aktywa razem: (2 660)      905    

Kapitał własny      18 571     15 564    

 - zysk (strata) netto      821      0   długoterminowe  

 - zysk /strata z lat ubiegłych     17 750     15 564   długoterminowe  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:     17 035     1 251    

- rozliczenia międzyokresowe      225      0   krótkoterminowe  

- rezerwa na zobowiązania      1 522     1 237   krótkoterminowe  

- zobowiązania krótkoterminowe      808      14   krótktoterminowe  

- zobowiązania długoterminowe     14 480      0   długoterminowe  

Pasywa razem     35 606     16 815    

Korekta aktywa z tytułu podatku odroczonego 
spowodowana brakiem pewności co do realizacji 
aktywa 

(10 213)      0  
  

Razem     22 733     17 720    

Na dzień 31 grudnia 2004 roku łączna wartość potencjalnego aktywa z tytułu podatku odroczonego 
wyliczonego przez Spółkę wyniosła 54 493 tys. zł, a po skompensowaniu z rezerwą z tytułu podatku 
odroczonego 31 952 tys. zł. Podstawowe pozycje aktywa stanowią salda z tytułu straty podatkowej za 2002 
rok, pomniejszone o kwoty odzyskane w związku z realizacją zysków podatkowych w 2004 roku w kwocie  
12 390 tys. zł ((89 794 - 24 586) tys. zł * 19% – wynikające przede wszystkim ze sprzedaży spółki TDC 
Internet Polska S.A.), straty podatkowej za 2003 rok w kwocie 4 742 tys. zł (24 959 tys. zł * 19%  
– wynikające przede wszystkim ze sprzedaży spółki FinFin S.A.). 

Na koniec 2004 roku Grupa dokonała weryfikacji szacunków w zakresie planowanego do osiągnięcia  
w przyszłości dochodu do opodatkowania i uznała, że wartością aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego możliwą do odzyskania jest  kwota 21 827 tys. zł. Kierownictwo Grupy uważa, że realizacja 
rozpoznanego w tej kwocie aktywa jest bardzo prawdopodobna w przyszłości zgodnie z planem finansowym 
przygotowanym przez Kierownictwo Grupy i w oparciu o obowiązujące obecnie zapisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

Uzasadnienie aktywowania strat podatkowych w wysokości 21 827 tys. zł opiera się na sporządzonej przez 
Kierownictwo Grupy analizie przyszłych dochodów do opodatkowania.  
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Nota 6b   

Inne rozliczenia międzyokresowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:     7 150       710 

           - koszty organizacji poniesione przy rozszerzaniu spółki      189       442 

           - przedpłacone usługi serwisowe     6 956       210 

           - pozostałe (wyposażenie rozliczane w czasie)      5       58 

       b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:     1 440       66 

           - pozostałe      0       66 

           - koszty projektu System wewnętrznego bezpieczeństwa     1 440       0 

       Inne rozliczenia międzyokresowe razem     8 590       776 

W 2004 roku Jednostka Dominująca Grupy rozpoczęła pracę nad nowym produktem dedykownym dla 
instytucji finansowych i średnich przedsiębiorstw – „System wewnętrznego bezpieczeństwa".  

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o dokonaniu odpisu 
aktualizującego wartość prac nad produktem „System wewnętrznego bezpieczeństwa" w kwocie 1 060 tys. zł. 
Odpis ten został dokonany po analizie przyszłych korzyści ze sprzedaży tego produktu w stosunku do już 
poniesionych kosztów i spodziewanych kosztów w przyszłości.  

   
Nota 7a   

Zapasy 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) materiały     1 271       894 

b) półprodukty i produkty w toku      0      2 064 

c) produkty gotowe      18       0 

d) towary     18 340      3 742 

e) zaliczki na dostawy      7       358 

Zapasy razem     19 636      7 058 

W okresie sprawozdawczym Grupa: 
− odwróciła odpis aktualizujący wartość towarów i materiałów w magazynie do ich cen sprzedaży 

netto na kwotę 131 tys. zł w związku ze sprzedażą tych towarów, 
− utworzyła odpisy aktualizujące: 
− wartość towarów i materiałów w magazynie na kwotę 157 tys. zł, 
− wartość kosztów poniesionych przy realizacji projektu Dialog-Optim Bank, dotyczącego stworzenia  

i wdrożenia oprogramowania w siedzibie Dialog-Optim Bank na kwotę 374 tys. zł.  
Powyżej opisany odpis został utworzony z powodu braku pewności co do terminu realizacji przychodów. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku pozycje zapasów nie stanowiły zabezpieczenia żadnych zaciągniętych 
zobowiązań.  
   
Nota 8a   

Należności krótkoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) od jednostek powiązanych     1 060       208 

           - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     1 060       208 

              - do 12 miesięcy     1 060       208 

       b) należności od pozostałych jednostek     184 857      82 833 

           - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     164 650      68 669 
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Należności krótkoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

             - do 12 miesięcy     119 401      51 307 

             - powyżej 12 miesięcy     45 249      17 362 

           - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń      422       529 

           - inne     1 130      2 114 

           - należności z tytułu dostaw nie zafakturowanych     18 628       0 

           - wpłacone wadia przetargowe      27      11 521 

       Należności krótkoterminowe netto razem     185 917      83 041 

       c) odpisy aktualizujące wartość należności     6 797      5 329 

       Należności krótkoterminowe brutto razem     192 714      88 370 
   
Nota 8b   

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) z tytułu dostaw i usług, w tym:     1 060       208 

             - od jednostek zależnych      0       14 

             - od jednostek stowarzyszonych      4       0 

             - od jednostek zależnych od Prokom Software S.A.      1       0 

             - od jednostki dominującej     1 055       194 

         Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem     1 060       208 

         Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto razem     1 060       208 
   
Nota 8c   

 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych  

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       Stan na początek okresu     5 329      6 404 

       a) zwiększenia (z tytułu)     3 621      4 664 

           - aktualizacja należności     2 621       737 

           - aktualizacja należności dochodzonych na drodze sądowej      0       27 

           - aktualizacja innych należności       0       432 

           - nabycia jednostki zależnej      0      3 468 

           - aktualizacji należności z tytułu sprzedanych praw autorskich  
do tytułów wydawniczych     1 000       0 

       b) zmniejszenia (z tytułu)     2 153      5 739 

           - spłaty należności od firmy Ementor A/S      0      3 414 

           - aktualizacja innych należności     1 039      1 048 

           - spisania nieściągalnych należności z lat ubiegłych      107       765 

           - spisania umorzonych należności       0       333 

           - sprzedaży jednostek zależnych      7       179 

           - odwrócenia odpisu aktualizującego należności z tytułu sprzedanych 
praw autorskich do tytułów wydawniczych w związku z rozwiązaniem umowy     1 000       0 

       Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych 
na koniec okresu     6 797      5 329 
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W okresie sprawozdawczym Grupa zwiększyła stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych o kwotę 2 621 tys. zł. W 2004 roku Grupa również utworzyła odpis aktualizujący wartość 
należności z tytułu sprzedaży praw autorskich do tytułów wydawniczych „Finansista”, „Bank” i „Nowoczesny 
Bank Spółdzielczy” i innych praw wynikających z tych tytułów w kwocie 1 000 tys. zł. Jednocześnie odpis 
ten został odwrócony w bieżącym roku w związku z niedojściem transakcji do skutku.  

Równocześnie w okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia stanu odpisów aktualizujących wartość 
należności krótkoterminowych o kwotę 1 039 tys. zł. Powyżej opisane zmiany zostały spowodowane 
odpowiednio wątpliwością co do spłaty należności oraz spłatami należności objętych odpisami  
w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku należności z tytułu dostaw i usług stanowiły zabezpieczenie zawartej umowy 
kredytowej do kwoty 12 089  tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania z tytułu wyżej opisanej 
umowy wynosiły 0 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku przyszłe należności Grupy wynikające z zawartych umów handlowych 
stanowiły zabezpieczenie zawartych umów kredytowych do kwoty 29 213 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 
roku zobowiązania z tytułu wyżej opisanych umów kredytowych wynosiły 0 tys. zł. 

Nota 8d   

 Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) w walucie polskiej     192 039      88 054 

       b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      675       316 

b1. jednostka/waluta   tys./USD      3       5 

      tys. zł       9       18 

b2. jednostka/waluta    tys./EUR      163       65 

      tys. zł       666       298 

       Należności krótkoterminowe razem     192 714      88 370 

   
Nota 8e   

 Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia 
bilansowego okresie spłaty 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

       a) do 1 miesiąca     98 201      38 076 

       b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy     4 674       881 

       c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy     2 448      2 822 

       d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku     6 259      4 164 

       e) powyżej 1 roku     45 244      17 599 

       f) należności przeterminowane     10 193      7 318 

       Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)     167 019      70 860 

       g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  (1 309) (1 983)

       Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)     165 710      68 877 

Należności do trzech miesięcy są związane z normalnym tokiem sprzedaży.  
   
Nota 8f   

 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)  
– z podziałem na należności niespłacone w okresie 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) do 1 miesiąca     6 669      3 622 

         b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy     1 339      2 100 

         c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy      810       260 

         d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku      708       181 
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 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)  
– z podziałem na należności niespłacone w okresie 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         e) powyżej 1 roku      667      1 155 

         Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto)     10 193      7 318 

         f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  (1 309) (1 398)

         Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (netto)     8 884      5 920 

   
Nota 9a   

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w pozostałych jednostkach     15 647      6 989 

             - udziały lub akcje      575       0 

             - dłużne papiery wartościowe     13 392      6 989 

             - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     1 680       0 

                       - jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego Rynku Pieniężnego SKARBIEC-KASA      1 680       0 

          b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne     48 123      52 115 

            - środki pieniężne w kasie i na rachunkach     48 123      52 115 

         Krótkoterminowe aktywa finansowe razem     63 770      59 104 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku papiery wartościowe w postaci obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw 
stanowiły zabezpieczenie wystawionych w imieniu Softbank S.A. gwarancji bankowych do kwoty 8 500 tys. zł.  
   
Nota 9b  

 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe (struktura walutowa) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     15 647      6 989 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe razem     15 647      6 989 

 
Nota 9c   

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe (wg zbywalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa)      575       0 

              a) akcje (wartość bilansowa):      575       0 

                  - wartość rynkowa      575       0 

                  - wartość według cen nabycia      610       0 

          B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa)     15 072      6 989 

               a) obligacje (wartość bilansowa):     13 392      6 989 

                   - wartość rynkowa     13 392      6 989 

                   - wartość według cen nabycia     12 838      6 881 

               b) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):     1 680       0 

                c1) jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego     1 680       0 
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Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe (wg zbywalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

Rynku Pieniężnego SKARBIEC-KASA 

                  - wartość rynkowa     1 680       0 

                  - wartość według cen nabycia     1 616       0 

         Wartość według cen nabycia razem     15 064      6 881 

         Wartość na początek okresu razem     6 989      17 777 

         Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem      647       108 

         Wartość bilansowa razem     15 647      6 989 

   
Nota 9d   

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej      0       0 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

           Udzielone pożyczki krótkoterminowe razem      0       0 

   
Nota 9e   

 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     39 691      52 073 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)     8 432       42 

b1. jednostka/waluta   tys./USD      59       9 

      tys. zł       179       32 

b2. jednostka/waluta    tys./EUR     2 011       1 

      tys. zł      8 201       6 

b2. jednostka/waluta    tys./ GBP      9       0 

      tys. zł       52       0 

b4. pozostałe waluty w tys. zł       0       4 

         Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem     48 123      52 115 

 
Nota 9f   

 Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         - wycena wbudowanych instrumentów finansowych w umowy 
wdrożeniowe      0       45 

         - instrumenty finansowe – transakcje forward     33 794       0 

         Inne inwestycje krótkoterminowe razem     33 794       45 

W I półroczu 2003 roku Grupa dokonała wyodrębnienia i wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień  
31 grudnia 2002 roku skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na 
ich nieistotny wpływ na osiągane wyniki. W związku z tym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do 
danych porównywalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 oraz wspomagając się 
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odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności 
MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać pochodnych 
instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem dolara 
amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu w Polsce 
zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na dzień  
31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż umowy 
najmu Grupa rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego 1 602 tysiące 
złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz zobowiązania 
finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią zobowiązania 
długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). Decyzja ta 
spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę 3 221 tys. zł, 
zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 2 504 tys. zł  
i krótkoterminowe  o 717 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy wdrożeniowe. Efekt wyceny został w całości odzwierciedlony w zobowiązaniach w kwocie 
90 333 tys. zł, odpowiednio długoterminowych i krótkoterminowych, jak opisano pod Notami 18A i 19A. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny kontraktów typu forward na zakup  
i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości uwzględniony  
w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 29 291 tys. zł  
i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł. 

   
Nota 9g   

 Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     33 794       45 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Inne inwestycje krótkoterminowe razem     33 794       45 

   
Nota 10a   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:     39 008      5 841 

         - przedpłacone usługi serwisowe     7 107      1 889 

         - przedpłacone ubezpieczenia      243       233 

         - przedpłacone czynsze      13       25 

         - przedpłacone prenumeraty      40       50 

         - przedpłacone usługi konsultingowe      51       0 

         - przedpłacone licencje      59       0 

         - koszty poniesione przy założeniu i późniejszym rozszerzeniu spółki 
akcyjnej      253       253 

         - wycena kontraktów wdrożeniowych     29 599      3 332 

         - inne      26       59 

         - odpis na ZFSŚ 0 0

         - dyskonto gwarancji dobrego wykonania umowy w ramach realizacji 
kontraktu CEPiK     1 317       0 

         - wyposażenie rozliczane w czasie      49       0 

         - przedpłacone usługi obce pozostałe      251       0 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:     1 485      3 649 

         - inne      267       66 
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Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         - koszty porozumienia między  Epsilio S.A. a Apexim     1 218      3 583 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem     40 493      9 490 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa wykazała należności długoterminowe wynikające z przekazania 
kwoty 11 521 tys. zł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie gwarancji dobrego 
wykonania umowy kontraktu na wykonanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców według 
wartości zdyskontowanej. Zwrot wyżej opisanych środków pieniężnych nastąpi odpowiednio dla kwoty: 

− 8 064 tys. zł na koniec stycznia 2006 roku, 

− 3 457 tys. zł na koniec 2010 roku. 

Powyżej opisana kwota oprocentowana jest minimalną stopą o nominale 0,1%. Różnica pomiędzy wartością 
nominalną a zdyskontowaną została w całości odniesiona do rozliczeń międzyokresowych czynnych  
i obciąża pozycję wartość sprzedanych towarów i materiałów zgodnie ze stanem zaawansowania kontraktu. 
W 2004 roku odniesiono w koszty kwotę 623 tys. zł.  
   
Nota 11a   

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartość „kosztów zakończonych 
prac rozwojowych” na kwotę 2 996 tys. zł. Aktualizacja ta została dokonana w związku z brakiem pewności 
co do realizowalności i terminów realizacji przychodów ze sprzedaży odpisanych rozwiązań.  

Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym Grupa objęła odpisem aktualizującym wartość kosztów prac 
związanych z wdrożeniem nowego modułu systemu finansowo-księgowego w kwocie 95 tys. zł oraz 
tworzonego na własne potrzeby oprogramowania narzędziowego w kwocie 378 tys. zł. Decyzja taka została 
spowodowana wstrzymaniem opisanych powyżej prac. 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa wykazała należności długoterminowe w kwocie 9 596 tys. zł. Wartość 
ta wynikała przede wszystkim z przekazania kwoty 11 521 tys. zł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w formie gwarancji dobrego wykonania umowy kontraktu na wykonanie systemu Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców wykazanej według wartości zdyskontowanej. Zwrot wyżej opisanych 
środków pieniężnych nastąpi odpowiednio dla kwoty: 

− 8 064 tys. zł na koniec stycznia 2006 roku, 

− 3 457 tys. zł na koniec 2010 roku. 

Powyżej opisana kwota oprocentowana jest minimalną stopą o nominale 0,1%. 

Różnica pomiędzy wartością nominalną a zdyskontowaną została w całości odniesiona do rozliczeń 
międzyokresowych czynnych i obciąża pozycję wartość sprzedanych towarów i materiałów zgodnie ze 
stanem zaawansowania kontraktu. W 2004 roku odniesiono w koszty kwotę 623 tys. zł. 

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW 

W 2004 roku Jednostka Dominująca Grupy rozpoczęła pracę nad nowym produktem dedykownym dla 
instytucji finansowych i średnich przedsiębiorstw – „System wewnętrznego bezpieczeństwa". Na dzień  
31 grudnia 2004 roku Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego 
wartość prac nad produktem „System wewnętrznego bezpieczeństwa" w kwocie 1 060 tys. zł. Odpis ten 
został dokonany po analizie przyszłych korzyści ze sprzedaży tego produktu w stosunku do już 
poniesionych kosztów i spodziewanych kosztów w przyszłości. 

ZAPASY 
W okresie sprawozdawczym Grupa:  

– odwróciła odpis aktualizujący wartość towarów i materiałów w magazynie do ich cen sprzedaży 
netto na kwotę 131 tys. zł w związku ze sprzedażą tych towarów, 

– utworzyła odpisy aktualizujące: 

– wartość towarów i materiałów w magazynie na kwotę 157 tys. zł, 
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– wartość kosztów poniesionych przy realizacji projektu Dialog-Optim Bank, dotyczącego stworzenia  
i wdrożenia oprogramowania w siedzibie Dialog-Optim Bank na kwotę 374 tys. zł.  

Powyżej opisany odpis został utworzony z powodu braku pewności co do terminu realizacji przychodów. 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

W okresie sprawozdawczym Grupa zwiększyła stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych o kwotę 2 621 tys. zł. W 2004 roku Grupa również utworzyła odpis aktualizujący wartość 
należności z tytułu sprzedaży praw autorskich do tytułów wydawniczych „Finansista”, „Bank” i „Nowoczesny 
Bank Spółdzielczy” i innych praw wynikających z tych tytułów w kwocie 1 000 tys. zł. Jednocześnie odpis 
ten został odwrócony w bieżącym roku w związku z niedojściem transakcji do skutku. Równocześnie  
w okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia stanu odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych o kwotę 1 039 tys. zł. Powyżej opisane zmiany zostały spowodowane odpowiednio 
wątpliwością co do spłaty należności oraz spłatami należności objętych odpisami w poprzednich okresach 
sprawozdawczych. 
 
Nota 12a 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

w tys. zł 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilej

owania 
akcji 

Rodzaj 
ogranicze-
nia praw 
do akcji 

Liczba akcji

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 2 000 000     2 000 niepieniężny 20.06.97 01.01.96 

B Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 98      0 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

C Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 102      0 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

D Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 98      0 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

E Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 102      0 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

F Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 9 800      10 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

G Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 10 200      10 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

H Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 2 940 000     2 940 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

I Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 3 030 000     3 030 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

J Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 30 000      30 pieniężny 20.06.97 01.01.96 

K Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 1 964 998     1 965 pieniężny 20.06.97 01.01.97 

L Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 2 025 202     2 025 pieniężny 20.06.97 01.01.97 

M Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 20 000      20 pieniężny 20.06.97 01.01.97 

N Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 4 000 000     4 000 pieniężny 23.04.98 01.01.98 

P Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 526 940      527 pieniężny 29.12.00 29.12.00 

P Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 687 542      688 konwersja 

obligacji 10.01.01 31.12.00 

P Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 104 830      105 konwersja 

obligacji 16.08.01 01.01.01 
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

w tys. zł 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilej

owania 
akcji 

Rodzaj 
ogranicze-
nia praw 
do akcji 

Liczba akcji

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 49 080      49 konwersja 

obligacji 16.08.01 01.01.01 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 5 200      5 konwersja 

obligacji 29.11.01 01.01.01 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 2 080      2 konwersja 

obligacji 18.12.01 01.01.01 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 7 720      8 konwersja 

obligacji 04.03.02 01.01.02 

S Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 3 200 000     3 200 konwersja 

obligacji 02.01.03 01.01.02 

O Zwykłe na 
okaziciela zwykłe brak 336 520      337 konwersja 

obligacji 02.12.03 01.01.03 

Liczba akcji razem 20 950 512         

Kapitał zakładowy razem     20 951        

Wartość nominalna jednej akcji  
(w zł) 1,00      

Na dzień 31 grudnia 2004 roku poziom skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy osiągnął wartość  
157 521 tys. zł. 

W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany w kapitale zakładowym Softbank S.A. 

Według stanu wiedzy Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2004 roku wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco:  

Prokom Software S.A. 5.238.000      25,002% 
Nihonswi AG                2.042.910         9,750% 
Zbigniew Opach          1.880.432         8,980% 
Grupa PZU S.A.          1.320.155          6,301% 

Łącznie akcji: 20 950 512. Uprzywilejowanych: 0, w posiadaniu Emitenta: 0 

W posiadaniu jednostek powiązanych na dzień 31 grudnia 2004 roku (Członkowie Rady Nadzorczej  
i Zarządu Softbank S.A.): 

Członkowie Rady Nadzorczej liczba akcji: 

Ryszard Krauze                          0 (*) 
Stanisław Janiszewski         1.600 
Alicja Kornasiewicz                     0  
Maciej Grelowski                        0 
Piotr Mondalski                    2.500 
Członkowie Zarządu liczba akcji: 
Krzysztof Korba                         0  
Piotr Jeleński                             0 
Robert Smułkowski             1.500 
Przemysław Borzestowski        0 
Przemysław Sęczkowski          0 

 (*) Ryszard Krauze posiada udziały w spółkach Prokom Software S.A. oraz Prokom Investment 
(akcjonariusz Prokom Software S.A.). 

Rada Nadzorcza Softbank S.A. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 roku odwołała ze składu Zarządu 
Spółki pana Jarosława Ogorzałka. Spółka wypowiedziała panu Jarosławowi Ogorzałkowi umowę o pracę. 

W dniu 9 września 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. powołało do Rady 
Nadzorczej dwóch nowych członków: pana Macieja Grelowskiego i pana Piotra Mondalskiego. 
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Nota 13a   

Kapitał zapasowy 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej     99 338      97 549 

b) utworzony ustawowo     6 984      6 984 

Kapitał zapasowy razem     106 322      104 533 
   

Nota 14a   

Kapitał z aktualizacji wyceny 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych      78       78 

Kapitał z aktualizacji wyceny razem      78       78 
   

Nota 15a   

Zmiana stanu kapitałów mniejszości  2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

Stan na początek okresu     5 995      6 496 

a) zwiększenia (z tytułu)      279       665 

- zysku wygenerowanego przez spółkę ZUI Novum Sp. z o.o.      279       296 

- zysku wygenerowanego  przez spółkę Sawan Grupa Softbank S.A.      0       343 

- zysku wygenerowanego przez spółkę Zeto-Rodan Sp. z o.o.      0       26 

b) zmniejszenia (z tytułu)     2 766      1 166 

- straty wygenerowanej przez spółkę Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.      0       132 

- nabycia akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A. przez Jednostkę 
Dominującą      0       488 

- sprzedaży akcji spółki FinFin S.A.      0       546 

- straty wygenerowanej przez spółkę Sawan Grupa Softbank S.A.     2 590       0 

- sprzedaży jednostek zależnych      176       0 

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu     3 508      5 995 

W 2004 roku Spółka zbyła wszystkie posiadane akcje/udziały w spółkach Saba Grupa Softbank S.A. i Zeto-
Rodan Sp. z o.o., co szerzej opisano pod Notą 30a.  
   

Nota 16a   

 Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki  zależne  2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

        a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu       233       0 

        b) zwiększenia (z tytułu)      0       233 

               - nabycia akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A.      0       233 

        c) zmniejszenia (z tytułu)       233       0 

               - sprzedaży akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A.      233       0 

        d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu       0       233 

        e) odpis ujemnej wartości firmy  za okres (z tytułu)       0       233 

             - odpisu ujemnej wartości firmy Saba Grupa Softbank S.A.      0       233 

        f) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu       0       233 

        g) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu       0       0 

W 2004 roku Spółka zbyła wszystkie posiadane akcje/udziały w spółkach Saba Grupa Softbank S.A. i Zeto- 
-Rodan Sp. z o.o., co szerzej opisano pod Notą 30a.  
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Nota 17a   

 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym:      806       688 

a) odniesionej na wynik finansowy      806       688 

2. Zwiększenia      1 187       753 

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych (z tytułu)     1 187       753 

- powstania różnic przejściowych z tytułu:     1 187       753 

    - niezrealizowanych przychodów finansowych      157       18 

    - rozliczenia kontraktów wdrożeniowych      906       599 

    - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową      123       129 

    - nabycia jednostki zależnej      0       7 

    - pozostałych      1       0 

3. Zmniejszenia  (1 087) (635)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) (1 087) (635)

- odwrócenia się różnic przejściowych z tytułu: (1 087) (635)

    - niezrealizowanych przychodów finansowych z lat poprzednich (102) (277)

    - leasingu finansowego (16) (2)

    - rozliczenia kontraktów wdrożeniowych (813) (356)

    - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową (154)      0 

    - pozostałych (2)      0 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu razem      906       806 

a) odniesionej na wynik finansowy      906       806 
   

Zmiany stanu dodatnich różnic przejściowych dla podstawowych grup aktywów i pasywów 

Podstawowe pozycje aktywów stan na początek 
okresu 

stan na koniec 
okresu  

termin 
wygaśnięcia 

Aktywa trwałe      134      87    

 - środki trwałe      21      5   długoterminowe  

 - wartości niematerialne i prawne      113      82   długoterminowe  

Aktywa obrotowe      672      818    

 - inwestycje krótkoterminowe       73      12   krótkoterminowe  

 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      599      693   krótkoterminowe  

 - krótkoterminowe aktywa finansowe       0      113   krótkoterminowe  

Aktywa razem      806      905    

   

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:      0      1    

zobowiązania krótkoterminowe      0      1   krótkoterminowe  

Pasywa razem      0      1    

Razem      806      906    
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Saldo podatku odroczonego na łączną kwotę 906 tys. zł, po skompensowaniu z saldem aktywa z tytułu 
podatku odroczonego wynosiłoby 21 827 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Zarząd Softbank S.A. dokonał szacunku możliwości realizacji aktywów  
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dochodząc do wniosku, iż możliwa kwota do 
odzyskania to 19 008 tys. zł, jak szerzej opisano pod Notą 6a, w związku z tym Softbank S.A. kompensuje  
z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego rezerwy na potencjalne różnice przejściowe,  
z wyjątkiem różnic przejściowych wykazanych w bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2003 roku, które 
odwracały się w ciągu 2003 roku i 2004 roku.   
 

Nota 17b   

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne 
i podobne (wg tytułów) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu      376       554 

- rezerwy na odprawy emerytalne      376       554 

         b) zwiększenia (z tytułu)      57       0 

- utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe      57       0 

         d) rozwiązanie (z tytułu)      158       178 

- rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne      102       178 

- rozwiązania rezerwy na nagrody jubileuszowe      56       0 

         e) stan na koniec okresu      275       376 

- rezerwy na odprawy emerytalne      274       376 

   
Nota 17c   

 Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne 
i podobne 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu     2 336      2 278 

- rezerwy na niewykorzystane urlopy     2 336      2 278 

         b) zwiększenia (z tytułu)      612       945 

- utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy      600       945 

- utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe      12       0 

         c) wykorzystanie (z tytułu)      165       0 

- wykorzystanie rezerwy na nagrody jubileuszowe      12       0 

- wykorzystania rezerwy na niewykorzystane urlopy      153       0 

         d) rozwiązanie (z tytułu)      367       962 

- rozwiązania rezerwy na niewykorzystane urlopy      367       962 

         e) stan na koniec okresu     2 416      2 261 

- rezerwy na niewykorzystane urlopy     2 416      2 261 

   
Nota 17d   

 Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu     2 236       0 

- rezerwa na wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji     2 236       0 

         b) zwiększenia (z tytułu)      0      2 236 

- nabycia jednostki zależnej (rezerwa na wynagrodzenia  
z tytułu zakazu konkurencji)      0      2 168 
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 Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

- utworzenia rezerwy na wynagrodzenia z tytułu zakazu 
konkurencji      0       68 

         c) rozwiązanie (z tytułu)     2 236       0 

         - rozwiązanie rezerw na wynagrodzenia z tyt. zakazu konkurencji     2 236       0 

         d) stan na koniec okresu      0      2 236 

- rezerwa na wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji      0      2 236 

   
Nota 17e   

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych  
(wg tytułów) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) stan na początek okresu     8 895      10 440 

- rezerwy na koszty z tytułu ryzyk podatkowych     4 888       0 

- rezerwy na roszczenia byłych pracowników     2 481       0 

- rezerwy na zobowiązania wobec Siemens     1 526       0 

         b) zwiększenia (z tytułu)     11 356      12 395 

- rezerwy na koszty z tytułu ryzyk podatkowych      584      4 888 

- rezerwy na roszczenia byłych pracowników      0      2 481 

- rezerwy na koszty wynagrodzenia dla EEA      0      3 500 

- rezerwy na odszkodowania z tytułu umów o pracę     4 286       0 

- rezerwy restrukturyzacyjnej     4 727       0 

- rezerwy na pozostałe koszty operacyjne      673       0 

- rezerwy na odprawy zwolnionych pracowników      935       0 

              - rezerwy na koszty związane z NetPower S.A.      151       0 

- rezerwy na zobowiązania wobec Siemens      0      1 526 

         c) wykorzystanie (z tytułu)     6 842      13 940 

- zapłaty zaległej należności z tytułu podatku u źródła      0      10 440 

- wypłaty wynagrodzenia dla EEA      0      3 500 

- wykorzystania rezerwy na roszczenie Siemens      651       0 

- wypłaty odpraw związanych z restrukturyzacją     3 661       0 

- zapłaty zaległości podatkowych     2 392       0 

- zapłaty pozostałych zobowiązań      138       0 

         d) rozwiązanie (z tytułu)     4 140       0 

- rozwiązania rezerwy na koszty z tytułu ryzyk 
podatkowych     2 899       0 

- niewykorzystania części rezerwy na restrukturyzację      239       0 

- rozwiązania rezerwy na roszczenie SIEMENS      875       0 

- sprzedaży jednostki zależnej      41       0 

- rozwiązania rezerw na pozostałe koszty operacyjne      86       0 

         e) stan na koniec okresu     9 269      8 895 

- rezerwy na koszty z tytułu ryzyk podatkowych      140      4 888 

- rezerwy na roszczenia pracownicze     7 702      2 481 

- rezerwy restrukturyzacyjnej      827       0 
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Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych  
(wg tytułów) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

- rezerwy na zobowiązania wobec Siemens      0      1 526 

- rezerwy na pozostałe koszty operacyjne      449       0 

                 - rezerwy na koszty związane z NetPower S.A.      151       0 
   

Nota 18a   

 Zobowiązania długoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         f) wobec pozostałych jednostek     76 397      4 184 

             - kredyty i pożyczki      0       300 

             - inne zobowiązania finansowe, w tym:     76 212      3 509 

                  - instrumenty finansowe wbudowane w zawarte umowy 
wdrożeniowe     76 212      3 509 

             - umowy leasingu finansowego      185       375 

         Zobowiązania długoterminowe razem     76 397      4 184 

W I półroczu 2003 roku Grupa dokonała wyceny pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień 31 grudnia 2002 roku 
skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na ich nieistotny wpływ na 
osiągane wyniki. W związku z tym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do danych 
porównywalnych.  
Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 oraz wspomagając się 
odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności 
MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać pochodnych 
instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem dolara 
amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu w Polsce 
zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na dzień  
31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż umowy 
najmu Grupa rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego 1 602 tysiące 
złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz zobowiązania 
finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią zobowiązania 
długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). Decyzja ta 
spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę 3 221 tys. zł, 
zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 2 504 tys. zł  
i krótkoterminowe o 717 tys. zł. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy wdrożeniowe. Efekt wyceny został w całości odzwierciedlony w zobowiązaniach w kwocie 
90 333 tys. zł, długoterminowych 76 212 tys., zł i krótkoterminowych w kwocie 14 121 tys. zł, jak opisano 
również pod Notami 5i oraz 9f. 
Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny zawartych kontraktów typu forward na 
zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości uwzględniony  
w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 29 291 tys. zł  
i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł.  
   
Nota 18b   

 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego 
okresie spłaty 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) powyżej 1 roku do 3 lat     32 850      4 184 

         b) powyżej 3 do 5 lat     39 273  0

         c) powyżej 5 lat     4 274  0

         Zobowiązania długoterminowe razem     76 397      4 184 
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Nota 18c   

 Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     76 397      4 184 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      0       0 

         Zobowiązania długoterminowe razem     76 397      4 184 

   
Nota 19a   

 Zobowiązania krótkoterminowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych od Prokom  
Software S.A.     12 284       11 

              - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     12 284       11 

                 - do 12 miesięcy     12 284       11 

         b) wobec jednostki dominującej     54 524      9 369 

              - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     54 524      9 369 

                 - do 12 miesięcy     54 524      9 369 

         c) wobec pozostałych jednostek     185 772      75 747 

             - kredyty i pożyczki, w tym:     38 975      3 625 

             - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     45 100       33 

             - inne zobowiązania finansowe, w tym:     14 378      1 898 

- leasing finansowy (długoterminowy w okresie spłaty)      257      1 620 

                - wycena instrumentów finansowych wbudowanych w umowy 
wdrożeniowe     14 121       278 

             - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     58 063      57 350 

                - do 12 miesięcy     58 063      57 270 

                - powyżej 12 miesięcy      0       80 

             - zaliczki otrzymane na dostawy      121       363 

             - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń     10 707      5 683 

             - z tytułu wynagrodzeń      508       887 

             - inne (wg tytułów)     17 920      5 908 

                 - pozostałe      135       154 

                 - zobowiązanie wobec Apexim     5 257      5 260 

                - kaucje otrzymane      10       10 

                - PFRON      0       269 

                - z tytułu decyzji UKS      0       146 

                - wobec pracowników      23       16 

                - wpłaty sponsorów dla szkół      0       53 

                - zobowiązanie z tytułu sprzedaży akcji spółki Epsilio S.A.     12 495       0 

         d) fundusze specjalne (wg tytułów)     1 488      1 845 

             - ZFŚS     1 488      1 845 

         Zobowiązania krótkoterminowe razem     254 068      86 972 

W I półroczu 2003 roku Grupa dokonała wyceny pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień 31 grudnia 2002 roku 
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skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na ich nieistotny wpływ na 
osiągane wyniki. W związku z tym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do danych 
porównywalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 oraz wspomagając się 
odpowiednimi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności 
MSR 32 i MSR 39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać pochodnych 
instrumentów finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem dolara 
amerykańskiego lub euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu w Polsce 
zwyczajowo zawierają indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na dzień  
31 grudnia 2003 roku pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż umowy 
najmu Grupa rozpoznała aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego 1 602 tysiące 
złotych reprezentują aktywa trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz zobowiązania 
finansowe o łącznej wartości 5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią zobowiązania 
długoterminowe, natomiast 1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). Decyzja ta 
spowodowała zmniejszenie wyniku przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę 3 221 tys. zł, 
zmniejszeniu uległa również suma bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 2 504 tys. zł  
i krótkoterminowe o 717 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy wdrożeniowe. Efekt wyceny został w całości odzwierciedlony w zobowiązaniach w kwocie 
90 333 tys. zł, długoterminowych 76 212 tys., zł i krótkoterminowych w kwocie 14 121 tys. zł, jak opisano 
również pod Notami 5i oraz 9f. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny zawartych kontraktów typu forward na 
zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości uwzględniony  
w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 29 291 tys. zł  
i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł.  

   
Nota 19b   

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) w walucie polskiej     244 108      76 601 

         b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)     9 960      10 371 

b1. jednostka/waluta   tys./USD     3 221      2 698 

      tys. zł      9 633      10 092 

b2. jednostka/waluta    tys./EUR      80       59 

      tys. zł       327       279 

         Zobowiązania krótkoterminowe razem     254 068      86 972 
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Nota 19c 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (w tys. zł) 

Nazwa (firma) jednostki,  
ze wskazaniem Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała 

do spłaty   Warunki  Termin  Zabezpieczenia Inne 

formy prawnej   w tys. zł. w 
walucie jednostka waluta w tys. zł. w 

walucie jednostka waluta oprocentowania spłaty     

BPH-PBK S.A. Kraków     2 000   tys. zł     1 805   tys. zł WIBOR 1M 
+1,7 pkt % 2005-06-30 środki transportu, grunty, 

gotówka - 

BPH-PBK S.A. Kraków      300   tys. zł      0   tys. zł WIBOR 1M 
+1,7 pkt % 2005-06-30 środki transportu, weksel 

własny - 

BRE Warszawa       900   tys. zł      300   tys. zł WIBOR + 3 pkt 
% 2005-12-31 

poręczenie Softbank, 
przewłaszczenie rzeczy 

ruchom., polisa 
- 

Bank Millennium S.A. Gdańsk     2 100   tys. zł      0   tys. zł WIBOR 1M +2 
pkt % 2005-09-09 weksel własny in blanco - 

Bank Millennium S.A. Gdańsk      800   tys. zł      0   tys. zł WIBOR 1M +2 
pkt % 2006-01-31 weksel własny in blanco - 

ING Bank Śląski S.A.  Warszawa  10 000   tys. zł      0   tys. zł WIBOR 1M + 
marża  nieokreślony cesja wierzytelności - 

PKO BP S.A.  Warszawa      5 000   tys. zł      0   tys. zł WIBOR 1M + 
marża  2005-06-30 Hipoteka - 

BPH S.A.  Warszawa  10 000   tys. zł      0   tys. zł WIBOR 1M + 
marża  2005-06-29 cesja wierzytelności - 

Raiffeisen Bank Polska S.A.  Warszawa   10 000   tys. zł      0   tys. zł WIBOR TN + 
marża  2005-10-28 cesja wierzytelności - 

BPH S.A.  Warszawa  36 870   tys. zł 36 870   tys. zł WIBOR 1M + 
marża  2005-06-14 Zastaw rejestrowy - 

Marża realizowana przez kredytodawców Grupy w 2004 roku wynosiła od 0,5% do 3%. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zabezpieczenia na aktywach Grupy przedstawiały się następująco (wartości księgowe): 

− środki trwałe – 7 057 tys. zł, w tym: 

− budynki i budowle – 6 603 tys. zł, 

− urządzenia techniczne i maszyny o wartości księgowej 282 tys. zł, 

− środki transportu o wartości księgowej 172 tys. zł. 
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− akcje spółki COMP Rzeszów S.A. – 65 945 tys. zł, 

− inwestycja w nieruchomość (wieczyste użytkowanie gruntów) – 1 706 tys. zł, 

− należności z tytułu dostaw i usług – 12 089 tys. zł. 

Razem: 77 759 tys. zł. 

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku przyszłe należności Emitenta wynikające z zawartych umów handlowych stanowiły zabezpieczenie zawartych umów 
kredytowych do kwoty 29 213 tys. zł.  

 
Nota 19d 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU  WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

w tys. zł 

Dłużne instrumenty finansowe wg 
rodzaju 

Wartość 
nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / 

zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 

Obligacje  4 000 7,00% 2005-01-10 - - - 

Obligacje  12 000 6,90% 2005-01-10 - - - 

Obligacje  12 500 6,95% 2005-02-10 - - - 

Obligacje  1 500 7,00% 2005-03-09 - - - 

Obligacje  5 000 7,75% 2005-04-20 - - - 

Obligacje  7 000 8,23% 2005-09-09 - - - 

Obligacje  4 000 7,79% 2005-12-06 - - - 
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Nota 20a   

 Inne rozliczenia międzyokresowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów     11 917      3 314 

             - długoterminowe (wg tytułów)      0       18 

                         - rezerwa na pozostałe koszty      0       18 

             - krótkoterminowe (wg tytułów)     11 917      3 296 

                         - rezerwa na koszty      619       728 

                         - rezerwa na płace     5 320      2 489 

                         - rezerwy inne      277       79 

                         - rezerwy na koszty związane ze świadczeniem usług  
na kontraktach wdrożeniowych     5 701       0 

         b) rozliczenia międzyokresowe przychodów     20 502      6 533 

              - długoterminowe (wg tytułów)     9 919       484 

                         - usługi serwisowe opłacone z góry     9 919       483 

                         - inne      0       1 

              - krótkoterminowe (wg tytułów)     10 583      6 049 

                         - usługi serwisowe opłacone z góry     9 712      3 062 

                         - inne      12       17 

                         - wycena kontraktów wdrożeniowych      859      2 970 

         Inne rozliczenia międzyokresowe razem     32 419      9 847 

   
Nota 21a   

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: 

„Kapitały własne na koniec okresu" / „Liczba akcji na koniec okresu". 

„157 521  tys. zł / 20 951  tys. szt. akcji = 7,52 zł / jedną akcję zwykłą". 

Sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję:  

„Kapitały własne na koniec okresu" / „Liczba akcji na koniec następnego okresu". Do kalkulacji „średniej 
ważonej liczby akcji w następnym okresie sprawozdawczym" poza akcjami już wyemitowanymi dodano 
maksymalną liczbę akcji przewidzianą z konwersji obligacji zamiennych na akcję. 

„157 521  tys. zł / ( 20 951 + 16 ) tys. szt. akcji = 7,52 zł / jedną akcję zwykłą". 
 

Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych 
Nota 22a   

 Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:     15 841      7 960 

             - na rzecz jednostek zależnych     15 841      7 960 

         b) pozostałe (z tytułu), w tym:      0       6 

          - wpłaty na kapitał      0       6 

             - na rzecz jednostek stowarzyszonych      0       6 

         Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych razem     15 841      7 966 
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Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz jednostek powiązanych składa się z następujących 
pozycji: 

− Poręczenie dla AWiM Mediabank S.A. umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 200 tys. zł. Na 
dzień 31 grudnia 2004 roku kwota niespłaconego kredytu inwestycyjnego wyniosła 300 tys. zł. 

− Poręczenie do umowy z dnia 26 listopada 2003 roku najmu powierzchni biurowej zawartej pomiędzy 
Sawan Grupa Softbank S.A. a KBP-1 Sp. z o.o. Szacowana wartość poręczenia wg stanu  na dzień 
31 grudnia 2004 roku wynosi 4 999 tys. zł. 

− Poręczenie do umowy z dnia 17 marca 2004 roku na wykonanie okablowania, instalacji sprzętu  
i wyposażenia przez Softbank Serwis Sp. z o.o. dla TYCO Integrated Systems Sp. z o.o. w ramach 
realizacji kontraktu „Złote Tarasy”. Szacowana wartość poręczenia wg stanu  na dzień 31 grudnia 
2004 roku wynosi 7 342 tys. zł. 

− Poręczenie z dnia 12 października 2004 roku do umów kredytowych zawartych przez spółkę Sawan 
Grupa Softbank S.A. do kwoty 2 300 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość zobowiązań  
z tytułu tych kredytów wynosiła 1 805 tys. zł. 

 

Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku zysków i strat 
   
Nota 23a   

 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa  
– rodzaje działalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

 - oprogramowanie     87 480      54 253 

    - w tym: od jednostek powiązanych      86       0 

 - usługi serwisowe     68 214      70 338 

    - w tym: od jednostek powiązanych      111       52 

 - usługi internetowe      236       0 

 - usługi doradcze, wydawnicze i medialne     10 591      5 893 

    - w tym: od jednostek powiązanych     1 128       472 

 - usługi pozostałe     31 365      5 809 

    - w tym: od jednostek powiązanych      4       4 

         Przychody netto ze sprzedaży produktów razem     197 886      136 293 

         - w tym: od jednostek powiązanych     1 329       528 

    
Nota 23b   

 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) kraj, w tym:     197 733      136 293 

    - w tym: od jednostek powiązanych     1 329       528 

 - oprogramowanie     87 480      54 253 

    - w tym: od jednostek powiązanych      86       0 

 - usługi serwisowe     68 214      70 338 

    - w tym: od jednostek powiązanych      111       52 

 - usługi internetowe      236       0 

 - usługi doradcze, wydawnicze i medialne     10 441      5 893 

    - w tym: od jednostek powiązanych     1 128       472 

 - usługi pozostałe     31 362      5 809 

    - w tym: od jednostek powiązanych      4       4 

         b) eksport, w tym:      153       0 
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 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

 - usługi doradcze, wydawnicze i medialne      150  0

 - usługi pozostałe      3  0

         Przychody netto ze sprzedaży produktów razem     197 886      136 293 

    - w tym: od jednostek powiązanych     1 329       528 

   
Nota 24a   

 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  
(struktura rzeczowa – rodzaje działalności) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

 - sprzęt komputerowy     172 771      121 780 

        - od jednostek powiązanych      453       172 

 - oprogramowanie/serwisy     109 196      82 160 

        - od jednostek powiązanych      80       0 

 - usługi doradcze i  wydawnicze     2 490      1 293 

        - od jednostek powiązanych      0       79 

 - usługi pozostałe     8 352      3 152 

        Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem      292 809      208 385 

        - od jednostek powiązanych      533       251 

   
Nota 24b   

 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  
(struktura terytorialna) 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) kraj, w tym:     292 723      208 385 

      - od jednostek powiązanych      533       251 

 - sprzęt komputerowy     172 752      121 780 

        - od jednostek powiązanych      453       172 

 - oprogramowanie/serwisy     109 132      82 160 

        - od jednostek powiązanych      80       0 

 - usługi doradcze i  wydawnicze     2 490      1 293 

        - od jednostek powiązanych      0       79 

 - usługi pozostałe     8 349      3 152 

         b) eksport, w tym:      86       0 

 - sprzęt komputerowy      19       0 

 - oprogramowanie/serwisy      64       0 

 - usługi pozostałe      3       0 

         Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem     292 809      208 385 

        - od jednostek powiązanych      533       251 

   
Nota 25a   

Koszty według rodzaju 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) amortyzacja     10 797      12 161 

b)  zużycie materiałów i energii     10 610      9 837 
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Koszty według rodzaju 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

c) usługi obce     43 896      36 582 

d) podatki i opłaty     1 141       971 

e) wynagrodzenia     82 410      73 075 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     11 952      11 657 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)     1 638      1 491 

   - umorzenie kosztów rozszerzenia spółki akcyjnej      253      1 394 

   - pozostałe     1 385       97 

Koszty według rodzaju razem     162 444      145 774 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych     7 758  (1 523)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) (964) (1 663)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (13 868) (13 083)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (54 649) (41 549)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów     100 721      87 956 

W 2004 roku Softbank S.A. utworzył rezerwę w kwocie 4 136 złotych. Przedmiotowa rezerwa dotyczy 
zobowiązań Emitenta związanych z zawartymi kontraktami menedżerskimi dla części kadry zarządzającej 
Softbank S.A., przewidujących sprzedaż 147 714 akcji po wartości nominalnej lub wypłatę stosownych kwot. 
W oparciu o ocenę prawdopodobieństwa, możliwości realizacji zobowiązania do sprzedaży147 714 akcji 
Softbank S.A. po wartości nominalnej uznano, iż wystąpi konieczność spełnienia powyższych świadczeń  
w formie wypłaty rekompensaty gotówkowej. 

Zarząd Jednostki Dominującej podjął działania w celu ujednolicenia standardów korporacyjnych w zakresie 
prowadzonej polityki kadrowej. 
   
Nota 26a   

Inne przychody operacyjne 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)     8 019      4 800 

- odwrócenia odpisu aktualizującego należności od Ementor A/S      0      3 414 

- odwrócenia pozostałych odpisów aktualizujących należności     1 061       713 

- rozwiązania rezerw na koszty      1 390       338 

- odwrócenia odpisu aktualizującego należności od Invar Biuro 
System S.A.      0       335 

- rozwiązanie rezerwy na odszkodowanie z tytułu zakazu 
konkurencji     2 236       0 

- rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na koszty ryzyk 
podatkowych     3 010       0 

- rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na restrukturyzację      239       0 

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów      83       0 

b) pozostałe, w tym:      766      3 449 

- pozostałe      545       784 

- refaktury      38       207 

- odszkodowania      183       253 

- z tytułu rozwiązania umowy licencyjnej z Computer 
Associates Sp. z o.o.      0      2 205 

Inne przychody operacyjne razem     8 785      8 249 
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W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia stanu odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych o kwotę 1 061 tys. zł. 
W okresie sprawozdawczym Grupa zawarła umowę sprzedaży praw autorskich tytułów wydawniczych 
„Finansista”, „Bank” i „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” i innych praw wynikających z tych tytułów za kwotę 
1000 tys. zł. Niestety, w związku z brakiem płatności ze strony nabywcy za wyżej wymienione prawa 
transakcja ta została anulowana i Grupa odzyskała prawa do tytułów wydawniczych, jak również opisano 
pod Notą 8c. Transakcja opisana powyżej miała miejsce w 2004 roku, zatem pozycje pozostałych kosztów i 
przychodów operacyjnych nie zostały obciążone żadnymi kwotami z tego tytułu. 
W 2004 roku Grupa również rowiązała rezerwę na koszty związane z ryzykami podatkowymi na kwotę  
3 010 tys. zł, a po skompensowaniu z rezerwą tworzoną z tego tytułu w bieżącym roku, w ciężar 
pozostałych operacyjnych koszów na kwotę 584 tys. zł wpływ na wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej wyniósł 2 426 tys. zł. 
Kolejno Grupa w okresie sprawozdawczym rozwiązała rezerwę na odszkodowania z tytułu zakazu 
konkurencji w kwocie 2 236 tys. zł. Rozwiązanie to zostało dokonane w związku z wygaśnięciem 
zobowiązań z tego tytułu. 
W 2004 roku w Jednostce Dominującej Grupy przeprowadzano proces restrukturyzacji, tworząc na koszty 
związane z tym faktem rezerwę w kwocie 4 727 tys. zł, jak opisano pod Notą 27a. Na dzień 31 grudnia 2004 
roku większość wydatków związanych z restrukturyzacją zostało poniesionych i po ponownej analizie 
wartości pozostającej rezerwy restrukturyzacyjnej rozwiązano jej część w kwocie 239 tys. zł.  
   
Nota 27a   

Inne koszty operacyjne 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) utworzone rezerwy (z tytułu)     2 184      7 123 

         - utworzenie rezerwy na pozostałe koszty operacyjne      246       677 

         - utworzenie odpisów aktualizujących należności     1 938      1 196 

         - utworzenie rezerwy na zaległości podatkowe      0       573 

         - utworzenie pozostałych rezerw      0       362 

         - utworzenie rezerwy na koszty z tytułu ryzyk działalności 
gospodarczej      0      4 315 

b) pozostałe, w tym:     6 666      2 144 

         - przekazane darowizny      156       245 

         - kary umowne      3       29 

         - inne     1 045       973 

         - VAT niepodlegający odliczeniu      0       438 

         - likwidacja środków trwałych      23       118 

         - refaktury      50       194 

         - likwidacji zapasów magazynowych      28       144 

         - aktualizacja wyceny RMK czynnych      0       3 

         - rezerwa na koszty ryzyk podatkowych      584       0 

         - rezerwa na restrukturyzację     4 727       0 

         - odpisanie nieściągalnych należności      50       0 

Inne koszty operacyjne razem     8 850      9 267 

W 2004 roku Grupa utworzyła szereg odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na 
łączną kwotę 1 938 tys. zł. Odpisy te zostały utworzone w związku z brakiem pewności co do możliwości 
odzyskania tych kwot. 
W okresie sprawozdawczym Grupa zawarła umowę sprzedaży prawa autorskie tytułów wydawniczych 
„Finansista”, „Bank” i „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” i innych praw wynikających z tych tytułów za kwotę 
1000 tys. zł. Niestety, w związku z brakiem płatności ze strony nabywcy za wyżej wymienione prawa 
transakcja ta została anulowana i Grupa odzyskała prawa do tytułów wydawniczych, jak również opisano 
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pod Notą 8c. Transakcja opisana powyżej miała miejsce w 2004 roku, zatem pozycje pozostałych kosztów i 
przychodów operacyjnych nie zostały obciążone żadnymi kwotami z tego tytułu. 
W 2004 roku związku z procesem wdrażania nowej strategii dla Softbank S.A. na lata 2004-2006 podjęta 
została decyzja o wewnętrznej restrukturyzacji i reorganizacji Jednostki Dominującej.  
Konsekwencją powyższej decyzji była zmiana dotychczasowej struktury organizacyjnej Softbank S.A. Nowa 
struktura organizacyjna pozwoliła na likwidację pośrednich szczebli zarządzania oraz na wprowadzenie 
nowej koncepcji koordynowania obszarów funkcjonalnych Jednostki Dominującej. Działania te pociągnęły 
za sobą zmiany personalne w gronie Zarządu i kadry kierowniczej Jednostki Dominującej, co doprowadzi  
w średnim okresie do redukcji kosztów działalności.  
W rezultacie pozostałe koszty operacyjne w 2004 roku zostały obciążone rezerwą restrukturyzacyjną  
w kwocie 4 727 tys. zł, w skład której wchodziły odprawy i wynagrodzenia (w związku z przewidzianymi  
w umowach o pracę okresami wypowiedzenia) dla 9 osób z kadry kierowniczej i Członka Zarządu Spółki. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku większość wydatków związanych z restrukturyzacją zostało poniesionych  
i po ponownej analizie wartości pozostającej rezerwy restrukturyzacyjnej rozwiązano jej część w kwocie  
239 tys. zł, co opisano pod Notą 27a. 
W okresie sprawozdawczym Grupa zwiększyła wartość rezerwy na koszty związane z ryzykami 
podatkowymi o 584 tys. zł, a następnie w 2004 roku rozwiązano niewykorzystaną część rezerwy z tego 
tytułu, jak opisano pod Notą 27a.  
   
Nota 28a   

 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) od pozostałych jednostek      37       0 

         Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem      37       0 

   
Nota 28b   

 Przychody finansowe z tytułu odsetek 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) z tytułu udzielonych pożyczek      5       37 

             - od pozostałych jednostek      5       37 

         b) pozostałe odsetki     2 179      2 327 

           - od pozostałych jednostek     2 179      2 327 

Przychody finansowe z tytułu odsetek razem     2 184      2 364 

   
Nota 28c   

 Inne przychody finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) dodatnie różnice kursowe      0       901 

             - zrealizowane      0       901 

         b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)      819      2 077 

             - odsetki od roszczenia B. Ogrodowczyk      0       18 

             - rozwiązania umowy licencyjnej z Computer Associates Sp. z o.o.      0      2 059 

        - rozwiązanie rezerwy na roszczenia Siemens      819       0 

         c) pozostałe, w tym:     65 176      15 519 

                    - inne      16       197 

                    - wycena zobowiązań finansowych – opcja      0      15 310 

             - wycena zawartych kontraktów forward     63 085       0 

             - zrealizowane transakcje forward     2 075       0 
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 Inne przychody finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

                    - rozwiązanie rezerwy na podatek od czynności  
cywilnoprawnych (odsetki)      0       12 

         Inne przychody finansowe razem     65 995      18 497 

W I półroczu 2003 roku Grupa dokonała wyodrębnienia i wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień  
31 grudnia 2002 roku skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na 
ich nieistotny wpływ na osiągane wyniki. W związku z tym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do 
danych porównywalnych.  
Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania  
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 oraz wspomagając się odpowiednimi 
przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności MSR 32 i MSR 
39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać pochodnych instrumentów 
finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem dolara amerykańskiego lub 
euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu w Polsce zwyczajowo zawierają 
indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na dzień 31 grudnia 2003 roku 
pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż umowy najmu Grupa rozpoznała 
aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego 1 602 tysiące złotych reprezentują aktywa 
trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz zobowiązania finansowe o łącznej wartości  
5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią zobowiązania długoterminowe, natomiast  
1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku 
przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę 3 221 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma 
bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 2 504 tys. zł i krótkoterminowe o 717 tys. zł. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy wdrożeniowe. Efekt wyceny został w całości odzwierciedlony w zobowiązaniach w kwocie 
90 333 tys. zł, długoterminowych 76 212 tys., zł i krótkoterminowych w kwocie 14 121 tys. zł, jak opisano 
również pod Notami 5I, 9F, 18A i 19A. Powyżej opisana wycena wbudowanych instrumentów pochodnych 
spowodowała zmniejszenie wyniku o 84 984 tys. zł. 
Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny zawartych kontraktów typu forward na 
zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości uwzględniony  
w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 29 291 tys. zł  
i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł. Powyżej opisana wycena zawartych kontraktów forward 
zwiększyła wynik o 63 085 tys. zł.  
   
Nota 29a   

 Koszty finansowe z tytułu odsetek 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) od kredytów i pożyczek     1 506      1 213 

             - dla innych jednostek     1 506      1 213 

         b) pozostałe odsetki     1 875       239 

             - dla innych jednostek     1 875       239 

Koszty finansowe z tytułu odsetek razem     3 381      1 452 

   
Nota 29b   

 Inne koszty finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         a) ujemne różnice kursowe, w tym:     3 955       609 

             - zrealizowane     3 370       0 

             - niezrealizowane      585       609 

         b) utworzone rezerwy (z tytułu)      151      5 995 
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 Inne koszty finansowe 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

             - rezerwa na koszty wynagrodzenia dla EEA      0      3 500 

             - rezerwa na koszty z tytułu umowy licencyjnej z Computer 
Associates Sp. z o.o.      0      1 730 

             - odsetki od roszczenia Z. Miskuska      0       234 

             - odsetki od pożyczki udzielonej dla Apexim      0       127 

             - odsetki od roszczeń – Siemens      0       369 

             - odpis aktualizujący na odsetki od wierzytelności ZWUT       0       29 

             - odpis aktualizujący na odsetki od należności      0       6 

             - rezerwa na koszty związane z NetPower S.A.      151       0 

         c) pozostałe, w tym:     85 217      3 640 

             - inne      233       159 

             - wycena instrumentów finansowych wbudowanych w zawarte 
umowy     84 984      3 481 

         Inne koszty finansowe razem     89 323      10 244 

W I półroczu 2003 roku Grupa dokonała wyodrębnienia i wyceny pochodnych instrumentów finansowych 
wbudowanych w zawarte umowy administracyjne (w tym najmu) oraz pozostałe. W bilansie na dzień  
31 grudnia 2002 roku skutki wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych nie zostały ujęte z uwagi na 
ich nieistotny wpływ na osiągane wyniki. W związku z tym zmiana ta nie wymagała wprowadzania korekt do 
danych porównywalnych.  
Na dzień 31 grudnia 2003 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania  
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 oraz wspomagając się odpowiednimi 
przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności MSR 32 i MSR 
39 (znowelizowane w 2003 roku), Emitent zdecydował się nie wyceniać pochodnych instrumentów 
finansowych wbudowanych w umowy najmu w postaci indeksacji opłat kursem dolara amerykańskiego lub 
euro. Decyzja taka jest spowodowana tym, że długoterminowe umowy najmu w Polsce zwyczajowo zawierają 
indeksację opłat zmiennym kursem USD lub EUR. W efekcie wyceny na dzień 31 grudnia 2003 roku 
pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w umowy inne niż umowy najmu Grupa rozpoznała 
aktywa finansowe o łącznej wartości 1 647 tysięcy złotych (z czego 1 602 tysiące złotych reprezentują aktywa 
trwałe, natomiast 45 tysięcy złotych aktywa obrotowe) oraz zobowiązania finansowe o łącznej wartości  
5 129 tysięcy złotych (z czego 3 509 tysięcy złotych stanowią zobowiązania długoterminowe, natomiast  
1 620 tysięcy złotych stanowią zobowiązania krótkoterminowe). Decyzja ta spowodowała zmniejszenie wyniku 
przychodów finansowych za I półrocze 2003 roku o kwotę 3 221 tys. zł, zmniejszeniu uległa również suma 
bilansowa – aktywa długoterminowe o kwotę 2 504 tys. zł i krótkoterminowe o 717 tys. zł. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny instrumentów finansowych wbudowanych  
w zawarte umowy wdrożeniowe. Efekt wyceny został w całości odzwierciedlony w zobowiązaniach w kwocie 
90 333 tys. zł, długoterminowych 76 212 tys., zł i krótkoterminowych w kwocie 14 121 tys. zł, jak opisano 
również pod Notami 5I, 9F, 18A i 19A. Powyżej opisana wycena wbudowanych instrumentów pochodnych 
spowodowała zmniejszenie wyniku o 84 984 tys. zł. 
Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa dokonała wyceny zawartych kontraktów typu forward na 
zakup i sprzedaż walut EUR i USD. Efekt wyceny wyniósł 63 085 tys. zł i został w całości uwzględniony  
w przychodach finansowych oraz odpowiednio w inwestycjach długoterminowych w kwocie 29 291 tys. zł  
i krótkoterminowych w kwocie 33 794 tys. zł. Powyżej opisana wycena zawartych kontraktów forward 
zwiększyła wynik o 63 085 tys. zł.  
   

Nota 30a   

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji      635       730 

    - w jednostkach zależnych      635       730 
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Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji (19) (1 165)

    - w jednostkach zależnych (19) (1 165)

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych razem      616  (435)

W okresie sprawozdawczym Spółka zbyła akcje/udziały w spółkach Saba Grupa Softbank S.A. i Zeto-
Rodan Sp. z o.o. Strata na sprzedaży akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A. w sprawozdaniu jednostkowym 
Softbank S.A. wyniosła (6) tys. zł i wynika z:  

Wynik na sprzedaży spółki Saba Grupa Softbank S.A. – sprawozdanie jednostkowe tys. zł 

Przychód ze sprzedaży jednostki: 11
Wartość księgowa netto spółki na dzień sprzedaży 11
Dodatkowe koszty związane z transakcją zbycia akcji 6
Strata na sprzedaży (6)

Strata na sprzedaży akcji spółki Saba Grupa Softbank S.A. w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy 
Softbank wyniosła (19) tys. zł i wynika z:  

Wynik na sprzedaży spółki Saba Grupa Softbank S.A. – sprawozdanie skonsolidowane tys. zł 

Przychód ze sprzedaży jednostki: 11
Wartość sprzedawanych aktywów netto jednostki na dzień sprzedaży 24
Wynik na transakcji ze sprawozdania jednostkowego (6)
Strata na sprzedaży (19)

Transakcja miała zostać w całości rozliczona gotówkowo, do dnia 31 grudnia 2004 roku Spółka otrzymała 
jedynie kwotę 1 tys. zł jako zapłatę za zbywane akcje. 
Wynik na sprzedaży udziałów spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o. w sprawozdaniu jednostkowym Softbank S.A. 
wyniósł 0 tys. zł i wynika z:  

Wynik na sprzedaży spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o. – sprawozdanie jednostkowe tys. zł 

Przychód ze sprzedaży jednostki: 650
Wartość księgowa netto spółki na dzień sprzedaży 650
Wynik na sprzedaży 0

Zysk na sprzedaży udziałów spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o. w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy 
Softbank wyniósł 635 tys. zł i wynika z:  

Wynik na sprzedaży spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o. – sprawozdanie skonsolidowane tys. zł 

Przychód ze sprzedaży jednostki: 650
Wartość sprzedawanych aktywów netto jednostki na dzień sprzedaży 15
Zysk na sprzedaży 635

   

Powyższa transakcja została w całości rozliczona gotówkowo. 
Nota 31a   

 Podatek dochodowy bieżący 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)     23 500  (298)

         2. Korekty konsolidacyjne (1 465) (7 756)

         3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) (18 077) (22 490)

              - amortyzacja oraz ubezpieczenia niepodatkowe      361      1 070 
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 Podatek dochodowy bieżący 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

              - otrzymane dywidendy (37)      0 

              - zyski/straty finansowe wyłączone z podstawy opodatkowania  
w okresie bieżącym      611      25 732 

              - zyski/straty finansowe wyłączone z podstawy opodatkowania  
w okresach poprzednich     19 953  (12 045)

              - darowizny      90       198 

              - rozwiązane rezerwy na koszty (3 991) (3 668)

              - zawiązanie rezerwy na koszty     8 082      8 916 

              - sprzedaż spółek zależnych (18 194) (27 677)

              - koszty niezrealizowanej sprzedaży w okresie bieżącym      349       0 

              - koszty niezrealizowanej sprzedaży w okresach poprzednich (2 433) (785)

              - wycena kontraktów wdrożeniowych (19 297)     1 180 

              - wycena pozostałych kontraktów (3 585)      0 

              - aktualizacja wartości niefinansowego majątku trwałego     4 613      1 658 

              - koszty wynagrodzenia dla EEA z tytułu zakupu spółki Espilio S.A.      0      3 500 

              - pozostałe koszty operacyjne niebędące kosztami uzyskania      435      3 342 

              - pozostałe koszty niebędące kosztami uzyskania (1 226)      0 

              - pozostałe przychody podatkowe nie będące przychodami 
rachunkowymi (2 035)      72 

              - aktualizacji wartości zapasów (155)     2 507 

              - utworzenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe      766       872 

              - odwrócenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (1 242) (4 175)

              - utworzenie pozostałych odpisów aktualizujących      468       0 

              - rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych (25 618) (716)

              - amortyzacja podatkowa ABR (3 194) (3 194)

              - amortyzacja podatkowa nabytych praw autorskich     16 579       0 

              - przekroczenie limitu reprezentacji i reklamy      142       256 

              - rozwiązanie umowy licencyjnej z Saba Grupa Softbank S.A.      0  (17 000)

              - rozwiązanie umowy licencyjnej z Computer Associates Sp. z o.o.      0  (2 533)

              - zawiązanie (pomniejszone o wypłacone kwoty w 2004 roku) 
rezerwy restrukturyzacyjnej     1 064       0 

              - rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy restrukturyzacyjnej (239)      0 

              - zawiązanie rezerwy na odszkodowania z tytułu umów o pracę     4 136       0 

              - zawiązanie rezerwy na koszty ryzyk podatkowych      584       0 

              - rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na koszty ryzyk 
podatkowych (2 899)      0 

              - pozostałe (10)      0 

             - pozostałe przychody niebędące przychodami podatkowymi 
bieżącego okresu (111)      0 

              - straty podatkowe jednostek zależnych     7 980       0 

              - dotacje (24)      0 

         4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym     3 958  (30 544)

         5. Podatek dochodowy według stawki 27% w 2003 r. i 19% w 2004 r.      752       0 
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 Podatek dochodowy bieżący 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

         7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym:      752      1 352 

             - wykazany w rachunku zysków i strat      752      1 352 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy 
składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest 
odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych.  

Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji 
prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami 
państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) 
mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone  
w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. 
Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe, niż istniejące zwykle w krajach o bardziej 
rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres 
pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym 
terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe. 
   
Nota 31b   

 Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków  
i strat 

2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych  (12 711)     4 352 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych      0      1 840 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty 
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu (2 430) (10 822)

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

    10 228       683 

Podatek dochodowy odroczony razem (4 913) (3 947)

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Kierownictwo Jednostki Dominującej dokonało weryfikacji możliwości 
realizacji aktywa z tytułu podatku odroczonego pod kątem każdej z jednostek z osobna i stwierdzono, że 
kwota 21 639 tys. zł stanowi wartość możliwej do uzyskania kwoty w dającej się przewidzieć przyszłości.  
   
Nota 31c 
Podatek dochodowy (w tys. zł) wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący 2004/2003 
Specyfikacja podatku dochodowego wykazanego w skonsolidowanego RZiS: 
rok 2004/rok 2003 
Epsilio S.A./312/1 050 
ZUI Novum Sp. z o.o./195/260 
Softbank Serwis Sp. z o.o./238/0 
Zeto Rodan Sp. z o.o./7/42 
Razem :/752/1 352/ 
 

Nota 32a   

Zysk (strata) netto 2004 
(w tys. zł) 

2003 
(w tys. zł) 

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej      26 517  (4 570)

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych  (279) (309)

e) korekty konsolidacyjne     3 131      7 087 

Zysk (strata) netto     29 369      2 208 
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Proponowany podział zysku 
2004 

rok bieżący 
(w tys. zł) 

2003 
rok poprzedni 

(w tys. zł) 

Przeniesienie na kapitał zapasowy     29 369      2 208 

Zysk (strata) netto     29 369      2 208 

   

Sposób obliczenia zysku na jedną akcję:  

„Zysk netto za okres sprawozdawczy" / „Średnia ważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym". 

„29 369  tys. zł / 20 951 tys. szt. akcji = 1,40 zł / jedną akcję zwykłą". 

Sposób obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję:  

„Zysk netto za okres sprawozdawczy" / „Średnia ważona liczba akcji w następnym okresie 
sprawozdawczym". Do kalkulacji „średniej ważonej liczby akcji w następnym okresie sprawozdawczym" 
poza akcjami już wyemitowanymi dodano maksymalną liczbę akcji przewidzianą z konwersji obligacji 
zamiennych na akcję. 

„29 369 tys. zł / (20 951 + 16 ) tys. szt. akcji = 1,40 zł / jedną akcję zwykłą. 

Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 

Struktura środków pieniężnych 

Według stanu na 31 grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2003 roku środki pieniężne Grupy składały się ze 
środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w gotówce i na rachunkach bankowych, w tym częściowo  
w formie lokat pieniężnych. Struktura walutowa została przedstawiona w Nocie 10E. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy dotyczą jej podstawowej działalności i są wynikiem 
wpływów i wydatków uzyskanych i poniesionych w związku z obrotem sprzętem komputerowym, 
oprogramowaniem obcym i innymi towarami oraz świadczeniem usług własnych polegających na 
dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań informatycznych, produkcją i sprzedażą oprogramowania 
własnego. 

W 2004 roku głównymi źródłami wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej Grupy były: 

− nabycie akcji spółki COMP Rzeszów S.A., 

− nabycie akcji spółki Sawan Grupa Softbank S.A., 

− obrót papierami wartościowymi, 

− wpływ zaliczki na poczet sprzedaży akcji Epsilio S.A.  

− sprzedaż udziałów w spółce Zeto-Rodan Sp. z o.o., 

− zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Działalność finansowa Grupy obejmowała głównie wpływy i wydatki związane z obsługą wyemitowanych 
papierów komercyjnych i zaciągniętymi kredytami, jak również zapłatę związanych z nimi odsetek. 

Zmiany stanu niektórych pozycji bilansowych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych nie 
odpowiadają zmianom stanu wynikającym z bilansu. Poniżej charakterystyka tych różnic: 

Zmiana stanu rezerw (1 708)

Zmiana stanu rezerw z tytułu sprzedaży jednostek zależnych (41)

Zmiana stanu rezerw – rachunek przepływów pieniężnych (1 749)

  

Zmiana stanu zapasów (12 578)

Zmiana stanu zapasów – rachunek przepływów pieniężnych (12 578)
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Zmiana stanu należności krótkoterminowych – bilans (102 876)

Zmiana stanu należności krótkoterminowych z tytułu sprzedaży jednostek zależnych      160 

Zmiana stanu należności krótkoterminowych z tytułu zamiany należności na akcje (610)

Zmiana stanu należności krótkoterminowych z tytułu transakcji barterowych      696 

Zmiana stanu należności krótkoterminowych z tytułu pozostałych korekt (4)

Zmiana stanu należności krótkoterminowych – rachunek przepływów pieniężnych (102 634)

 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych – bilans     167 096 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu emisji obligacji krótkoterminowych (45 067)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciągniętych/spłaconych kredytów i pożyczek (35 350)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu sprzedaży jednostek zależnych (1 305)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu finansowego     1 363 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wyceny pochodnych wbudowanych instrumentów 
finansowych (13 843)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wpływów ze sprzedaży akcji spółki Epsilio S.A. (12 495)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pozostałych korekt     7 286 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych – rachunek przepływów pieniężnych     67 685 

 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – bilans (21 258)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu sprzedaży jednostek zależnych      50 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu pozostałych korekt      1 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – sprawozdania z przepływów pieniężnych (21 207)

 

Zmiana stanu długoterminowych należności (9 596)

Zmiana stanu długoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (190)

Transakcje rozliczane barterem (696)

Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętego kredytu      300 

Pozostałe korekty      107 

Inne korekty – sprawozdania z przepływów pieniężnych (10 075)
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH  
I GEOGRAFICZNYCH 

Grupa Softbank w 2004 roku osiągnęła 99,99% przychodów ze sprzedaży na polskim rynku, eksport 
stanowił jedynie marginalną część obrotów Grupy. Dlatego też  nie zaprezentowano podziału działalności 
wg segmentów geograficznych. 

Segment branżowy jest dającym się wyodrębnić obszarem działalności, w ramach którego następuje 
dystrybucja towarów lub świadczenie usług lub grupy powiązanych towarów lub usług, podlegającym ryzyku 
i charakteryzującym się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych różniących się od tych, 
które są właściwe dla innych segmentów branżowych. Określając, czy produkty i usługi są powiązane 
wzięto pod uwagę rodzaj towarów lub usług. 

Branżowy podział działalności Grupy: 

Działalność w zakresie doradztwa i dostarczania oprogramowania i sprzętu komputerowego: 

− oprogramowania, licencji własnych i obcych, 

− wdrożeń własnych produktów, jak i oprogramowania obcego, 

− serwisów własnych i obcych, 

− sprzętu komputerowego obcego. 

Działalność doradcza, wydawnicza i medialna: 

− oprawa graficzna, druk materiałów itp., 

− prowadzenie stacji radiowej. 

Grupa Softbank dokonuje podziału branżowego na podstawie rodzaju prowadzonej działalności. Zasady 
wyceny aktywów i pasywów, jak i ustalania wyniku finansowego dla wszystkich segmentów są identyczne  
i zaprezentowano je we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ceny transferowe 
ustalane są za pomocą metody porównywalnej ceny rynkowej. 

Poniższe tabele przedstawiają podstawową strukturę branżową przychodów, kosztów, wyniku  
i aktywów/pasywów w podziale na segmenty branżowe. 
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Podział Grupy Softbank na segmenty branżowe:   
    

Segmenty branżowe RZiS Razem Grupa 

Działalność doradcza  
i dostarczanie w zakresie 
oprogramowania i sprzętu 

komputerowego 

Działalność internetowa, doradcza, 
wydawnicza i medialna 

Przychody netto ze sprzedaży     517 193      512 586     4 607  

Przychody netto ze sprzedaży wewnątrz segmentu (26 498) (26 463) (35) 

Przychody netto ze sprzedaży segmentu     490 695      486 123     4 572  

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów     370 102      364 283     5 176  

  - w tym nie zaalokowane koszty      643     

 Zysk (strata) brutto segmentu:     23 500      26 787 (4 359) 

  - w tym niezaalokowane koszty     1 071     

 Zysk strata netto segmentu     29 369      32 656 (4 359) 

  - w tym jednostki stowarzyszone      0       0      0  

  - w tym nie zaalokowane koszty     1 071     

Segmenty branżowe BILANS Razem Grupa 

Działalność doradcza  
i dostarczanie w zakresie 
oprogramowania i sprzętu 

komputerowego 

Działalność internetowa, doradcza, 
wydawnicza i medialna 

Aktywa     536 779      535 142     1 637  

Pasywa      536 779      537 255 (477) 

 - w tym nieulokowane pasywa      0     

Dodatkowe dane dla segmentów Razem Grupa 

Działalność doradcza  
i dostarczanie w zakresie 
oprogramowania i sprzętu 

komputerowego 

Działalność internetowa, doradcza, 
wydawnicza i medialna 

Nakłady inwestycyjne (koszty nabycia aktywów) (66 133) (66 106) (27) 

Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy z konsolidacji)     17 650      17 409      241  
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B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Instrumenty finansowe 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach (dłużne papiery wartościowe): 

BO: 6 989 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA: 6 403  tys. zł, 

BZ: 13 392 tys. zł. 

Dłużne papiery wartościowe nabywane w celu lokowania wolnych środków pieniężnych wyceniane są na 
dzień bilansowy wg wartości rynkowej, podawanej przez bank prowadzący rachunek Spółki. Papiery te 
mogą zostać zbyte przed datą wykupu na rynku regulowanym, obciążone są ryzykiem niewypłacalności 
wystawcy do wartości nominalnej oraz ryzykiem stopy procentowej. 

Charakterystyka: 

Nazwa  Wartość 
nominalna  

Data 
wykupu 

Wycena na dzień 
bilansowy Zysk 

Ford Credit Bank Polska SA 3 500 2005-02-01 3 484 177

Browary Żywiec 10 000 2005-02-24 9 908 377

Stocznia Szczecińska  PORTA HOLDING S.A. 1 500 0 0

 15 000 13 392 554

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach ( dłużne papiery wartościowe): 

BO: 0 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA: 1 680  tys. zł, 

BZ: 1 680 tys. zł. 

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są nabywane w celu lokowania wolnych środków 
pieniężnych. Wyceniane są na dzień bilansowy wg wartości rynkowej. Papiery te mogą zostać zbyte  
w dowolnym okresie, bez utraty należnego zysku. Charakteryzują się one wysoką płynnością,  
a oprocentowanie kształtuje się na relatywnie wyższym poziomie w porównaniu z lokatami bankowymi. 
Ryzyko spadku wartości rynkowej jest stosunkowo niewielkie z uwagi na fakt, iż papiery są notowane na 
Otwartym Rynku Pieniężnym, ponadto fundusz do 80% środków inwestuje w bony i obligacje skarbowe. 

Charakterystyka: 

Nazwa Cena nabycia Wartość rynkowa Zysk 

Jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Otwartego 
Rynku Pieniężnego SKARBIEC-KASA     1 616     1 680       64 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach (akcje spółki notowanej na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych): 

BO: 0 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA: 575 tys. zł, 

BZ: 575 tys. zł. 

Akcje spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zostały nabyte w wyniku 
zamiany wierzytelności na akcje nowej emisji spółki Inwar Biuro & System. Papiery te mogą zostać zbyte  
w każdej chwili, zależnie od popytu na giełdzie. 
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Charakterystyka: 

Nazwa Data zakupu liczba akcji cena 
emisyjna

Wartość 
nominalna 

Cena  
rynkowa

Wartość 
rynkowa Zysk 

IBS seria I 2004-01-30     334 643     1,00     334 643     1,11     371 454      36 811 

IBS seria J 2004-01-30     183 271     1,50     274 907     1,11     203 431  (71 476)

      517 914     609 550     574 885  

Zawarte transakcje typu forward na waluty EUR i USD: 

W 2004 roku Jednostka Dominująca zawarła szereg kontraktów typu forward na zakup i sprzedaż EUR  
i USD. Zawarte kontrakty stanowią częściowe zabezpieczenie ekspozycji finansowej, na jaką jest narażona 
Spółka w wyniku zawarcia kilku istotnych kontraktów, w których to przychody (należności) są 
denominowane w EUR lub USD. 

BO: 0 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA: 63 085 tys. zł, 

BZ: 63 085 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa była posiadaczem opcji zakupu i sprzedaży walut obcych (EUR, 
USD) typu forward. Wycena tych instrumentów spowodowała powstanie aktywów finansowych w kwocie 63 
085 tys. zł i wpłynęła dodatnio na wynik Emitenta. 

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

Powstałe na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa finansowe realizują się w następujących przedziałach 
czasowych.: 

Aktywa finansowe – instrumenty finansowe – kontrakty forward 

- do 3 miesięcy   2 003  tys. zł. 

- powyżej 3 do 12 miesięcy   31 791  tys. zł. 

- powyżej 12 miesięcy   29 291  tys. zł. 

Razem   63 085  tys. zł. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 

Długoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach (akcje spółki notowanej na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych): 

BO: 0 tys. zł, 

ZWIĘKSZENIA:  65 945 tys. zł, 

BZ:  65 945 tys. zł. 

Akcje spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zostały nabyte w ramach oferty 
publicznej. Papiery te mogą zostać zbyte w każdej chwili, zależnie od popytu na giełdzie, jednakże Zarząd 
Jednostki Dominującej nie ma zamiaru ich zbywać w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Charakterystyka: 

Nazwa Data zakupu liczba 
akcji 

cena 
nabycia 

Wartość 
nominalna

Koszty 
nabycia 

Cena  
rynkowa 

Wartość 
rynkowa Zysk 

COMP Seria A 2004-09-15 155 000 94,06     14 580  109,00     16 895      2 315  

COMP Seria B 2004-09-15 450 000 94,06     42 328  
     610  

109,00     49 050      6 722  

  605 000      56 908        65 945      9 037  

Zobowiązania finansowe: 

Wbudowane instrumenty pochodne w zawarte umowy handlowe: 

BO: 3 482 tys. zł, 
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– w tym zobowiązania finansowe 5 129 tys. zł, 

– w tym aktywa finansowe - (1 647) tys. zł. 

ZWIĘKSZENIA: 86 851 tys. zł, 

BZ: 90 333  tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa wydzieliła i wyceniła pochodne instrumenty finansowe wbudowane  
w zawarte umowy zakupu i sprzedaży aktywów trwałych i usług (z wyjątkiem umów najmu, w których 
indeksacja opłat kursem waluty USD lub EUR uważana jest za powszechnie stosowaną). Wycena tych 
instrumentów finansowych spowodowała powstanie zobowiązań finansowych w kwocie 90 333 tys. zł. 
Wycena ta wpłynęła ujemnie na wyniki Grupy w kwocie 84 984 tys. zł w 2004 roku.  

Powstałe na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania finansowe realizują się w następujących 
przedziałach czasowych: 

Zobowiązania finansowe – instrumenty finansowe wbudowane w umowy wdrożeniowe 

- do 3 miesięcy   3 270  tys. zł 

- powyżej 3 do 12 miesięcy   10 851  tys. zł 

- powyżej 12 miesięcy   76 212  tys. zł 

Razem   90 333  tys. zł 

Pożyczki i należności własne: 

Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy: 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa wykazała należności długoterminowe wynikające z przekazania 
kwoty 11 521 tys. zł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie gwarancji dobrego 
wykonania umowy kontraktu na wykonanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców według 
wartości zdyskontowanej. Powyżej opisana kwota oprocentowana jest minimalną stopą o nominale 0,1%. 

Różnica pomiędzy wartością nominalną a zdyskontowaną została w całości odniesiona do rozliczeń 
międzyokresowych czynnych i jest rozliczana w koszty zgodnie ze stanem zaawansowania kontraktu.  
W 2004 roku odniesiono w koszty kwotę 623 tys. zł. 

Poniżej przedstawiono terminy zwrotu opisanej wyżej kwoty: 

Należność długoterminowa – gwarancja dobrego wykonania umowy 

Wartość brutto Termin zwrotu Naliczone dyskonto Wartość  
po zdyskontowaniu 

    8 064  2006-01-31      675     7 390 

    3 457  2010-12-31     1 340     2 116 

    11 521        2 015     9 506 

2. Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa obciążona była zobowiązaniami pozabilansowymi w kwocie  
16 337 tys. zł. W skład zobowiązań pozabilansowych wchodziły: 

Gwarancje i poręczenia: 15 841  tys. zł, 

- w tym dla jednostek powiązanych 15 841  tys. zł. 

Pozostałe: 496  tys. zł, 

- zobowiązania z tytułu umów leasingu 496  tys. zł. 

3. Grupa nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków. 

4. W okresie sprawozdawczym Grupa zawarła transakcję sprzedaży praw autorskich do wydawania 
miesięczników „Bank”, „Finansista” i „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” wraz z wszelkimi wynikającymi z tego 
tytułu dodatkowymi prawami za kwotę 1 000 tys. zł. Niestety, z powodu braku zapłaty za wyżej opisane 
prawa transakcja została anulowana i Grupa przejęła z powrotem te prawa majątkowe.  
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Powyżej opisana transakcja jest wynikiem realizacji polityki wychodzenia przez Grupę z sektorów 
działalności niedotyczących podstawowej działalności. 

Powyżej opisana działalność w okresie sprawozdawczym i w 2003 roku wygenerowała następujące wyniki: 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ PRZEZNACZONA  
DO ZANIECHANIA 2004 2003 

Przychody netto ze sprzedaży      372      1 011 

Strata ze sprzedaży (165) (588)

Strata z działalności operacyjnej (165) (588)

Strata netto (165) (588)

5. Koszty wytworzenia środków trwałych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 44 tys. zł i dotyczyły 
sprzętu komputerowego. 
6. W 2004 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 66 133 tys. zł, w tym: na zakup akcji  
w spółkach zależnych wydatkowano 1 307 tys. zł, zakup akcji spółki COMP Rzeszów S.A. wydatkowano  
56 907 tys. zł. Inwestycje powyższe były realizowane ze środków własnych i kredytów krótkoterminowych 
Grupy. W 2005 roku Grupa planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości około 204 mln zł, w tym na 
aktywa niefinansowe około 10 mln zł. Nakłady na aktywa finansowe zostaną przeznaczone na pozyskanie 
nowych spółek, które to przyczynią się do poszerzenia oferty produktowej i usługowej dla rynku finansowo- 
-bankowego, oraz powinny mieć pozytywny wpływ na wskaźniki finansowe Grupy Softbank, zaś na aktywa 
niefinansowe na rozwój nowych produktów Grupy Softbank. Powyżej opisane nakłady inwestycyjne 
Softbank S.A. mają być finansowe z planowanej emisji akcji i środków własnych. 
Grupa w okresie sprawozdawczym nie poniosła żadnych nakładów na ochronę środowiska i nie planuje  
w następnym okresie takowych ponosić. 
7. W okresie sprawozdawczym Grupa  zbyła wszystkie posiadane akcje i udziały w spółkach Zeto-Rodan 
Sp. z o.o. i Saba Grupa Softbank S.A. Na sprzedaży spółki Zeto-Rodan Sp. z o.o. Grupa odnotowała zysk  
w wysokości 635 tys. zł, zaś zbywając spółkę Saba Grupa Softbank S.A. Grupa poniosła stratę w wysokości 
(19) tys. zł. 
Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy 
Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wyniosła 35 tys. zł i została ustalona w oparciu o wycenę 
niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie 
przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do 
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych. Wartość 
nabytych aktywów netto (wg wartości godziwej) wynosiła (3 146) tys. zł, w tym kwota 3 216 tys. zł stanowiła 
pożyczki udzielone spółce przez Emitenta i należności własne. 

Jednostki powiązane kapitałowo z Softbank S.A. (podlegające konsolidacji metodą pełną ) w tys. zł.  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu bezpieczeństwo.pl 100%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego  Sp. z o.o.   -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    21  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  w okresie  01.01 
- 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004     -  

Zysk netto     2 328  

Suma bilansowa    73  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   -  
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Jednostki powiązane kapitałowo z Softbank S.A. (podlegające konsolidacji metodą pełną ) w tys. zł.  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Epsilio S.A. 100%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    81  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    25  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    257  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    10  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  w okresie  01.01 
- 31.12.2004    157  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004     -  

Zysk netto    4 062  

Suma bilansowa    13 939  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   -  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Mediabank S.A. 100%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego      -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    3  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    35  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  w okresie  01.01 
- 31.12.2004    16  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004     -  

Strata netto   ( 4 189   )

Suma bilansowa    1 668  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004  2 093  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu NOVUM Sp. z o.o. 51%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    273  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  w okresie  01.01 
- 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004     -  

Zysk netto    570  

Suma bilansowa    5 486  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   -  
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Jednostki powiązane kapitałowo z Softbank S.A. (podlegające konsolidacji metodą pełną ) w tys. zł.  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Sawan Grupa 71,88%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego Softbank S.A.  2  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    38  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    1 167  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  w okresie  01.01 
- 31.12.2004    3  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    5  

Strata netto   ( 3 236   )

Suma bilansowa    10 549  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   807  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Softbank Serwis 100%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego Sp. z o.o.  74  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    4 546  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    24 237  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    644  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  w okresie  01.01 
- 31.12.2004    931  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.12.2004    7 132  

Zysk netto    196  

Suma bilansowa    58 122  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.12.2004   -  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Saba Grupa 0%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego Softbank S.A.   -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 29.02.04     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 29.02.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  w okresie  01.01 
- 29.02.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 -29.02.2004     -  

Strata netto w okresie 01.01-29.02.2004   (25)

Suma bilansowa na dzień 29.02.2004    41  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 29.02.2004   -      
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Jednostki powiązane kapitałowo z Softbank S.A. (podlegające konsolidacji metodą pełną ) w tys. zł.  

Nazwa jednostki i stopień udziału w zarządzaniu Zeto-Rodan  
Sp. z o.o. 0%

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego      -  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych podlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.03.2004     -  

Sprzedaż netto do jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.03.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych podlegających konsolidacji  w okresie  01.01 
- 31.03.2004     -  

Zakupy netto od jednostek powiązanych niepodlegających konsolidacji w okresie  
01.01 - 31.03.2004     -  

Zysk netto w okresie 01.01.2003-31.03.2004    15  

Suma bilansowa na dn. 31.03.2004    1 744  

Dywidendy otrzymane     -  

Należności z tytułu udzielonej pożyczki przez Softbank S.A. wraz z odsetkami na dzień 31.03.2004   -  

 

Jednostka dominująca w stosunku do Softbank S.A. – dane w tys. zł  

Nazwa jednostki  Prokom Software S.A. 

Należności  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    1 055  

Zobowiązania  Softbank S.A. na koniec okresu sprawozdawczego    45 942  

Sprzedaż netto do jednostki dominującej w okresie  01.01 - 31.12.2004    1 318  

Zakupy netto od jednostki dominującej w okresie  01.01 - 31.12.2004     110 719  

 

9. Średnia struktura zatrudnienia (wg grup zawodowych) w 2004     2004      2003  

Zarząd      24       29  

Kadra kierownicza      40       39  

Działy produkcyjne      567       486  

Działy serwisowe      117       52  

Dział handlowy      76       91  

Administracja      167       149  

Razem      991       846  

10. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone i należne za 2004 osobom 
zarządzającym Grupą Softbank w 2004 roku wyniosły: 20 435 tys. zł, wynagrodzenia, łącznie  
z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone osobom nadzorującym Grupę Softbank wyniosły: 561 tys. zł. 
Łącznie stanowi to kwotę 20 996 tys. zł. 

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone osobom nadzorującym i zarządzającym 
spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, a będącym równocześnie pracownikami Spółki wyniosły 189 tys. zł. 

Wynagrodzenia władz Softbank S.A. za 2004 rok: 

Członkowie Zarządu: 

1. Krzysztof Korba    –  3 200 tys. zł, 

2. Piotr Jeleński    –  682 tys. zł, 

3. Robert Smułkowski   – 3 394 tys. zł,  



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 307 

4. Przemysław Borzestowski  – 1 040 tys. zł, 

5. Przemysław Sęczkowski  – 1 036 tys. zł.   

Członkowie Zarządu odwołani w ciągu 2004 roku: 

1. Jarosław Ogorzałek   – 4 348 tys. zł,    

2. Aleksander Lesz   – 1 195 tys. zł, 

3. Adam Dąbkowski   – 12 tys. zł. 

Członkowie Rady Nadzorczej: 

1. Ryszard Krauze   – nie pobiera wynagrodzenia, 

2. Stanisław Janiszewski  – 67 tys. zł, 

3. Alicja Kornasiewicz   – 67 tys. zł, 

4. Maciej Grelowski   – 22 tys. zł, 

5. Piotr Mondalski   – 22 tys. zł. 

11. Wartość niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz jednostek zależnych od Emitenta, udzielonych przez  
przedsiębiorstwa jednostek zależnych osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich współmałżonkom, 
krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym 
osobom, z którymi są one powiązane osobiście, wynosi 0 tys. zł. 

12. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2004 roku nie zawiera skutków znaczących zdarzeń lat 
ubiegłych. 

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym. 

7 stycznia 2005 roku Zarząd Softbank S.A. powziął informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego na 
akcjach firmy Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi. Zastaw został ustanowiony 30 września 2003 roku (raport 
bieżący RB 48/2003), na mocy umowy kredytowej zawartej pomiędzy Softbank S.A. a ING Bank Śląski S.A. 
Zastaw dotyczył 892 500 akcji Epsilio S.A., o wartości 1 zł każda, stanowiących łącznie 100% wszystkich 
akcji tego podmiotu i dających prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Zastawione aktywa uznaje 
się za aktywa znacznej wartości, ponieważ zastaw dotyczył ponad 20% kapitału zakładowego podmiotu 
zależnego Emitenta.  
W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z COMP Rzeszów S.A. warunkową umowę sprzedaży 
całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału zakładowego tej 
spółki.  
Cena sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł i zostanie zapłacona w dwóch ratach. Pierwsza rata została 
zapłacona w grudniu 2004 roku, zaś druga ma zostać zapłacona w grudniu 2005 roku. Zabezpieczeniem 
drugiej raty płatności za akcje spółki Epsilio S.A. będzie zastaw rejestrowy na akcjach spółki COMP 
Rzeszów S.A., będących własnością pana Adama Górala, Prezesa Zarządu COMP Rzeszów S.A. Akcje 
spółki Epsilio S.A. zostały przekazane firmie COMP Rzeszów S.A. w momencie otrzymania dokumentów 
potwierdzających ustanowienie powyżej opisanego zastawu, tj. w marcu 2005 roku. 

13 stycznia 2005 roku Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie aneks do umowy 
kredytowej z dnia 11 września 2003 roku (raport bieżący RB41/2003), który rozszerza możliwość 
wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty 30 mln zł. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M 
WIBOR powiększona o marżę banku. Kredyt będzie udostępniony do 29 czerwca 2005 roku. Umowa 
została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Softbank S.A. 

27 stycznia 2005 roku Spółka podpisała umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7000 akcji 
Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11 złotych każda, za łączną 
kwotę 3.491.500 zł. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A., co stanowi podstawę uznania ich za aktywa  
o znacznej wartości.  
Zapłata w wysokości 1.791.500 zł zostanie opłacona gotówką ze środków własnych, natomiast zapłata  
w wysokości 1.700.000 zł zostanie rozliczona poprzez przeniesienie na sprzedawcę prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości stanowiącego prawo spółki Sawan Grupa Softbank S.A. lub gotówką, wedle uznania 
Softbank S.A. Rozliczenie nastąpi na zasadzie przekazu Softbank S.A. do Sawan Grupa Softbank S.A. 
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Po transakcji Softbank S.A. będzie posiadał 24.895 akcji o łącznej wartości nominalnej 273.845 zł, co 
stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A.  
Nie istnieją powiązania pomiędzy Softbank S.A. i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi  
a sprzedającymi akcje, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 30 RRM GPW. Wartość ewidencyjna akcji Sawan 
Grupa Softbank S.A. w księgach rachunkowych Softbank S.A. wynosiła na dzień 26 stycznia 2005 roku 
10.630.153 zł. Wartość nabytych akcji zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Softbank 
S.A. według ceny ich nabycia. 

24 marca 2005 roku Spółka podpisała aneks z Bankiem PKO BP S.A. do umowy z dnia 27 października 
2003 roku (RB 54/2003), którego wartość wynosi 67,4 mln zł. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, 
serwis oraz upgrade oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwój oraz funkcjonowanie 
systemów eksploatowanych przez bank. Umowa przewiduje kary umowne do 10% wartości netto umowy. 
Bank uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 
ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy.  
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowy na łączną kwotę 79,4 mln 
zł, o których nie informowała dotychczas w raportach bieżących, ponieważ nie spełniały one kryteriów 
umowy znaczącej. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% 
wartości kapitałów własnych Spółki. 

6 kwietnia 2005 roku Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Softbank S.A., które ma odbyć się w dniu 6 maja 2005 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki 
przy ulicy 17 Stycznia 72A w Warszawie, oraz podał do wiadomości następujące propozycje uchwał: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku 
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 
2004. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Softbank za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację 
dodatkową.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2004 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

2004. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności  

w roku 2004.  
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  

w 2004 roku.  
7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  

w 2004 roku.  
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2004 roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji  

serii „T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 

„U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku. 

Jednocześnie Zarząd Softbank S.A. poinformował, że do podstawowych celów emisji akcji przewidzianych 
powyższym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia należą planowane transakcje nabycia akcji, 
udziałów lub innych składników majątkowych, które mają być dokonywane z zaangażowaniem środków 
finansowych uzyskanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego lub poprzez wniesienie do Spółki 
wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Zarząd Softbank S.A. planuje, 
że w ramach opisanej powyżej emisji ma być wyemitowanych 8 369 295 sztuk akcji. Szacowane wpływy  
z emisji mają wynieść 190 mln zł. 

14. Softbank S.A. jako Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej Softbank kontynuuje swoją działalność 
nieprzerwanie od 1989 roku. Nie istnieje żaden podmiot, który byłby prawnym poprzednikiem Spółki. Grupa 
Softbank sporządza nieprzerwanie skonsolidowane sprawozdania finansowe od 1998 roku. 

15. W związku z tym, że w okresie ostatnich 3 lat działalności Grupy Softbank, zgodnie z danymi GUS, 
inflacja nie przekroczyła 20% w skali roku, Grupa nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych z uwzględnieniem wskaźnika 
inflacji. 

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy wynikami ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym za  
IV kwartały 2004 roku a sprawozdaniem za 2004 rok: 
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Zmiany wyników Grupy Softbank w stosunku do poprzednio opublikowanego sprawozdania  
za IV kwartały 2004 roku 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     2 668 

Zmiana wyceny kontraktów wdrożeniowych     2 849 

Zmiana wyceny pozostałych kontraktów      107 

Ujęcia faktur korygujących wystawionych w 2005 roku (377)

Pozostałe korekty      89 

Zysk (strata) ze sprzedaży (1 686)

Zmiana przychodów ze sprzedaży     2 668 

Ujęcie dodatkowych kosztów dotyczących realizowanych kontraktów (2 861)

Ujęcie dodatkowych kosztów związanych z bieżącą działalnością (542)

Relaksyfikacja kosztów z pozostałych operacyjnych do kosztów działalności podstawowej (854)

Pozostałe korekty (97)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (614)

Zmiana zysku na sprzedaży (1 686)

Relaksyfikacja kosztów z pozostałych operacyjnych do kosztów działalności podstawowej      854 

Pozostałe korekty      218 

Zysk (strata) brutto (1 323)

Zmiana wyniku na działalności operacyjnej (614)

Zmiana wyceny instrumentów finansowych (9 589)

Zmiana sposobu wyceny inwestycji w akcje spółki Comp Rzeszów S.A..     9 075 

Utworzenie dodatkowych rezerw na zobowiązania (151)

Pozostałe korekty (45)

Zysk (strata) netto (1 115)

Zmiana wyniku brutto (1 323)

Zwiększenie wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego, w związku z powyższymi korektami      208 

17.18. W 2004 roku Grupa nie dokonała żadnych zmian polityki (zasad) rachunkowości ani też nie 
dokonywała żadnych korekt z tytułu błędów podstawowych, ponieważ takowe nie wystąpiły. 

19. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności jednostek wchodzących w skład Grupy w okresie przewidywanej przyszłości, nie krótszym niż 
12 miesięcy od daty bilansowej, czyli od dnia 31 grudnia 2004 roku. 

20. Nabycie przedsiębiorstwa od bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 

W okresie sprawozdawczym Softbank S.A. nabył od bezpieczeństwo.pl [„Sprzedający”] część 
przedsiębiorstwa spółki na mocy Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Emitent nabył 
przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego,  
z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wyniosła 35 tys. zł i została ustalona 
w oparciu o wycenę niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków 
własnych. Nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający 
wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 
informatycznych. Wartość nabytych aktywów netto (wg wartości godziwej) wynosiła ( 3 146 ) tys. zł, w tym 
kwota 3 216 tys. zł stanowiła pożyczki udzielone spółce przez Emitenta i należności własne.  

Z dniem 30 czerwca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o objęciu odpisem aktualizującym 
wygenerowaną przy przejęciu przedsiębiorstwa wartość firmy z uwagi na brak pewności co do realizacji  
w najbliższej przyszłości kontraktów, co do których nabyte przedsiębiorstwo posiada kompetencje. Wartość 
odpisu wyniosła 3 038 tys. zł. 
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21. Grupa stosuje metodę praw własności do wyceny akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych. 

Jednostki zależne i stowarzyszone niepodlegające konsolidacji metodą pełną lub praw własności: 

1. Spółka Bielpolsoft - Mińsk, Białoruś, zajmuje się dostarczaniem systemów informatycznych. Softbank 
S.A. posiadał 85% udziałów i głosów w spółce Bielpolsoft. Z uwagi na sytuację gospodarczą na 
Białorusi i brak jakichkolwiek danych finansowych, Emitent nie może podać żadnych danych 
finansowych za 2004 rok,  2003 rok, rok 2002 oraz 2001 rok. Całość inwestycji w spółkę Bielpolsoft 
została objęta odpisem aktualizującym. Spółka nie jest konsolidowana z powodu niemożności 
uzyskania jakichkolwiek danych finansowych. 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie poniosła kosztów związanych z tym przedsięwzięciem ani nie 
uzyskała przychodów z tego tytułu oraz nie była zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
związanych z tą inwestycją. 

22. Zobowiązania warunkowe 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Spółka wykazywała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji 
i poręczeń na kwotę 15 841 tys. zł. 

Z powództwa Planetia S.A. przeciwko Softbank S.A. z dnia 10 sierpnia 2001 roku trwa postępowanie 
sądowe o zapłatę kwoty 1 mln zł przed Sądem Okręgowym w Warszawie.   

Softbank S.A. dnia 16 października 2002 roku złożył pozew wzajemny o wypłatę 587 tys. zł (kwota główna 
493 tys. zł, odsetki ustawowe do dnia zapłaty oraz odszkodowania za utracone korzyści – 94 tys. zł) przez 
spółkę Planetia S.A. z tytułu utraconych korzyści.  

Dnia 16 marca 2005 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok, w którym oddalił powództwo Planetia 
S.A. w całości i uwzględnił powództwo wzajemne Softbank S.A. Pełnomocnicy Planetia S.A. zapowiedzieli 
złożenie apelacji.  

Z uwagi na niekorzystną kondycję finansową Planetia S.A., utrzymującą się od roku 2001, trudno 
oczekiwać, iż żądane kwoty będą mogły być skutecznie wyegzekwowane. 

W związku z powyższym w dniu 23 marca 2004 roku Softbank S.A. złożył pozew w Sądzie Okręgowym  
w Warszawie Wydz. III Cywilny przeciwko akcjonariuszom Planetia S.A. o zapłatę kwoty 545 tys. zł. Pozew 
skierowany jest solidarnie wobec akcjonariuszy Planetia S.A., zobowiązanych do zwrotu kwoty zapłaconej 
przez Softbank S.A. za akcje Planetia S.A. w ramach opcji put, gdyby nie uczyniła tego Planetia S.A. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego termin rozprawy nie został jeszcze 
wyznaczony. Ponieważ jednak sprawa ta pozostaje w istotnym związku z wyżej opisanymi, wzrasta 
możliwość szybszego wyznaczenia jej terminu.  

Uwzględniając opinie prawników prowadzących wyżej opisane sprawy sądowe, Zarząd Spółki uznaje, że 
ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia przedmiotowych spraw dla Spółki jest niskie, zatem nie utworzono  
z tego z tego tytułu rezerw. 

W dniu 28 grudnia 2004 roku Softbank S.A. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej  
w Warszawie nr PD-4218-170/04/IJ utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej  
w Katowicach nr KP1-730/22/045/3815/020887 z dnia 26 października 2004 roku orzekającą  
o odpowiedzialności Emitenta jako płatnika i określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego 
podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej za 1999 rok w kwocie 71 tys. zł. Skarga została wniesiona w terminie, a termin rozprawy został 
ustalony na 10 maja 2005 roku. 

W dniu 4 kwietnia 2005 roku Softbank S.A. otrzymał dwie decyzje Dyrektora Izby Skarbowej nr PD-4218- 
-171/04/IJ oraz nr PD-4218-171/04/IJ z dnia 30 marca 2005 r. utrzymujące w mocy decyzje Dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach nr KP1-730/23/045/3815/020887 oraz nr KP1- 
-730/24/045/3815/020887 z dnia 26 października 2004 roku orzekające o odpowiedzialności Emitenta jako 
płatnika i określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 2000 rok w kwocie 
156 tys. zł i 1 558 tys. zł za 2002 rok. Aktualnie Jednostka  Dominująca przygotowuje skargi na wyżej 
wymienione decyzje, które zostaną wniesione w ustawowym terminie.  

Wszystkie wyżej wymienione kwoty przedstawione w powyższych decyzjach zostały przez Spółkę 
zapłacone w dniu 6 stycznia 2003 roku wraz z należnymi odsetkami. Jednakże Emitent stoi na stanowisku, 
że zobowiązania podatkowe były nienależne i będzie dążyła do odzyskania zapłaconych kwot. Wartość 
kwot, o których zwrot będzie występować Spółka, wynosi 10 440 tys. zł wraz z odsetkami. 
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W związku z ogłoszoną w dniu 17 lutego 2003 roku upadłością firmy Apexim S.A. w dniu 4 kwietnia 2003 
roku spółka Epsilio S.A. dokonała zgłoszenia do masy upadłości Apexim S.A. przysługujących jej 
wierzytelności na kwotę ogólną w wysokości 7 001 tys. zł.  

Postanowieniem z dnia 29 września 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ustalił listę 
wierzytelności, odmawiając przy tym uznania w całości wierzytelności zgłoszonej przez Epsilio S.A. Na ww. 
postanowienie spółka Epsilio S.A. złożyła sprzeciw.  

W dniu 19 maja 2004 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu w przedmiotowej sprawie. Do chwili 
obecnej odbyły się jeszcze trzy dodatkowe posiedzenia Sądu, z których ostatnie miało miejsce w dniu  
11 stycznia 2005 roku.  

Syndyk masy upadłościowej Apexim S.A. w piśmie procesowym z dnia 10 sierpnia 2004 roku uznał 
wierzytelności Epsilio S.A. na kwotę 6 211 tys. zł oraz wskazał przy tym, że zaktualizowana wyliczona kwota 
rozliczeń pomiędzy Epsilio S.A. i Apexim S.A. wynosi per saldo 2 477 tys. zł i stanowić będzie należność 
masy upadłości Apexim S.A. od Epsilio S.A. 

Na kolejnej rozprawie, która odbyła się w dniu 27 października 2004 roku, została przedstawiona Opinia 
Biegłego Sądowego w sprawie wzajemnych rozliczeń, co do której Epsilio S.A. zgłosiło swoje zastrzeżenia.  

W dniach 14 października i 16 grudnia 2004 roku Epsilio S.A zgłosiło kolejne wierzytelności w stosunku do 
masy upadłości Apexim S.A. w wysokości odpowiednio 1 795 tys. zł i 368 tys. zł.  

W dniu 19 stycznia 2005 roku, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Sąd Rejonowy uznał, iż kwota 
wierzytelności zgłoszonej przez Epsilio S.A. jest niższa od kwoty wierzytelności przysługującej masie 
upadłości Apexim S.A. i na podstawie dokonanych przez siebie ustaleń wydał postanowienie, w którym 
oddalił sprzeciw spółki. Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia, Sąd w całości uznał 
wierzytelność zgłoszoną przez Epsilio S.A. w kwocie 7 001 tys. zł, jednakże, powołując się na art. 54 ustawy 
prawo upadłościowe zakwestionował skuteczność czynności prawnej dokonanej pomiędzy Epsilio S.A.  
i Apexim S.A. (Aneks nr 2 z 29 listopada 2002 roku), zmniejszającej wysokość wierzytelności Apexim S.A.  
w stosunku do spółki. W konsekwencji, zdaniem Sądu, Epsilio S.A. „jest dłużnikiem upadłej spółki Apexim 
S.A. na kwotę 488 tys. zł netto, z tym zastrzeżeniem, że Epsilio S.A. nie mogło dokonać skutecznie 
rozliczenia kwoty 368 tys. zł z tytułu VAT – dlatego kwota wierzytelności Apexim S.A. w upadłości stanowi  
w rzeczywistości wartość wyższą od powyżej wskazanej wartości netto”. 

Od powyższego orzeczenia, w dniu 25 stycznia 2005 roku Spółka złożyła zażalenie do Sądu Okręgowego  
w Warszawie. 

Niezależnie od toczącego się powyżej postępowania, pozwem z dnia 9 lutego 2004 roku Syndyk Masy 
Upadłości Apexim S.A. wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Epsilio S.A. o zapłatę  
10 775 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi. Powództwo swe Syndyk uzasadniał nieważnością Aneksu  
nr 1 z dnia 30 września 2002 roku i Aneksu nr 2 z dnia 29 listopada 2002 roku do Porozumienia z dnia  
28 marca 2002 roku zawartego pomiędzy Apexim S.A. i Epsilio S.A. W odpowiedzi na pozew spółka Epsilio 
S.A. zgłosiła zarzut niewłaściwości sądu wnosząc o odrzucenie pozwu. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 
2004 roku Sąd odrzucił pozew Syndyka Masy Upadłości Apexim S.A. Postanowienie jest prawomocne.  

Jak wynika z postanowienia Sądu wydanego w dniu 19 stycznia 2005 roku kwota wierzytelności 
przysługującej masie upadłości Apexim S.A od Epsilio S.A. wynosi 7 489 tys. zł oraz dodatkowo 368 tys.  
z tytułu naliczonego podatku VAT. 

Ze względu na fakt, że nie jest znany ostateczny rezultat powyższego postępowania w przedmiocie 
sprzeciwu na postanowienie o odmowie uznania wierzytelności oraz brak możliwości wiarygodnego 
oszacowania wysokości zobowiązania, Zarząd Spółki zdecydował o pozostawieniu w skonsolidowanym 
bilansie kwoty zobowiązania wobec Apexim w wysokości 5 257 tys. zł, posiadając jednocześnie należności 
w wysokości 8 796 tys. składające się z następujących pozycji: 

− zakupione wierzytelności Apexim na kwotę 4 585 tys. zł, 

− udzielona pożyczka na kwotę 4 091 tys. zł, 

− należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 120 tys. zł. 

Na wyżej wymienione należności utworzono odpis aktualizacyjny w kwocie 7 918 tys. zł (w tym odpis 
aktualizujący udzieloną pożyczkę w kwocie 4 091 tys. zł). 
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu Podpis osoby, której 
powierzono 

prowadzenie ksiąg 
rachunkowych 

2005-04-20 Krzysztof Korba Prezes Zarządu 
  

2005-04-20 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis data 

2005-04-20 Robert Smułkowski Członek Zarządu 
  

Mirosława Janusz 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis imię i nazwisko 

2005-04-20 Piotr Jeleński Członek Zarządu 
  

Główny Księgowy 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis stanowisko/funkcja 

2005-04-20 Przemysław Borzestowski Członek Zarządu 
    

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis podpis 

2005-04-20 Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu 
    

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis   

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 313

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ORAZ ZASAD 
SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 

ROK 

SA-RS 2004 
Spis treści  

Wstęp........................................................................................................................................................................ 314 
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ............................................................................. 314 

Wyniki finansowe.................................................................................................................................................. 314 
Objaśnienie różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanymi w raporcie SA QSr4/2004  a SA-RS 2004 . 316 
Kapitały własne .................................................................................................................................................... 317 
Aktywa trwałe ....................................................................................................................................................... 317 
Aktywa obrotowe.................................................................................................................................................. 318 
Zadłużenie i płynność........................................................................................................................................... 318 
Podstawowe dane ze sprawozdania z przepływów środków pieniężnych............................................................ 319 
Zwrot z kapitału i wartość księgowa akcji ............................................................................................................. 319 
Rentowność ......................................................................................................................................................... 319 

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym .......................... 320 
Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych  w ramach Grupy 
Kapitałowej................................................................................................................................................................ 321 
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ............................................................................................................. 322 
Produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu i zaopatrzenia .......................................................................................... 322 
Wykaz ważniejszych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w 
roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w latach następnych...................................................................... 323 
Informacja o zatrudnieniu w Grupie Softbank ........................................................................................................... 324 
Opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ich przyczyn................................................................. 324 
Wykaz najważniejszych zdarzeń, o których Grupa informowała w 2004 roku........................................................... 325 
Wykaz najważniejszych zdarzeń, o których Grupa informowała po dniu bilansowym............................................... 332 
Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie SA-RS 2004  a wcześniej 
publikowanymi prognozami wyników ........................................................................................................................ 333 
Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych oraz główne inwestycje kapitałowe  i sposoby ich 
finansowania ............................................................................................................................................................. 333 
Charakterystyka polityki w zakresie kierowania rozwojem Grupy Kapitałowej .......................................................... 334 
Transakcje z podmiotami powiązanymi..................................................................................................................... 334 
Kredyty, umowy pożyczki, poręczeń i gwarancji ....................................................................................................... 335 

Gwarancje bankowe i akredytywy ........................................................................................................................ 335 
Poręczenia i gwarancje ........................................................................................................................................ 338 
Kredyty, pożyczki i emisje papierów dłużnych...................................................................................................... 338 
Umowy pożyczki................................................................................................................................................... 339 

Ocena stanu aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej oraz zarządzanie zasobami finansowymi 340 
Wykorzystanie wpływów z emisji w okresie od maja 1998 do grudnia 2004 roku ..................................................... 340 
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,  w porównaniu do wielkości 
posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności ................... 340 
Grupa Kapitałowa Softbank na rynku informatycznym.............................................................................................. 340 
Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej oraz opis 
perspektyw rozwoju działalności Emitenta, co najmniej do końca 2005 roku,  z uwzględnieniem elementów strategii 
rynkowej przez niego wypracowanej......................................................................................................................... 341 
Dokonania i perspektywy rozwoju Grupy Softbank w roku 2004............................................................................... 341 
Zmiany zasad zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową ............................................................................................ 342 
Władze osobowe w spółkach Grupy w dniu 31 grudnia 2004 roku ........................................................................... 343 
Wynagrodzenia władz Grupy Kapitałowej ................................................................................................................. 344 
Wartość niespłaconych pożyczek udzielonych władzom Grupy Kapitałowej ............................................................ 344 
Zestawienie wszystkich akcji Softbank S.A. będących w posiadaniu władz Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku.. 344 
Akcjonariat Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku .................................................................................................... 345 
Umowy i wydarzenia mające wpływ na proporcje posiadanych akcji przez obecnych akcjonariuszy ....................... 345 
 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 314

Wstęp 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami 
znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 roku 
Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) 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 i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek 
powiązanych ( Dz.U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1729), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 
2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót 
prospektu (Dz.U. z 2004 roku Nr 186, poz. 1921), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 
2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 139, poz. 1569, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ( Dz.U. z 2001 roku Nr 149, poz.1674,  
z późniejszymi zmianami). 

W 2004 roku Grupa nie dokonywała żadnych zmian polityki (zasad) rachunkowości, ani też nie żadnych 
korekt z tytułu błędów podstawowych. Stosowane zasady rachunkowości zostały przedstawione we 
wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Sprawozdanie z działalności Emitenta oraz zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego sporządzone zostały zgodnie z par. 65 ust. 1, 2, 3 oraz par. 64 ust. 6 i 7 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych 
W 2004 roku Grupa Kapitałowa Softbank zanotowała zysk netto w wysokości 29 369 tys. zł, suma 
bilansowa wyniosła 536 779 tys. zł, a zmiana stanu środków pieniężnych netto wykazała zmniejszenie stanu 
środków o 3 992 tys. zł. 

Wyniki finansowe 

Przychody ze sprzedaży Grupy Softbank S.A. wyniosły w 2004 roku 490 695 tys. zł, co oznacza wzrost  
o 146 017 tys. zł (42,36%) w stosunku do poprzedniego roku. Wysoką dynamikę wzrostu Grupa zawdzięcza 
głównie zwiększeniu sprzedaży w Jednostce Dominującej. Przychody Softbank S.A. wzrosły w omawianym 
okresie o 133 856 tys. zł (tj. o 50,9%) do wysokości 396 829 tys. zł.  

W 2004 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Grupy wzrosły o 32,64%, tymczasem 
przychody ze sprzedaży Grupy o 42,36%, dzięki temu marża brutto na sprzedaży Grupy wzrosła do 24,58% 
z 19,04% wykazanej w 2003 roku. Zysk brutto ze sprzedaży Grupy w 2004 roku pomniejszyły koszty 
sprzedaży i ogólnego zarządu o 68 517 tys. zł. Zysk operacyjny Grupy Softbank wyniósł w 2004 roku 
45 832 tys. zł, co oznacza wzrost o 723,72% w porównaniu z 2003 rokiem. Zysk netto Grupy wzrósł  
o 1 230,10% do kwoty 29 369 tys. zł. 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Softbank 

[tys. zł] 2003 rok 2004 rok zmiana 

Przychody ze sprzedaży 344 678 490 695 42,36%

Zysk brutto ze sprzedaży 65 641 120 593 83,72%

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 564 45 832 723,72%

Zysk (strata) netto 2 208 29 369 1 230,10%

Największy udział w sprzedaży Grupy, zgodnie z przyjętą strategią, miały sektory: bankowość oraz 
instytucje publiczne (łącznie 92,23%). Przychody z sektora bankowego wzrosły o 72 049 tys. zł, osiągając 
wartość 298 631 tys. zł. Udział tego sektora w sprzedaży Grupy zmniejszył się do 60,86% w porównaniu  
z 2003 rokiem ze względu na wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży do instytucji publicznych (70,38%).  
W strukturze przychodów za 2004 rok sektor publiczny stanowił 31,71%.  
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Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej wg sektorów  

[tys. zł] 2003 rok 2004 rok 2003 rok 2004 rok 

Bankowość i finanse 226 582 298 631 65,74% 60,86%

Administracja publiczna 91 314 155 579 26,49% 31,71%

Pozostałe sektory  26 783 36 485 7,77% 7,43%

RAZEM 344 678 490 695 100% 100%

Większość skonsolidowanych przychodów Grupy (80,8% - bez wyłączeń konsolidacyjnych) wypracowana 
została przez Softbank S.A. W 2004 roku Spółka ta wypracowała 396 829 tys. zł przychodów ze sprzedaży, 
co oznacza 50,9% wzrost w stosunku do ubiegłego roku.  

Jednostkowe wyniki finansowe Softbank S.A.  

[tys. zł] 2003 rok 2004 rok. zmiana 

Przychody ze sprzedaży, w tym z: 262 973 396 829 50,90% 

bankowość i finanse 172 238 239 974 39,33% 

administracja publiczna 83 430 151 338 81,40% 

pozostałe sektory  7 305 5 517 (24,48)% 

Zysk brutto ze sprzedaży 38 212 90 623 137,16% 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 737 44 953 227,24% 

Zysk (strata) netto (4 570) 26 517 - 

Zwiększenie przychodów Softbank S.A. o 133 856 tys. zł było możliwe dzięki realizacji dużych kontraktów 
w administracji publicznej oraz bankowości.  

Z sektora bankowego Softbank S.A. osiągnął w 2004 roku przychody w wysokości 239 974 tys. zł, czyli 
67 736 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży w tym sektorze jest 
między innymi efektem podpisanych w 2004 roku umów, o których Zarząd informował w komunikatach 
giełdowych.  

Ponadto w 2004 roku Softbank S.A. kontynuował budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) 
dla PKO BP S.A. Spółka podpisała umowę na wdrożenie ZSI w sierpniu 2003 roku. Przychody zrealizowane 
w 2003 roku z wdrożenia były marginalne, podczas gdy w 2004 roku wyniosły 36,6 mln zł. Oprócz tego  
w 2004 roku Softbank S.A. nadal uzyskiwał przychody od PKO BP S.A. z utrzymywania systemów 
wdrożonych w poprzednich okresach (m.in. ZORBA, CEZAR, NetBANK). 

Z sektora administracji publicznej Softbank S.A. osiągnął w 2004 roku przychody w wysokości 151 338 tys. zł. 
Wysoki poziom sprzedaży zrealizowano głównie dzięki przychodom z kilku dużych kontraktów. Istotnym 
składnikiem przychodów z sektora publicznego były wpływy z wdrożenia systemu informatycznego Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców rozpoczętego w IV kwartale 2003 roku. Zwiększające się przychody z tego 
kontraktu są naturalną konsekwencją postępujących prac nad tworzeniem systemu CEPiK.  

Ponadto w 2004 roku Softbank S.A. realizował kontrakt związany z wdrożeniem systemu Centralnej 
Personalizacji Dowodów Rejestracyjnych (CPDR), który funkcjonuje od 1 października 2004.  

Spółka sfinalizowała również wykonanie kontraktu dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), 
która odpowiada za druk nowych dowodów rejestracyjnych. Softbank S.A. podpisał umowę z PWPW  
w kwietniu 2004 roku, przedmiotem której była dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
wykonanie usług szkoleniowych i instalacja sieci komputerowych, oraz świadczenie usług serwisowych. 
Wartość umowy wynosiła 27,7 mln zł. 

W sierpniu 2004 roku Spółka podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę na dostawę 
infrastruktury serwerów wieloprocesorowych wraz z macierzą dyskową, o wartości 19 711 tys. zł. Kontrakt  
w całości został zrealizowany w 2004 roku.  
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W 2004 roku Softbank S.A. realizował również kontrakty z innymi dużymi klientami z sektora publicznego, 
m.in. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komendą Główną Policji, Instytutem Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, Najwyższą Izbą Kontroli.  

Objaśnienie różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanymi w raporcie SA QSr4/2004  
a SA-RS 2004 

Raport kwartalny za IV kwartały 2004 roku prezentował wstępne dane finansowe Grupy Softbank za 2004 
rok. W niniejszym raporcie zostały przedstawione pełne dane finansowe Grupy uwzględniające przede 
wszystkim wszelkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce po publikacji kwartalnego sprawozdania, a także 
ostateczne szacunki Zarządów spółek Grupy odnośnie rezerw, wycen majątku i przyszłych projekcji 
finansowych. 

Poniżej przedstawiono wartościowo różnice pomiędzy danymi z raportu za IV kwartały 2004 roku  
a raportem rocznym na głównych pozycjach skonsolidowanego rachunku zysków i strat. 

Wybrane dane finansowe SA-QSrIV-2004 SA-R 2004 RÓŹNICA 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów     488 027     490 695      2 668 

Zysk (strata) ze sprzedaży     53 762     52 076  (1 686)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej     46 446     45 832  (614)

Zysk (strata) brutto     24 823     23 500  (1 323)

Zysk (strata) netto     30 484     29 369  (1 115)

1. Wzrost przychodów ze sprzedaży został spowodowany: 

a. Zmianą szacunków odnośnie wyceny kontraktów wdrożeniowych wycenianych zgodnie ze 
stopniem ich zaawansowania, na podstawie którego zaliczane są przychody i koszty 
kontraktu, 

b. Zmianą wyceny pozostałych kontraktów IT, 

c. Ujęciem korekt do faktur przychodowych z 2004 roku, a wystawionych w 2005 roku. 

2. Spadek wyniku ze sprzedaży został spowodowany: 

a. Zmianą szacunków odnośnie wyceny kontraktów wdrożeniowych wycenianych zgodnie ze 
stopniem ich zaawansowania, na podstawie którego zaliczane są przychody i koszty 
kontraktu, 

b. Ujęciem dodatkowych kosztów związanych z działalnością operacyjną Grupy, 

c. Reklasyfikacją z pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów rodzajowych części rezerw 
związanych z działalnością operacyjną, 

d. Doksięgowaniem kosztów dotyczących okresu sprawozdawczego, 

e. Zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży. 

3. Spadek zysku na działalności operacyjnej został spowodowany: 

a. Zmniejszeniem wyniku na sprzedaży, 

b. Doksięgowaniem kosztów dotyczących okresu sprawozdawczego. 

4. Zmniejszenie wyniku brutto zostało spowodowane: 

a. Zmianą wyceny instrumentów finansowych: 

i. Zawarte kontrakty forward, 

ii. Wbudowane pochodne instrumenty finansowe, 

b. Zmianą sposobu wyceny inwestycji w akcje spółki COMP Rzeszów S.A, 

c. Utworzeniem dodatkowych rezerw na zobowiązania finansowe. 
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5. Spadek wyniku netto został spowodowany: 

a. Zwiększeniem wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z opisanymi 
powyżej korektami. 

Kapitały własne 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku poziom kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Softbank osiągnął wartość 
157 521 tys. zł. Kapitał zakładowy Softbank S.A. wynosił 20 950 512 zł i dzielił się na 20 950 512 akcji 
zwykłych o wartości 1 zł każda. 

Według aktualnej wiedzy podmiotu dominującego na dzień 31 grudnia 2004 roku wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Softbank S.A. przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i 
głosów na WZA 

Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej 
liczbie głosów na WZA 

Prokom Software S.A. 5 238 000 25,002%

Nihonswi AG 2 042 910 9,750%

Zbigniew Opach 1 880 432 8,980%

Grupa PZU S.A. 1 320 155 6,301%

Strukturę kapitałów własnych w poszczególnych okresach przedstawiono poniżej. 

(w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Kapitał zakładowy 20 614 20 951 20 951 

      w tym z tytułu podniesienia kapitału zarejestrowanego w dniu 
02.01.2003 3 200 0 0 

Kapitał zapasowy i rezerwowy 261 766 104 533 106 322 

     w tym z tytułu podniesienia kapitału zarejestrowanego w dniu 
02.01.2003 28 000 0 0 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 78 78 78 

Nie podzielony zysk z lat ubiegłych (1 321) (419) 0 

Zysk/Strata netto (155 174) 2 208 29 369 

Nie zarejestrowane podniesienie kapitału 801 801 801 

KAPITAŁY WŁASNE RAZEM 314 459 128 152 157 521 

W dniu 6 kwietnia 2005 roku Zarząd Softbank S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
na dzień 6 maja 2005 roku celem: 

− podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki, 

− podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku,  

− podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii „T" i „U" do publicznego obrotu. 

Zarząd Softbank S.A. planuje, że w ramach opisanej powyżej emisji ma być wyemitowanych 8 369 295 
sztuk akcji. Szacowane wpływy z emisji mają wynieść 190 mln zł. 

Aktywa trwałe 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa trwałe Grupy stanowiły 35,99% sumy bilansowej. Stosunek ten nie 
uległ zmianie w porównaniu z okresami wcześniejszymi, pomimo znaczącego wzrostu wartości aktywów 
trwałych, a także dużego wzrostu wartości aktywów obrotowych. W skład aktywów trwałych wchodziły: 
wartości niematerialne i prawne  – 3,10% aktywów trwałych (które w większości składały się z nabytych 
patentów, koncesji, licencji i oprogramowania komputerowego), wartość firmy jednostek 
podporządkowanych - 11,78% (gdzie wartość firmy Epsilio S.A. stanowiła 97,18%), rzeczowe aktywa trwałe 
- 13,75% (w znacznej części składające się z wartości budynków i urządzeń technicznych), należności 
długoterminowe – 4,97% (które wynikały z gwarancji dobrego wykonania umów i kaucji gwarancyjnych), 
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inwestycje długoterminowe – 50,19% (wynikające z inwestycji w akcje spółki COMP Rzeszów S.A.  
i długoterminowej części wyceny zawartych kontraktów forward na zakup/sprzedaż walut obcych) 
i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 16,22% aktywów trwałych (składające się głównie w całości 
z aktywów z tytułu podatku odroczonego). 

Aktywa obrotowe 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa obrotowe Grupy stanowiły 64,01% wartości aktywów ogółem.  
W skład aktywów obrotowych wchodziły: należności krótkoterminowe – 54,11%, inwestycje krótkoterminowe 
– 28,39%, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 11,78%, zapasy stanowiące 5,71% aktywów 
obrotowych. 

W pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe znajdowały się przede wszystkim: środki pieniężne i obligacje 
korporacyjne stanowiące alternatywny sposób lokowania wolnych środków pieniężnych i pozwalające na 
osiąganie rentowności wyższej niż w przypadku standardowych lokat bankowych. Obligacje te stanowiły w 
części zabezpieczenie wystawionych gwarancji bankowych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku w aktywach 
obrotowych Grupy znajdowała się również krótkoterminowa część wyceny zawartych kontraktów forward na 
zakup/sprzedaż walut obcych. 

Zadłużenie i płynność  

Na koniec grudnia 2004 roku Grupa Softbank utrzymywała dobrą bieżącą płynność finansową. 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Grupy stanowiły 70,00% ogólnej sumy bilansowej oraz 
238,54% kapitałów własnych. Wysoki poziom przedstawionych powyżej wskaźników wynikał głównie  
z dużej wartości krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które to w dużej części miały 
pokrycie w należnościach z tytułu dostaw i usług, jak również z wyceny pochodnych instrumentów 
finansowych wbudowanych w umowy handlowe. 

Zobowiązania Grupy składały się z krótkoterminowych i długoterminowych pozycji. Zobowiązania 
krótkoterminowe stanowiły 67,62% zobowiązań i rezerw na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe  
– 20,33%, rezerwy – 3,42% a bierne rozliczenia międzyokresowe - 8,63% zobowiązań i rezerw na 
zobowiązania. 

W skład zobowiązań krótkoterminowych wchodziły głównie: 

− pozycje dotyczących działalności operacyjnej, czyli rozrachunki z dostawcami, 

− zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów, 

− zobowiązania krótkoterminowe wynikające z wyceny pochodnych wbudowanych instrumentów 
finansowych w zawarte umowy handlowe, 

− wpłacona kwota na poczet sprzedaży akcji Epsilio S.A. 

− inne. 

W skład zobowiązań długoterminowych wchodziły: 

− zobowiązania długoterminowe wynikające z wyceny pochodnych wbudowanych instrumentów 
finansowych w zawarte umowy handlowe, 

− zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu finansowego. 

Rezerwy na zobowiązania zawierały koszty, co do których kwoty lub terminy uregulowania nie są pewne, 
jednakże stanowią one koszty okresu bieżącego lub okresów poprzednich. 

W skład biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wchodziły: 

− bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które zawierały rezerwy na koszty dotyczące 
bezpośrednio działalności operacyjnej, co do których tytuły i termin wymagalności są znane, między 
innymi kwoty wynikające z wynagrodzeń należnych za 2004 rok, a wypłaconych w 2005 roku, 

− rozliczenia międzyokresowe przychodów, które zawierały przychody z tytułu świadczenia usług 
serwisowych rozliczane w czasie zgodnie z ich realizacją. 

Wskaźnik dźwigni finansowej na koniec 2004 roku kształtował się na poziomie 0,53, oznacza to wzrost 
w stosunku do analogicznego okresu w latach ubiegłych. Stan taki był bezpośrednio związany  
z finansowaniem kredytem transakcji zakupu akcji spółki COMP Rzeszów S.A. i krótkoterminowym 
zadłużeniem związanym z bieżącą działalnością operacyjną. 
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Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Softbank przedstawia tabela. 

 (w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Płynność bieżąca 1        1,59     1,83     1,35

Dźwignia finansowa 2       0,06     0,03     0,53

Stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy bilansowej 
w % 55,97%  46,28%  70,00%

1Płynność bieżąca liczona jest jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
2 Dźwignia finansowa liczona jest jako stosunek sumy zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 
wartościowych itp. do stanu kapitałów własnych. 

Podstawowe dane ze sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 

 (w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Przepływy z działalności operacyjnej 76 518     4 853  (21 933)

Przepływy z działalności inwestycyjnej 11 891 (27 694) (58 886)

Przepływy z działalności finansowej (74 465) (8 524 )     76 827 

W 2004 roku Grupa odnotowała ujemne przepływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej, zaś saldo 
przepływów z działalności finansowej wykazało zwiększenie środków pieniężnych. 

Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były bezpośrednio związane z realizacją dużych 
kontraktów wdrożeniowych, przy których płatności są odnotowywane znacząco później niż ponoszone są 
koszty i uznawane przychody w rachunku zysków i strat związane z ich realizacją. Natomiast ujemne 
przepływy z działalności inwestycyjnej związane były głównie z nabyciem akcji spółki COMP Rzeszów S.A. 
i inwestowaniem wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe.  

Dodatnie saldo przepływów z działalności finansowej wynikało z zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów, 
między innymi celem nabycia akcji spółki COMP Rzeszów S.A., jak również emisji krótkoterminowych 
papierów wartościowych.  

Zwrot z kapitału i wartość księgowa akcji  

Wskaźnik ROE (liczony jako stosunek zysku netto do stanu kapitałów własnych) na dzień 31 grudnia 2004 
roku wyniósł 0,19 i osiągnął poziom dodatni. Dzięki osiągnięciu w roku 2004 zysku netto na wysokim 
poziomie wskaźnik ten wykazuje znacznie wyższą wartość w porównaniu z latami ubiegłymi. Wartość 
księgowa netto Grupy na dzień 31 grudnia 2004 roku przypadająca na jedną akcję wynosi 7,52 zł.  

Wskaźniki zwrotu z kapitału przedstawia tabela.  

(w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Wartość księgowa Spółki netto (w tys. zł)     126 564     128 152      157 521 

 w tym podniesienie kapitału zarejestrowane 2 stycznia 2003 
roku     32 000      0       0 

Liczba akcji zwykłych (sztuk )    20 613 992    20 950 512     20 950 512 

w tym podniesienie kapitału zarejestrowane 2 stycznia 2003 
roku    3 200 000      0       0 

Wartość księgowa netto na jedną akcję (zł)      6,14     6,12     7,52

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) (7,53)     0,11     1,40

Rentowność  

W 2004 roku Grupa zanotowała poprawę wszystkich wskaźników rentowności działania. W porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano znaczący wzrost wartości prezentowanych 
wskaźników, co było związane bezpośrednio ze wzrostem wyników na poszczególnych pozycjach rachunku 
zysków i strat.  
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 (w tys. zł) 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Rentowność netto na sprzedaży  0,02     0,03     0,11 

Rentowność z działalności operacyjnej -0,08     0,02     0,09 

Rentowność netto -0,44     0,01     0,06 

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym  
Łączna wartość skwantyfikowanych zobowiązań pozabilansowych na koniec 2004 roku wyniosła 16 337 tys. 
zł. W ich strukturze gwarancje i poręczenia stanowiły 96,96% i były one wystawione na rzecz jednostek 
powiązanych w celu poręczenia zobowiązań zaciągniętych przez te spółki. Pozostałe zobowiązania stanowiły 
3,04% i wynikały m.in. z podpisanych umów leasingu operacyjnego środków trwałych na kwotę 496 tys. zł. 

Z powództwa Planetia S.A. przeciwko Softbank S.A. z dnia 10 sierpnia 2001 roku trwa postępowanie 
sądowe o zapłatę kwoty 1 mln zł przed Sądem Okręgowym w Warszawie.   

Softbank S.A. dnia 16 października 2002 roku złożył pozew wzajemny o wypłatę 587 tys. zł (kwota główna 
493 tys. zł, odsetki ustawowe do dnia zapłaty oraz odszkodowania za utracone korzyści – 94 tys. zł) przez 
spółkę Planetia S.A. z tytułu utraconych korzyści.  

Dnia 16 marca 2005 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok, w którym oddalił powództwo Planetia 
S.A. w całości i uwzględnił powództwo wzajemne Softbank S.A. Pełnomocnicy Planetia S.A. zapowiedzieli 
złożenie apelacji.  

Z uwagi na niekorzystną kondycję finansową Planetia S.A., utrzymującą się od roku 2001, trudno 
oczekiwać, iż żądane kwoty będą mogły być skutecznie wyegzekwowane. 

W związku z powyższym w dniu 23 marca 2004 roku Softbank S.A. złożył pozew w Sądzie Okręgowym  
w Warszawie Wydz. III Cywilny przeciwko akcjonariuszom Planetia S.A. o zapłatę kwoty 545 tys. zł. Pozew 
skierowany jest solidarnie wobec akcjonariuszy Planetia S.A. zobowiązanych do zwrotu kwoty zapłaconej 
przez Softbank S.A. za akcje Planetia S.A. w ramach opcji put, gdyby nie uczyniła tego Planetia S.A. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego termin rozprawy nie został jeszcze 
wyznaczony. Ponieważ jednak sprawa ta pozostaje w istotnym związku z wyżej opisanymi wzrasta 
możliwość szybszego wyznaczenia jej terminu.  

Uwzględniając opinie prawników prowadzących wyżej opisane sprawy sądowe, Zarząd Spółki uznaje, że 
ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia przedmiotowych spraw dla Spółki jest niskie, zatem nie utworzono  
z tego z tego tytułu rezerw. 

W dniu 28 grudnia 2004 roku Softbank S.A. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej  
w Warszawie nr PD-4218-170/04/IJ utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej  
w Katowicach nr KP1-730/22/045/3815/020887 z dnia 26 października 2004 roku orzekającą  
o odpowiedzialności Emitenta jako płatnika i określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego 
podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej za 1999 rok w kwocie 71 tys. zł. Skarga została wniesiona w terminie, a termin rozprawy został 
ustalony na 10 maja 2005 roku. 

W dniu 4 kwietnia 2005 r. Softbank S.A. otrzymał dwie decyzje Dyrektora Izby Skarbowej nr PD-4218- 
-171/04/IJ oraz nr PD-4218-171/04/IJ z dnia 30 marca 2005 r. utrzymujące w mocy decyzje Dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach nr KP1-730/23/045/3815/020887 oraz nr KP1- 
-730/24/045/3815/020887 z dnia 26 października 2004 roku orzekające o odpowiedzialności Emitenta jako 
płatnika i określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za 2000 rok w kwocie 
156 tys. zł. i 1 558 tys. zł za 2002 rok. Aktualnie Jednostka  Dominująca przygotowuje skargi na wyżej 
wymienione decyzje, które zostaną wniesione w ustawowym terminie.  

Wszystkie wyżej wymienione kwoty przedstawione w powyższych decyzjach zostały przez Spółkę 
zapłacone w dniu 6 stycznia 2003 roku wraz z należnymi odsetkami. Jednakże Emitent stoi na stanowisku, 
że zobowiązania podatkowe były nienależne i będzie dążyła do odzyskania zapłaconych kwot. Wartość 
kwot, o których zwrot będzie występować Spółka, wynosi 10 440 tys. zł wraz z odsetkami. 

W związku z ogłoszoną w dniu 17 lutego 2003 roku upadłością firmy Apexim S.A. w dniu 4 kwietnia 2003 
roku spółka Epsilio S.A. dokonała zgłoszenia do masy upadłości Apexim S.A. przysługujących jej 
wierzytelności, na kwotę ogólną w wysokości 7 001 tys. zł.  
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Postanowieniem z dnia 29 września 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ustalił listę 
wierzytelności, odmawiając przy tym uznania w całości wierzytelności zgłoszonej przez Epsilio S.A. Na ww. 
postanowienie spółka Epsilio S.A. złożyła sprzeciw.  

W dniu 19 maja 2004 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu w przedmiotowej sprawie. Do chwili 
obecnej odbyły się jeszcze trzy dodatkowe posiedzenia Sądu, z których ostatnie miało miejsce w dniu  
11 stycznia 2005 roku.  

Syndyk masy upadłościowej Apexim S.A. w piśmie procesowym z dnia 10 sierpnia 2004 roku uznał 
wierzytelności Epsilio S.A. na kwotę 6 211 tys. zł oraz wskazał przy tym, że zaktualizowana wyliczona kwota 
rozliczeń pomiędzy Epsilio S.A. i Apexim S.A. wynosi per saldo 2 477 tys. zł i stanowić będzie należność 
masy upadłości Apexim S.A. od Epsilio S.A. 

Na kolejnej rozprawie, która odbyła się w dniu 27 października 2004 roku, została przedstawiona Opinia 
Biegłego Sądowego w sprawie wzajemnych rozliczeń, co do której Epsilio S.A. zgłosiło swoje zastrzeżenia.  

W dniach 14 października i 16 grudnia 2004 roku Epsilio S.A zgłosiło kolejne wierzytelności w stosunku do 
masy upadłości Apexim S.A. w wysokości odpowiednio 1 795 tys. zł i 368 tys. zł.  

W dniu 19 stycznia 2005 roku, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Sąd Rejonowy uznał, iż kwota 
wierzytelności zgłoszonej przez Epsilio S.A. jest niższa od kwoty wierzytelności przysługującej masie 
upadłości Apexim S.A. i na podstawie dokonanych przez siebie ustaleń wydał postanowienie, w którym 
oddalił sprzeciw spółki. Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia, Sąd w całości uznał 
wierzytelność zgłoszoną przez Epsilio S.A. w kwocie 7 001 tys. zł, jednakże, powołując się na art. 54 - 
ustawy prawo upadłościowe zakwestionował skuteczność czynności prawnej dokonanej pomiędzy Epsilio 
S.A. i Apexim S.A. (Aneks nr 2 z 29 listopada 2002 roku), zmniejszającej wysokość wierzytelności Apexim 
S.A. w stosunku do spółki. W konsekwencji, zdaniem Sądu, Epsilio S.A. „jest dłużnikiem upadłej spółki 
Apexim S.A. na kwotę 488 tys. zł netto, z tym zastrzeżeniem, że Epsilio S.A. nie mogło dokonać skutecznie 
rozliczenia kwoty 368 tys. zł z tytułu VAT – dlatego kwota wierzytelności Apexim S.A. w upadłości stanowi  
w rzeczywistości wartość wyższą od powyżej wskazanej wartości netto”. 

Od powyższego orzeczenia, w dniu 25 stycznia 2005 roku Spółka złożyła zażalenie do Sądu Okręgowego  
w Warszawie. 

Niezależnie od toczącego się powyżej postępowania, pozwem z dnia 9 lutego 2004 roku Syndyk Masy 
Upadłości Apexim S.A. wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Epsilio S.A. o zapłatę  
10 775 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi. Powództwo swe Syndyk uzasadniał nieważnością Aneksu  
nr 1 z dnia 30 września 2002 roku i Aneksu nr 2 z dnia 29 listopada 2002 roku do Porozumienia z dnia  
28 marca 2002 roku zawartych pomiędzy Apexim S.A. i Epsilio S.A. W odpowiedzi na pozew spółka Epsilio 
S.A. zgłosiła zarzut niewłaściwości sądu wnosząc o odrzucenie pozwu. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 
2004 roku Sąd odrzucił pozew Syndyka Masy Upadłości Apexim S.A. Postanowienie jest prawomocne.  

Jak wynika z postanowienia Sądu wydanego w dniu 19 stycznia 2005 roku, kwota wierzytelności 
przysługującej masie upadłości Apexim S.A od Epsilio S.A wynosi 7 489 tys. zł oraz dodatkowo 368 tys.  
z tytułu naliczonego podatku VAT. 

Ze względu na fakt, że nie jest znany ostateczny rezultat powyższego postępowania w przedmiocie 
sprzeciwu na postanowienie o odmowie uznania wierzytelności oraz brak możliwości wiarygodnego 
oszacowania wysokości zobowiązania, Zarząd Spółki zdecydował o pozostawieniu w skonsolidowanym 
bilansie kwoty zobowiązania wobec Apexim w wysokości 5 257 tys. zł, posiadając jednocześnie należności 
w wysokości 8 796 tys. składające się z następujących pozycji: 

− zakupione wierzytelności Apexim na kwotę 4 585 tys. zł, 

− udzielona pożyczka na kwotę 4 091 tys. zł, 

− należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 120 tys. zł. 

Na wyżej wymienione należności utworzono odpis aktualizacyjny w kwocie 7 918 tys. zł (w tym odpis 
aktualizujący udzieloną pożyczkę w kwocie 4 091 tys. zł). 

Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych  
w ramach Grupy Kapitałowej  
Softbank S.A. w 2004 roku posiadane nadwyżki finansowe lokował w formie depozytów bankowych, bonów 
skarbowych i obligacji korporacyjnych. Podejmując decyzję o zakupie papierów komercyjnych, pod uwagę 
brano tylko te o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Najczęściej były to obligacje gwarantowane przez spółkę- 
-matkę danego podmiotu i posiadały wysoki rating inwestycyjny. Wybierając obligacje do zakupu poza 
bezpieczeństwem, kierowano się także ich płynnością. W obligacje i bony skarbowe Spółka inwestowała na 
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okres 1-2 miesięcy i były to z reguły kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych. Środki pozostające na 
rachunkach bankowych, których Spółka nie mogła zainwestować na dłuższy okres, lokowane były na 
depozytach bankowych z oprocentowaniem negocjowanym z bankiem. 

Główna inwestycja kapitałowa Emitenta w 2004 roku to przede wszystkim zakup akcji spółki Comp 
Rzeszów S.A. Emitent inwestował również w spółki będące już w Grupie. W Sawan Grupa Softbank S.A. 
zwiększono udział w kapitale spółki, a w Mediabank S.A. podwyższono kapitał, konwertując m.in. dług 
spółki względem Emitenta. Inwestowane środki miały na celu zwiększenie wpływu na zarządzanie spółkami 
oraz finansowanie ich rozwoju. 

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń  

Ożywienie polskiej gospodarki w 2004 roku i odzyskanie przez nią znaczącego tempa wzrostu nie 
przełożyło się bezpośrednio na wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce, w tym nakładów na 
informatykę. Tym niemniej można było zaobserwować stopniowy wzrost nakładów na IT, zwłaszcza  
w sektorach, które tradycyjnie należały do największych odbiorców technologii, czyli w sektorze usług 
finansowych i bankowości oraz w obszarze dużych firm. Również napływ środków z funduszy np. 
strukturalnych Unii Europejskiej miał wpływ na pobudzenie skłonności do inwestowania zwłaszcza  
w sektorze administracji publicznej. Jednak dużym projektom jak CEPiK oraz IACS towarzyszyła 
ograniczona liczba inwestycji związanych z innymi dużymi aplikacjami. Nadal praktycznie nie wystartowały 
projekty IT związane z programem offsetowym. Jednostki administracji publicznej, działając pod presją 
zagrożenia kryzysem budżetowym, starały się przeprowadzić procesy przetargowe tylko dla systemów 
niezbędnych z punktu widzenia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Choć spółki Grupy nie były 
bezpośrednio związane z tymi projektami, to przedłużanie się uruchomienia offsetu wyeliminowało jeden 
z bodźców rozwoju, na który liczyła cała branża IT w Polsce. Rok 2004 był również rokiem częściowej 
wymiany sprzętu w ramach jego „cyklu życia”. Dotyczyło to głównie sprzętu zakupionego w związku  
z rokiem 2000. 

Klienci Grupy, zarówno z rynku instytucji finansowych, jak też z sektora produkcji i usług, kontynuowali 
politykę koncentracji na mniejszych, ewentualnie średniego rozmiaru projektach informatycznych, o 
wymiernych korzyściach, zwłaszcza finansowych, mierzonych pozytywnym ROI lub umożliwiających szybką 
redukcję kosztów. 

Za czynniki mogące wpływać negatywnie na pozycję rynkową spółek Grupy Softbank należy uznać: 

− wypieranie lub marginalizację rozwiązań dostarczanych przez lokalnych dostawców poprzez 
rozwiązania korporacyjne, globalne, 

− przenoszenie procesów decyzyjnych związanych z inwestycjami w IT do central zagranicznych firm 
i banków, 

− zniesienie w przetargach publicznych preferencji dla podmiotów krajowych po wejściu Polski do 
Unii, 

− małą presję przedsiębiorstw na wdrażanie systemów IT jako elementów budujących przewagę 
konkurencyjną,  

− zbyt małe możliwości kapitałowe polskich firm i mniejszą skłonność do inwestowania w nowe 
technologie, 

− rosnącą konkurencję w sektorze SME, do którego ofertę skierowały również firmy wiodące na rynku 
dużych rozwiązań korporacyjnych, 

− opóźnienia w przetargach związanych z infrastrukturą informatyczną administracji publicznej oraz 
projektach offsetowych, 

− w sektorze bankowym – restrykcyjną interpretację GINB w zakresie outsourcingu ustawy Prawo 
Bankowe, 

− kształtowanie się kursów walut (przede wszystkim dolara i euro).  

Produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu i zaopatrzenia 
Struktura sprzedaży Grupy w 2004 roku była zbliżona do poprzedniego roku. Największy udział  
w sprzedaży miały usługi (42,3%). Sprzęt stanowił 35,0% sprzedaży Grupy w 2004 roku, natomiast licencje 
22,3%. 
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Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej Softbank w % wg aktywności 

[%] 2003 rok 2004 rok 

Usługi własne 30,0% 30,2%

Usługi obce 12,0% 12,1%

Licencje własne 6,3% 6,1%

Licencje obce  16,3% 16,2%

Sprzęt 35,0% 35,0%

Pozostałe 0,4% 0,4%

RAZEM 100,0% 100,0%

Rynkiem zbytu Grupy Softbank, poza zasadniczym sektorem instytucji finansowych: banków i instytucji 
ubezpieczeniowych, są centralne urzędy administracji publicznej i firmy produkcyjne. W roku 2004 Grupa 
z sukcesem kontynuowała uczestnictwo w dużych projektach dla administracji publicznej i urzędów 
centralnych – CEPiK w MSWiA, gdzie Softbank S.A. występuje jako główny dostawca oraz realizując dla 
ARiMR dostawy sprzętu i oprogramowania. W kontaktach handlowych Grupy w zakresie sprzętu kluczową 
rolę odgrywają firmy HP oraz IBM, a także producenci innych komponentów infrastruktury (np.: CISCO, 
3COM). Elementy te stanowią istotne uzupełnienie oferty aplikacyjnej Grupy, pochodzącej od takich graczy 
jak: BEA, Microsoft, Oracle, Novadigm, czy Fermat. Główny nacisk Grupa kładzie na sprzedaż rozwiązań, 
projektów i usług IT, którym częstokroć towarzyszy sprzedaż sprzętu. Można zauważyć, że usługi IT 
stanowią dla spółek Grupy, a zwłaszcza Softbank Serwis Sp. z o.o., istotne źródło przychodów.  

Poza współpracą z globalnymi partnerami i liderami rynkowymi oraz wykorzystaniu ich produktów jako 
komponentów realizowanych rozwiązań Grupa Softbank rozwija własne aplikacje niszowe, a także systemy 
adresowane do klientów z sektora SME. Chcąc wykorzystać finansowanie pochodzące z Unii Europejskiej 
dla projektów z tego sektora Softbank Serwis Sp. z o.o. uzyskał akredytację PARP w programie „Innowacje 
i technologie dla rozwoju przedsiębiorczości”.  

Stabilnie rozwija się współpraca z dostawcami oprogramowania aplikacyjnego oraz systemowego: IBM, 
Oracle, Microsoft, BEA, Fermat. Grupa oczekuje, że w najbliższych latach współpraca z partnerami będzie 
się koncentrować na rozwiązaniach z obszaru infrastruktury, takich jak: zarządzanie zasobami 
informatycznymi siecią, systemy pamięci masowych, usługi dotyczące outsourcingu i zapewnienia ciągłości 
działania ośrodków obliczeniowych. A także na budowaniu aplikacji analitycznych z zakresu business 
intelligence, wspomagających procesy podejmowania decyzji, w tym zwłaszcza systemów pozwalających 
na efektywne zarządzanie ryzykiem bankowym i dostosowanie banku do zasad i regulacji Nowej Umowy 
Kapitałowej zwanej Bazyleą II. 

Wszystkie wymienione powyżej firmy, będące właścicielami oferowanych przez Grupę rozwiązań 
aplikacyjnych, narzędzi lub sprzętu komputerowego nie mają żadnych formalnych lub nieformalnych 
powiązań kapitałowych ze spółkami Grupy Kapitałowej Softbank. 

Wykaz ważniejszych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w latach następnych 
W roku 2004 podjęto szereg prac, które prowadziły do uzgodnienia roli i miejsca Grupy Softbank  
w strukturze Grupy Prokom S.A. Identyfikacji obszarów współdziałania, pozwalających na uzyskanie 
największej synergii, towarzyszyło porządkowanie struktury Grupy Softbank.  

Dla Grupy znaczące było prowadzenie prac projektowych, obejmujących budowę Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego (ZSI) dla PKO BP S.A. przy jednoczesnej obsłudze i pracach nad modyfikacjami 
poprzedniego systemu. Jednostka dominująca wykorzystuje w tym przedsięwzięciu różnorodne 
kompetencje analityczne, biznesowe, techniczne i programistyczne pochodzące z zasobów całej Grupy. 
Wdrożenie zakończyć się ma w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy, a prace w tym zakresie zostały 
podzielone na 21 etapów rozłożonych w czasie. Udział Emitenta w umowie szacowany jest na kwotę około 
84 350 tys. USD. Płatności będą dokonywane proporcjonalnie do zakresu wykonanych i odebranych prac. 
Dodatkowo w 2004 roku rozszerzono zakres prac podpisując stosowne aneksy. 

Drugim znaczącym projektem, angażującym zasoby Grupy jest realizacja Centralnego Sytemu Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Zawarta z MSWiA umowa przewiduje, że budowa systemu zakończona 
zostanie do 31 grudnia 2005 roku, natomiast Softbank S.A. będzie zapewniał obsługę serwisową do  
31 grudnia 2009 roku. Za wykonane prace MSWiA będzie płacić w miesięcznych ratach w okresie od  
1 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2009 roku. Wartość tego kontraktu to  219,9 mln zł.  



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VII – Sprawozdania finansowe 

 324

Obydwa wymienione kontrakty zaowocowały dużymi przychodami w 2004 roku, przy jednoczesnym 
zapewnieniu Grupie źródła stabilnych przychodów w najbliższych latach. 

Informacja o zatrudnieniu w Grupie Softbank 
W Grupie Softbank w dniu 31 grudnia 2004 roku zatrudnionych było 955 osób. Zatrudnienie w Grupie 
zmniejszyło się o 95 osób w porównaniu ze stanem z końca 2003 roku, co oznacza spadek o 9%. 
Zatrudnienie zmniejszyło się we wszystkich spółkach z Grupy (łącznie o 159 osób), oprócz jednostki 
dominującej. Spadek wynikał głównie z przeprowadzanych w 2004 roku procesów restrukturyzacyjnych  
w spółkach zależnych. Natomiast w Softbank S.A. zatrudnienie zwiększyło się o 64 osoby. Wynika to  
z rozpoczęcia w 2004 roku głównego etapu realizacji dwóch znaczących kontraktów: wdrożenia systemu 
CEPiK oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w banku PKO BP S.A. Nowo zatrudnione 
osoby to głównie informatycy.  

Liczba osób zatrudnionych w spółkach Grupy Softbank  

 stan na 31.12.2003 stan na 31.12.2004 

Grupa Softbank 1 050 955

Softbank S.A.  315 379

bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 12 0

Epsilio S.A. 249 202

AWiM Mediabank S.A. 57 26

Net Power S.A. 0 0

ZUI Novum Sp. z o.o. 38 35

Sawan Grupa Softbank S.A. 119 90

Softbank Serwis Sp. z  o.o. 260 223

Struktura zatrudnienia w Grupie Softbank na koniec 2004 roku nie zmieniła się znacząco w porównaniu  
z rokiem ubiegłym. Największą grupę osób stanowią informatycy (71%), zgodnie z podstawową 
działalnością Grupy Softbank. Około 16% zatrudnionych pracuje w departamentach wspomagających 
podstawową działalność takich, jak administracja, księgowość i finanse, logistyka, kadry. Pracownicy spółki 
AWiM Mediabank S.A., do której należy Radio PiN, stanowią 3% zatrudnionych w Grupie Softbank.   

Struktura zatrudnienia w Grupie Softbank  

 stan na 31.12.2003 stan na 31.12.2004 

 etaty % etaty % 

Informatycy 712 68% 682 71%

Handlowcy, marketing 70 7% 76 8%

Administracja, księgowość 189 18% 153 16%

Zarząd 22 2% 18 2%

Radio PiN 57 5% 26 3%

RAZEM 1 050 100% 955 100%

Opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ich przyczyn 
W roku 2004 zmieniono strukturę organizacyjną jednostki dominującej, dostosowując ją do realizacji 
kontraktów według sytemu projektowego, uporządkowano kompetencje i zasoby oraz zdefiniowano dla nich 
obszary rynkowe i biznesowe. W ślad za zmianami organizacyjnymi Emitenta rozpoczęto procesy 
modelowania Grupy Kapitałowej zgodnie z przyjętą strategią. Zwiększono udział w kapitale zakładowym 
spółki Sawan Grupa Softbank S.A., co pozwoliło na lepszą synergię działań i kontrolę obszaru biznesowego 
spółki. Również zgodnie z przyjętą strategią podjęto działania mające w celu ukształtowanie formy działania 
Grupy w obszarze bankowości spółdzielczej poprzez zaangażowanie kapitałowe w spółce Comp Rzeszów 
S.A. oraz sprzedaży do tej spółki przez podmiot dominujący akcji spółki Epsilio S.A. Emitent zbył również 
akcje spółek Zeto Rodan Sp. z o.o. i Saba Grupa Softbank S.A. 
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Dodatkowo w 2004 roku zintegrowano klika procesów wewnętrznych Grupy w obszarze działań 
administracji i finansów. Obecnie trwają prace nad współdziałaniem w pozostałych procesach, tj. sprzedaż, 
produkcja czy marketing. Wszystkie te działania mają ujednolicić sposób funkcjonowania Grupy oraz 
wspomagać procesy podejmowania decyzji strategicznych. 

Wykaz najważniejszych zdarzeń, o których Grupa informowała w 2004 roku 
6 stycznia 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Softbank Serwis Sp. z o.o., podmiotem w 100% zależnym 
Emitenta, została podpisana umowa podwykonawcza, w ramach której Softbank Serwis Sp. z o. o. wykona 
prace związane z budową, asystą wdrożeniową i obsługą infrastruktury systemu CEPiK. Za wykonane 
prace podwykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 8 855 tys. zł. Zapłata będzie następowała 
etapami, po uznaniu rachunku Softbank S.A. kolejnymi kwotami wynagrodzenia należnego mu od klienta, tj. 
MSWiA.  

15 stycznia 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa, której przedmiotem jest dostarczenie i zainstalowanie 
sprzętu komputerowego (serwerów i pamięci masowych) wraz z oprogramowaniem na potrzeby rozbudowy 
infrastruktury Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. Umowa będzie zrealizowana w ciągu  
8 tygodni od dnia zawarcia i przewiduje kary umowne w wysokości 0,02% kwoty łącznego wynagrodzenia 
netto za każdy dzień opóźnienia. Wartość netto umowy wynosi 18 913 tys. zł.  

16 stycznia 2004 roku Rada Nadzorcza Softbank S.A. powołała z dniem 16 stycznia 2004 roku w skład 
Zarządu Spółki pana Przemysława Borzestowskiego i pana Przemysława Sęczkowskiego. 

27 lutego 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i GNA societe anonyme holding z siedzibą 
w Luksemburgu została podpisana umowa sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji 
Saba Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, jednostki w 100% zależnej Emitenta, za cenę 10,5 tys. 
zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych). Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem a Kupującym. 
Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ transakcja dotyczy ponad 20% 
kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 29 września 
2003 roku Saba Grupa Softbank S.A. zbyła całość swojego przedsiębiorstwa na rzecz Epsilio S.A. 
z siedzibą w Łodzi, jednostki w 100% zależnej Emitenta (patrz raport bieżący z dnia 1 października 2003 
roku). 

1 marca 2004 roku pan Aleksander Lesz, Prezes Zarządu, złożył na ręce Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Softbank S.A. rezygnację z pełnionej funkcji. 

1 marca 2004 roku Rada Nadzorcza Softbank S.A. w związku z rezygnacją pana Aleksandra Lesza 
powołała z dniem 1 marca 2004 roku pana Krzysztofa Korbę na stanowisko Prezesa Zarządu Softbank S.A.  

Pan Krzysztof Korba, lat 59, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczynał 
w Ośrodku Informacji o Energii Jądrowej, gdzie w latach 1969-1973 był Kierownikiem Sekcji Systemy 
Informatyczne o Energii Jądrowej. W latach 1973-1974 był zatrudniony na stanowisku Analityka 
Systemowego-Projektanta Systemów Informatycznych w ZETO-ZOWAR. Od 1974 do 1980 roku pracował 
jako Główny Specjalista w Rządowym Centrum Informatycznym PESEL, a następnie – od 1980 do 1981 
roku – ponownie w ZETO-ZOWAR, tym razem na stanowisku Kierownika Działu. W okresie od 1981 do 
1983 roku był zastępcą Dyrektora Departamentu Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie 
odpowiadał za stworzenie bazy danych emerytów i rencistów oraz rozpoczęcie generowania poleceń 
zapłaty. W latach 1983-1993 pracował dla ICL Poland/International Computers Ltd. – najpierw na 
stanowisku Dyrektora Handlowego, a później Kierownika Regionalnego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za 
sprzedaż, obsługę klienta oraz rozwój biznesu głównie na terenie Polski środkowo-północnej. W latach 
1993-1995 piastował funkcję Prezesa Zarządu Bull Polska, zaś od 1995 roku był Prezesem 
Zarządu/Dyrektorem Generalnym Unisys Polska. Pan Krzysztof Korba nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.  

1 kwietnia 2004 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował, że w dniu 31 marca 2004 roku Softbank S.A. 
[„Emitent"] oraz bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. [„Sprzedający"] - podmiot zależny w 100% od Emitenta, 
zawarły Umowę sprzedaży przedsiębiorstwa [„Umowa"]. Na mocy Umowy, Emitent nabył przedsiębiorstwo 
jako zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi w skład 
przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy 
Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 35 tys. zł i została ustalona w oparciu o wycenę 
niezależnego eksperta. Emitent nabył przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie 
przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 31 marca 2004 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do 
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych.  

7 kwietnia 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i Rodan Investments Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie podpisana została umowa sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji 
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Centrum Informatyki ZETO-RODAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jednostki zależnej Emitenta, za 
cenę 650 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem 
a Kupującym. Zbywane aktywa zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ transakcja dotyczy 
ponad 20% kapitału zakładowego jednostki zależnej Emitenta. 

14 kwietnia 2004 roku spółka Softbank S.A. podpisała z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. 
(PWPW) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 umowę na dostawę sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, wykonanie usług szkoleniowych i instalacji sieci komputerowych oraz świadczenie usług 
serwisowych. Wartość umowy netto wynosi 27,7 mln zł, a jej termin realizacji – 20 tygodni od dnia wejścia 
umowy w życie. Umowa wejdzie w życie pod następującymi warunkami zawieszającymi: 1) MSWiA oraz 
Ministerstwo Infrastruktury zawrą porozumienie w sprawie współpracy przy budowie i eksploatacji systemów 
teleinformatycznych; 2) Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWPW wyrażą zgodę na 
wdrożenie systemu oraz na zakup infrastruktury i usług związanych z wdrożeniem Centralnej Personalizacji 
Dowodów Rejestracyjnych i ustanowienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej na poczet realizacji 
umowy; 3) PWPW zawrze z Ministerstwem Infrastruktury aneks do umowy w sprawie wytwarzania 
centralnie personalizowanych dowodów rejestracyjnych. Jeżeli warunki zawieszające nie ziszczą się do 
dnia 30 kwietnia 2004 roku, strony mogą odstąpić od umowy. Umowa przewiduje kary umowne, których 
wartość za niezrealizowany w terminie element przedmiotu umowy nie może przekraczać 25% wartości 
wynagrodzenia za ten element. Umowa jest uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% 
kapitałów własnych Emitenta.  

22 kwietnia 2004 roku Softbank S.A. podpisał aneks do umowy podwykonawczej z dnia 6 stycznia 2004 
roku z Softbank Serwis Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny Emitenta). Aneks zmienia umowę w ten 
sposób, że za wszystkie wykonane prace, podwykonawca otrzyma ostatecznie wynagrodzenie w kwocie 
netto 15 204 tys. zł (co stanowi wzrost o 6 349 tys. zł). Aneks wynika z przesunięcia części zadań 
zaplanowanych do realizacji w Softbank S.A. na podwykonawcę, co posłuży optymalizacji zasobów 
Emitenta. Jak podano w raporcie bieżącym ze stycznia br., zapłata będzie następowała etapami, po 
uznaniu rachunku Softbank S.A. kolejnymi kwotami wynagrodzenia należnego mu od Klienta, tj. MSWiA.  

29 kwietnia 2004 roku Spółka Softbank S.A. podpisała umowę z panem Mariuszem Gąsowskim, na mocy 
której Softbank S.A. nabędzie 3 000 sztuk akcji imiennych serii A spółki Sawan Grupa Softbank S.A.,  
o wartości nominalnej 11,00 zł każda, dających łącznie prawo do 12,05% głosów do WZA, za łączną cenę 1 
300 tys. zł. Umowa realizowana była w dwóch transzach: 

− w dniu 6 maja 2004 roku Softbank S.A. nabył 2 040 sztuk akcji, co daje łącznie prawo do 8,19% 
głosów na WZA; 

− w dniu 29 lipca 2004 roku Softbank S.A. nabył 960 sztuk akcji, co daje łącznie prawo do 3,86% 
głosów na WZA. 

17 maja 2004 roku Spółka powzięła wiadomość o ziszczeniu się w dniu 14 maja 2004 roku wszystkich 
(wymienionych dalej) warunków umowy zawartej dnia 14 kwietnia 2004 roku (aneksowanej dwukrotnie  
w dniu 29 kwietnia 2004 roku i 14 maja 2004 roku) z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. 
(PWPW) na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, wykonanie usług szkoleniowych i instalacji 
sieci komputerowych oraz świadczenie usług serwisowych. Wartość umowy netto wynosi 27,7 mln zł, a jej 
termin realizacji to 20 tygodni od dnia wejścia w życie, tj. od 14 maja 2004 roku. 

28 czerwca 2004 roku Spółka podpisała z PKO BP S.A. aneks do umowy z dnia 27 października 2003 
roku. Aneks, którego wartość netto wynosi 852,8 tys. EUR, rozszerza pierwotną umowę o sprzedaż licencji 
na oprogramowanie wraz z wdrożeniem i usługami serwisowymi. Termin realizacji aneksu – 4 tygodnie.  

29 czerwca 2004 roku Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 14 czerwca 2004 roku 
podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., 
będącej spółką zależną Emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 10 015 tys. zł. 
Emitent jest właścicielem 100 150 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A., 
dających prawo do 200 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich głosów. 

30 czerwca 2004 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72A w Warszawie odbyło się 
Walne Zgromadzenie, które podjęło następujące uchwały: 

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków  
i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2003.  

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
SOFTBANK S.A. za rok 2003 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację 
dodatkową.  
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3. Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok 2003.  

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.  

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 
2003.  

6. Uchwała o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 
roku.  

7. Uchwała o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 
roku.  

8. Uchwała o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2003 roku.  

9. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki: 

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 i 3 pkt 1) Statutu Spółki:  

„2. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków.  

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:  

1) każdy spośród akcjonariuszy wykonujących na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z akcji 
Spółki reprezentujących ponad 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje 
wyemitowane przez Spółkę uprawniony jest do powoływania dwóch (2) członków Rady 
Nadzorczej, z tym, że w przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest od dwóch lub 
więcej takich akcjonariuszy, uprawnieni są oni indywidualnie do powoływania jednego  
(1) członka Rady Nadzorczej,"  

Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 i 3 pkt 1) Statutu Spółki:  

„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.  

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:  

2) każdy spośród akcjonariuszy wykonujących na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z akcji 
Spółki reprezentujących ponad 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje 
wyemitowane przez Spółkę uprawniony jest do powoływania trzech (3) członków Rady 
Nadzorczej, z tym, że w przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest od dwóch lub 
więcej takich akcjonariuszy, uprawnieni są oni indywidualnie do powoływania jednego  
(1) członka Rady Nadzorczej,"  

10. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki.  

30 czerwca 2004 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 roku  
z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. Aneks zmienia zapisy umowy w ten sposób, że przesunięciu 
do dnia 29 czerwca 2005 roku ulega termin całkowitej spłaty kredytu. Umowa została uznana za znaczącą, 
ponieważ kwota kredytu (30 000 tys. zł) przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

23 lipca 2004 roku Rada Nadzorcza Softbank S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej, 
celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2004. Wybrana została 
ponownie firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. Firma ta 
jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. 
Stosowna umowa zostanie zawarta między stronami na okres konieczny do wykonania ww. czynności. 
Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-doradczych. 

23 lipca 2004 roku Rada Nadzorcza Softbank S.A. odwołała ze składu Zarządu Spółki pana Jarosława 
Ogorzałka. Spółka wypowiedziała Panu Jarosławowi Ogorzałkowi umowę o pracę. Spółka zobowiązana jest 
do świadczenia pieniężnego na rzecz Pana Jarosława Ogorzałka w kwocie 2 068 tys. zł albo do 
zaoferowania mu po cenie nominalnej 73 857 akcji Spółki w terminie 90 dni od dnia doręczenia Spółce 
stosownego wezwania. 

29 lipca 2004 roku odwołana została prokura udzielona przez Zarząd panu Romanu Perkowskiemu 

11 sierpnia 2004 roku Spółka podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie,  
ul. Czerniakowska 16, umowę na dostawę infrastruktury serwerów wieloprocesorowych wraz z macierzą 
dyskową, o łącznej wartości netto 19 711 tys. złotych. Termin dostawy wynosił 8 tygodni od dnia podpisania 
umowy, a sprzęt jest objęty 36-miesięcznym okresem gwarancji. 
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7 września 2004 roku Spółka zawarła umowę, na podstawie której Softbank S.A. zobowiązał się do objęcia 
łącznie 495 000 akcji oferowanych przez COMP Rzeszów S.A. i pana Adama Górala w ramach oferty 
publicznej akcji COMP Rzeszów S.A., która rozpoczęła się w dniu 8 września 2004 roku. Softbank S.A. 
objął wymienione wyżej akcje po cenie ustalonej na podstawie zapisów na akcje złożonych w trakcie 
budowania Księgi Popytu (pomiędzy 8 a 10 września 2004 roku) w ramach przedziału cenowego 
ustalonego pomiędzy 85 zł a 94 zł za oferowaną akcję. Ponadto Softbank S.A. złożył deklarację objęcia 
dalszych akcji oferowanych w ramach budowania Księgi Popytu. Softbank  S.A. był zainteresowany 
nabyciem pakietu dającego łącznie od 20 proc. do 23 proc. akcji COMP Rzeszów S.A. 

Ponadto, z chwilą nabycia akcji COMP Rzeszów S.A. przez Softbank S.A, wejdzie w życie umowa  
o współpracy pomiędzy Softbank S.A. i COMP Rzeszów S.A. z dnia 6 września 2004 roku. Powyższa 
umowa reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach informatycznych w sektorze bankowym. 
Współpraca w tym zakresie pozwoli również wzbogacić ofertę produktową obu spółek w tym sektorze. 
Występujące pomiędzy spółkami efekty synergii pozwolą na wzajemne wykorzystanie kompetencji  
i doświadczeń oraz najlepszych zasobów zgromadzonych w obu spółkach w zakresie realizowanych 
projektów.  

9 września 2004 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 3 września 
2004 roku i wznowionym po przerwie, powołano Radę Nadzorczą w następującym składzie:  

1. Ryszard Krauze  

2. Maciej Grelowski  

3. Stanisław Janiszewski  

4. Alicja Kornasiewicz  

5. Piotr Mondalski  

15 września 2004 roku Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie umowę kredytową 
(„Umowa"). Umowa dotyczy udzielenia Spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie 50 000 tys. zł 
z przeznaczeniem na sfinansowanie części transakcji zakupu akcji COMP Rzeszów S.A. w pierwszej ofercie 
publicznej. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Kredyt będzie 
udostępniony do czerwca 2005 roku. Jednocześnie w dniu 15 września 2004 roku Spółka podpisała  
z Bankiem BPH aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 roku (patrz RB41/2003), który 
ogranicza możliwość wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty nie większej niż 10 000 tys. zł. 

17 września 2004 roku Członek Zarządu Softbank S.A. zawarł ze Spółką umowę o pracę, na mocy której 
przysługuje mu wobec Spółki uprawnienie do nabycia 73 857 sztuk akcji Softbank S.A. zwykłych na 
okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie równej ich wartości nominalnej. Spółka zobowiązana 
jest umożliwić Członkowi Zarządu nabycie akcji, o których mowa powyżej, w terminie do dnia 31 grudnia 
2004 roku. W przypadku niewywiązania się przez Spółkę z powyższego zobowiązania Członek Zarządu 
może żądać zapłaty przez Spółkę kary umownej w wysokości 2 068 tys. zł.  

18 października 2004 roku zostało zarejestrowanych na rachunku inwestycyjnym Softbank S.A. 450 000 
akcji zwykłych na okaziciela COMP Rzeszów S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po rejestracji, 
Softbank S.A. posiada 605 000 akcji spółki COMP Rzeszów S.A., co stanowi 17,54% kapitału zakładowego 
i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy COMP Rzeszów S.A.  

Softbank S.A. nabywał akcje COMP Rzeszów S.A. w publicznej ofercie, która rozpoczęła się 8 września 
2004 roku. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 94 zł za akcję, co daje łączną wartość 
zakupu w wysokości 56 870 tys. zł. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne oraz kredyt 
bankowy. 

18 października 2004 roku został podpisany List Intencyjny pomiędzy Softbank S.A. a COMP Rzeszów 
S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Intencją obu stron Listu jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego 
ewentualnej sprzedaży przez Softbank S.A. spółce COMP Rzeszów S.A. 892 500 akcji spółki Epsilio S.A.  
z siedzibą w Łodzi, stanowiących 100% kapitału tej spółki.  

Zarząd Softbank S.A. uważa, że połączenie wiedzy, zasobów i doświadczenia COMP Rzeszów S.A. oraz 
Epsilio S.A. pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój obu spółek i poprawę rentowności dzięki wykorzystaniu 
efektów synergii produktowej i sprzedażowej. 

19 października 2004 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował o zakończeniu prac nad strategią Spółki na 
lata 2004-2006. Softbank S.A. zamierza koncentrować się na świadczeniu usług IT na rynku finansowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem bankowości oraz w sektorze administracji publicznej.  

Kompetencyjnie Grupa Kapitałowa Softbank będzie specjalizowała się w następujących obszarach 
biznesowo-technologicznych, budując w oparciu o nie swoją ofertę: 
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1. Budowa i wdrażanie aplikacji i systemów dla instytucji finansowych opartych o technologie 
hurtowni danych, Business Inteligence, zarządzania wiedzą i informacją, w tym: systemy do 
zarządzania ryzykiem. 

2. Wdrażanie aplikacji transakcyjnych dla bankowości detalicznej, korporacyjnej i hurtowej. 

3. Wdrażanie zaawansowanych technologicznie aplikacji do integracji aplikacji, zarządzania 
bezpieczeństwem i zasobami. 

4. Realizacja specyficznych, jednostkowych projektów wytwórczych i integracyjnych 
oprogramowania dla administracji publicznej. 

Softbank S.A. zamierza kierować swoją ofertę do banków i instytucji finansowych oraz jednostek 
administracji publicznej w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zasadzie tej podlegają 
zarówno działania marketingowe, sprzedażowe i produkcyjne, jak również wszelkie inwestycje. Softbank 
S.A. zamierza specjalizować się w przeprowadzaniu złożonych projektów integracyjnych. W praktyce 
oznacza to przechodzenie od systemów transakcyjnych w kierunku systemów integracyjnych i systemów do 
zarządzania. 

Istotą misji i wizji firmy staje się dążenie do obniżenia kosztów działalności i maksymalizowania korzyści 
klientów dzięki optymalizacji ich procesów biznesowych. W odróżnieniu od poprzedniej strategii 
dywersyfikacji rynkowej Softbank S.A. będzie firmą skoncentrowaną na wybranych rynkach, na których 
może uzyskać przewagę konkurencyjną, wykorzystując swoje najlepsze doświadczenia. Strategia Softbank 
S.A. podporządkowana jest zasadzie zwiększania wartości firmy między innymi poprzez odzyskanie pozycji 
lidera na rynku bankowym oraz zdobycie pozycji liczącego się gracza w sektorze administracji publicznej. W 
celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności i skuteczności biznesowej istotne obszary działalności zostaną 
zintegrowane na poziomie Softbanku.  

W praktyce oznacza to, iż Grupa Kapitałowa Softbank zamierza do 2006 roku osiągnąć 12% udział 
w polskim rynku IT w bankowości oraz uzyskać w roku 2006 360 mln zł przychodów z tego sektora przy 
28% marży brutto na sprzedaży. Grupa planuje w 2006 roku osiągnąć przychody z sektora administracji 
publicznej na poziomie 150 mln zł przy 10% marży brutto na sprzedaży. Grupa Kapitałowa Softbank 
prognozuje osiągnąć w 2006 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł przy rentowności 
EBITDA na poziomie 12%.  

Podstawę i założenia przekazanej prognozy zawiera opisana powyżej Strategia 2004-2006 Softbank S.A. 
Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana i oceniana przez Spółkę po zakończeniu 
każdego roku obrotowego w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów. Natomiast 
począwszy od I kwartału 2006 roku prognoza wyników będzie monitorowana i oceniana przez Spółkę po 
zakończeniu każdego kwartału. 

21 października 2004 roku Softbank S.A. podpisał umowę z Najwyższą Izbą Kontroli o wartości 4,5 mln zł 
na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów. System zostanie wdrożony  
w centrali i 16 delegaturach NIK w Polsce. ESOD oparty jest na oprogramowaniu renomowanej 
amerykańskiej firmy Meridio. Softbank S.A. przeprowadzi także stosowne szkolenia z obsługi systemu oraz 
będzie świadczyć usługi serwisowe.  

29 października 2004 roku w związku z prowadzoną w latach 2002-2004 kontrolą skarbową przez 
inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach (opisaną szczegółowo w raporcie rocznym SA-R 2003 
oraz w raporcie kwartalnym S.A.-QSr 1/2004) Softbank S.A. otrzymał decyzję Urzędu określającą 
zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób 
prawnych za lata 1998-2001. Łączna kwota zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od 
zaległości podatkowych wyniosła 1,7 mln zł. W dniu 4 listopada 2004 roku Spółka uiściła kwotę zobowiązań 
podatkowych wraz z odsetkami. W związku z tym Softbank S.A. rozwiązał w III kwartale rezerwę na ww. 
zobowiązania podatkowe w wysokości 2,9 mln zł, co pozytywnie wpłynęło na wynik operacyjny Spółki.  

18 listopada 2004 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent 
podpisał z Bankiem PKO BP S.A. umowy, które nie były przedmiotem oddzielnych raportów bieżących, na 
łączną kwotę 57,2 mln zł.  

Największą wartość ma umowa podpisania dnia 18 listopada 2004 roku, która wynosi 44,9 mln zł. Umowa 
dotyczy rozbudowy konfiguracji sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Systemu ZORBA 3000. Umowa 
obejmuje dostawę i wdrożenie oprogramowania systemowego, dostawę oraz instalację sprzętu 
komputerowego HP i IBM (głównie serwery i macierze) oraz świadczenia dodatkowych usług związanych  
z wdrożeniem. Umowa będzie zrealizowana w zakresie dostawy infrastruktury do końca 2004 roku, 
natomiast w zakresie wdrożenia oprogramowania do końca I połowy 2005 roku. Umowa obejmuje także 
trzyletni serwis sprzętu i oprogramowania systemowego.  
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Umowa przewiduje kary umowne do 20% wartości netto umowy. Bank uprawniony jest do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność 
Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, 
ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.  

22 listopada 2004 roku Zarząd Softbank S.A. otrzymał aneks do znaczącej umowy zawartej z ING 
Bankiem Śląskim S.A. w dniu 24 października 2001 roku. Umowa dotyczy programu emisji obligacji zero 
kuponowych do łącznej kwoty 100 000 tys. zł. W związku z wygaśnięciem 3-letniego okresu obowiązywania 
programu, Softbank S.A. podpisał aneks przedłużający termin obowiązywania programu emisji na czas 
nieokreślony. Pozostałe warunki umowy opisane w raporcie bieżącym 83/2001 z dnia 24 października 2001 
roku oraz raporcie bieżącym 85/2001 z dnia 25 października 2001 roku pozostały niezmienione. Umowa 
została uznana za znaczącą, ponieważ wartość emisji obligacji przewyższa 10% wartości kapitałów 
własnych Softbank S.A.  

30 listopada 2004 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka 
podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowy, które nie były przedmiotem oddzielnych raportów bieżących, na 
łączną kwotę 48,2 mln zł.  

Największą wartość ma aneks do umowy z PKO BP S.A. z dnia 27 października 2003 roku (RB 54/2003) 
podpisany dnia 30 listopada 2004 roku, którego wartość wynosi 8,3 mln EUR. Aneks obejmuje sprzedaż 
licencji do oprogramowania firmy IBM oraz jego dostarczenie, instalację i serwis do 31 grudnia 2007 roku.  

Umowa przewiduje kary umowne do 10% wartości netto umowy. Bank uprawniony jest do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność 
Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, 
ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

30 listopada 2004 roku Spółka podpisała aneks z firmą Face Technologies (PTY) Ltd. z siedzibą w RPA 
(„Aneks”) do umowy z dnia 28 października 2003 roku („Umowa”) publikowanej raportem bieżącym RB 
57/2003.  

Aneks został uznany za znaczący, ponieważ jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Softbank 
S.A. Aneks zmniejszył wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. o 8,0 mln EUR. Zgodnie z Aneksem 
wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. wynosi 4,0 mln EUR. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka 
podpisała z firmą Face Technologies (PTY) Ltd. łącznie dwa aneksy do Umowy. Aneksy te zmniejszyły 
wynagrodzenie Face Technologies (PTY) Ltd. łącznie o kwotę 12,2 mln EUR.  

Softbank S.A. przejął na siebie część zobowiązań, które zgodnie z Umową leżały po stronie Face 
Technologies (PTY) Ltd. Softbank S.A. przejął usługi związane z dostarczeniem licencji oprogramowania 
bazodanowego (Oracle) i narzędziowego (Rational Rose), usługi związane ze szkoleniami oraz 
utrzymaniem systemu (maintenance), a także część prac adaptacyjnych i rozwojowych. 

17 grudnia 2004 roku został zawarty aneks do umowy z dnia 18 sierpnia 2003 roku zawartej pomiędzy 
PKO BP S.A. („Bank"), Accenture Sp. z o.o., Alnova Techonologies Corporation S.L., Softbank S.A. 
(„Konsorcjum"), o której Zarząd poinformował dnia 18 sierpnia 2003 roku (RB 33/2003).  

Przedmiotem aneksowanej umowy jest opracowanie, dostarczenie i wdrożenie w PKO BP S.A. 
oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego („ZSI”), jak również świadczenie dodatkowych 
usług związanych z realizacją powyższego projektu. Na mocy aneksu znacząco rozszerzono funkcjonalność 
dostarczanego oprogramowania. Decyzja dotycząca rozszerzenia zakresu prac wynika z rosnących potrzeb 
biznesowych Banku i planów w zakresie zwiększenia i unowocześnienia obsługi transakcji i oferty 
produktowej. 

Kwota wynagrodzenia należna Konsorcjum z tytułu wdrożenia oprogramowania ZSI wzrasta na podstawie 
aneksu o 71,2 mln USD. Płatności będą dokonywane w miarę postępu wykonywanych prac w latach 2004- 
-2007, a zakończenie wdrożenia ZSI planowane jest na kwiecień 2007 roku. Wynagrodzenie roczne za 
serwis systemu wzrasta na podstawie aneksu o kwotę od 2,9 mln USD (po wdrożeniu pilotażowym) do 
 7,8 mln USD (po odbiorze końcowym oprogramowania ZSI). Udział Softbank S.A. w umowie wzrasta na 
podstawie aneksu we wdrożeniu o 29 mln USD, a za serwis rocznie o kwotę od 2,3 mln USD (po wdrożeniu 
pilotażowym) do 6,2 mln USD (po odbiorze końcowym oprogramowania ZSI). 

Konsorcjum jest zobowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania aneksu do zwiększenia kwoty 
gwarancji bankowej, która jest zabezpieczeniem prawidłowej i terminowej realizacji projektu, o kwotę  
5,7 mln USD lub dostarczenie Bankowi odpowiedniej dodatkowej gwarancji bankowej. W przypadku nie- 
wywiązania się uczestników Konsorcjum z obowiązku zwiększenia lub wręczenia bankowi dodatkowej 
gwarancji bankowej, bank ma prawo wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Konsorcjum, wynikające  
z Umowy do czasu zwiększenia lub wręczenia bankowi odpowiedniej dodatkowej gwarancji bankowej. 
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Konsorcjum zobowiązane jest utrzymywać gwarancję bankową (lub gwarancje bankowe) nie krócej niż do 
upływu 18-go miesiąca od odbioru końcowego oprogramowania ZSI. 

Postanowienia zawarte w umowie na dostawę i wdrożenie ZSI w zakresie stosowania kar umownych oraz 
warunków odstąpienia od umowy pozostają w mocy również do zadań wynikających z realizacji aneksu. 

Kary umowne zastrzeżone w umowie na rzecz stron są określone procentowo (od 12 do 15% wartości 
umowy, 20% wynagrodzenia Konsorcjum należnego za zadania, które miały zostać zrealizowane po dacie 
odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia od umowy, albo 50% wynagrodzenia za usługi serwisowe) 
lub kwotowo (od 1 tys. do 15 000 tys. USD). 

W większości przypadków zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez strony 
odszkodowania na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest jednakże ograniczona do szkód rzeczywiście 
poniesionych i w żadnym wypadku nie przekroczy, włączając w to kary umowne, 60 mln USD,  
a w przypadku usług serwisowych od 20% do 100% rocznej wartości opłat z tytułu świadczenia usług 
serwisowych. 

W przypadku gdy prace Konsorcjum nie będą spełniały warunków umożliwiających odbiór, bank będzie 
mógł odstąpić od umowy w części obejmującej wadliwe prace (wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na 
licencję oraz  na serwis, w tym serwis gwarancyjny) lub w całości w przypadku ujawnienia błędu określonej 
kategorii i nieusunięcia takiego błędu w ciągu 3 lub 6 miesięcy (w zależności od kategorii). Ponadto bank 
będzie mógł odstąpić od umowy w zakresie jeszcze nie wykonanym bez podania przyczyn, do dnia 
ukończenia wdrożenia masowego, za zapłatę odstępnego w wysokości 20% wynagrodzenia dostawcy za 
zadania, które miały zostać zrealizowane po dacie odstąpienia. Strony wyłączają możliwość odstąpienia 
banku od umowy w innych przypadkach niż określone w umowie. Konsorcjum będzie mogło odstąpić od 
umowy w zakresie jeszcze nie wykonanym, jeżeli bank będzie zalegał z płatnościami należności na kwotę 
nie niższą niż 5% wynagrodzenia za wdrożenie i przez okres nie krótszy niż 60 dni od daty wezwania banku 
przez Konsorcjum do zapłaty tej kwoty. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
strony odszkodowania na zasadach ogólnych. 

20 grudnia 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i COMP Rzeszów S.A. została podpisana umowa 
sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału 
zakładowego tej spółki. Tym samym ziściły się intencje obu stron transakcji opisane w komunikacie 
bieżącym Softbank S.A. z dnia 19 października 2004 roku (RB 53/2004) dotyczącym podpisanego Listu 
Intencyjnego.  

Cena sprzedaży akcji wynosi 24 500 tys. zł. Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach 
rachunkowych Softbank S.A. na 30 września.2004 roku wynosiła 27 807 tys. zł. Płatność nastąpi w dwóch 
ratach. Pierwsza rata stanowiąca 51% ceny, czyli 12 495 tys. zł, jest płatna do 30 grudnia 2004 roku, 
natomiast druga rata stanowiąca 49% ceny, czyli 12 005 tys. zł, jest płatna do 16 grudnia 2005 roku. 
Prawnym zabezpieczeniem zapłaty II raty jest zastaw rejestrowy na 176 471 akcjach COMP Rzeszów S.A., 
które stanowią 5,12% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Zastaw na akcjach ustanawia pan Adam Góral na rzecz Softbank S.A., na podstawie odrębnej umowy.  

Epsilio S.A. specjalizuje się w dziedzinie teleinformatyki bankowej i działa głównie w sektorze bankowości 
spółdzielczej. Spółka wdrożyła między innymi centralny system bankowy w Banku Gospodarki 
Żywnościowej S.A. obsługujący 2,8 mln rachunków. Po trzech kwartałach 2004 roku przychody ze 
sprzedaży Epsilio S.A. wynosiły 20 993 tys. zł, a zysk netto 4 115 tys. zł.  

COMP Rzeszów S.A. zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla sektora 
finansowego. Od początku swojej działalności obsługuje sektor banków spółdzielczych, w którym posiada 
ponad 30%-owy udział. COMP Rzeszów S.A. obsługuje ponad 40% małych i średnich banków w Polsce. Po 
trzech kwartałach 2004 roku przychody ze sprzedaży COMP Rzeszów S.A. wynosiły 67,5 mln zł, a zysk 
netto 8,2 mln zł.  

Sprzedaż Epsilio S.A. spółce COMP Rzeszów S.A. pozwoli na połączenie szerokiej wiedzy, zasobów 
i doświadczenia obu spółek w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla sektora banków spółdzielczych. 
Ponadto wykorzystanie efektów synergii kosztowych i produktowych pomoże Epsilio S.A. zmniejszyć koszty 
działalności.  

Softbank S.A. posiada 605 000 akcji spółki COMP Rzeszów S.A., co stanowi 17,54% kapitału zakładowego  
i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jeden z Członków Zarządu Softbank S.A. pełni 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej COMP Rzeszów S.A. Umowa sprzedaży została uznana za 
znaczącą, ponieważ wartość sprzedawanych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Softbank S.A. 

30 grudnia 2004 roku w siedzibie Softbank S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym 
została podjęta jedna uchwała. Uchwała dotyczyła zasad sporządzania sprawozdań finansowych Spółki. 
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W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art. 45 1a-1c ustawy z dnia  
29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanowiło, że począwszy od sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe Spółki będą 
sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem wejścia w życie przepisów art. 45 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku  
o rachunkowości. 

Wykaz najważniejszych zdarzeń, o których Grupa informowała po dniu bilansowym 
7 stycznia 2005 roku Zarząd Softbank S.A. powziął informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego na 
akcjach firmy Epsilio S.A. z siedzibą w Łodzi. Zastaw został ustanowiony 30 września 2003 roku (raport 
bieżący RB 48/2003), na mocy umowy kredytowej zawartej pomiędzy Softbank S.A. a ING Bank Śląski S.A. 
Zastaw dotyczył 892 500 akcji Epsilio S.A., o wartości 1 zł każda, stanowiących łącznie 100% wszystkich 
akcji tego podmiotu i dających prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Zastawione aktywa uznaje 
się za aktywa znacznej wartości, ponieważ zastaw dotyczył ponad 20% kapitału zakładowego podmiotu 
zależnego Emitenta.  

W dniu 20 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z COMP Rzeszów S.A. umowę sprzedaży całego 
posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki. 
Szczegóły transakcji zostały opisane w raporcie bieżącym 61/2004. 

13 stycznia 2005 roku Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie aneks do umowy 
kredytowej z dnia 11 września 2003 roku (raport bieżący RB41/2003), który rozszerza możliwość 
wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty 30 000 tys. zł. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 
1M WIBOR powiększona o marżę banku. Kredyt będzie udostępniony do 29 czerwca 2005 roku. Umowa 
została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Softbank S.A.  

27 stycznia 2005 roku Spółka podpisała umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7 000 akcji 
Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11 złotych każda, za łączną 
kwotę 3 491,5 tys. zł. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A., co stanowi podstawę uznania ich za aktywa  
o znacznej wartości.  

Zapłata w wysokości 1 791,5 tys. zł zostanie opłacona gotówką ze środków własnych, natomiast zapłata 
w wysokości 1 700 tys. zł zostanie rozliczona poprzez przeniesienie na sprzedawcę prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, stanowiącego prawo spółki Sawan Grupa Softbank S.A., lub gotówką, wedle 
uznania Softbank S.A. Rozliczenie nastąpi na zasadzie przekazu Softbank S.A. do Sawan Grupa Softbank 
S.A. 

Po transakcji Softbank S.A. będzie posiadał 24 895 akcji o łącznej wartości nominalnej 273,8 tys. zł, co 
stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A.  

Nie istnieją powiązania pomiędzy Softbank S.A. i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi  
a sprzedającymi akcje, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 30 RRM GPW. Wartość ewidencyjna akcji Sawan 
Grupa Softbank S.A. w księgach rachunkowych Softbank S.A. wynosiła na dzień 26 stycznia 2005 roku  
10 630 tys. zł. Wartość nabytych akcji zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Softbank 
S.A. według ceny ich nabycia. 

24 marca 2005 roku Spółka podpisała aneks z Bankiem PKO BP S.A. do umowy z dnia 27 października 
2003 roku (RB 54/2003), którego wartość wynosi 67,4 mln zł. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, 
serwis oraz upgrade oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwój oraz funkcjonowanie 
systemów eksploatowanych przez bank. Umowa przewiduje kary umowne do 10% wartości netto umowy. 
Bank uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 
ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Softbank S.A. jest ograniczona do wartości umowy.  

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowy na łączną kwotę 79,4 mln 
zł, o których nie informowała dotychczas w raportach bieżących, ponieważ nie spełniały one kryteriów 
umowy znaczącej. Wartość zawartych umów została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% 
wartości kapitałów własnych Spółki. 

6 kwietnia 2005 roku Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Softbank S.A., które ma odbyć się w dniu 6 maja 2005 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki 
przy ulicy 17 Stycznia 72A w Warszawie, oraz podał do wiadomości następujące propozycje uchwał: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku 
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 
2004. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Softbank za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację 
dodatkową.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2004 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności  
w roku 2004.  

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w 2004 roku.  

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w 2004 roku.  

8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2004 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji  
serii „T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji  
serii „U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku. 

Jednocześnie, Zarząd Softbank S.A. poinformował, że do podstawowych celów emisji akcji przewidzianych 
powyższym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia należą planowane transakcje nabycia akcji, 
udziałów lub innych składników majątkowych, które mają być dokonywane z zaangażowaniem środków 
finansowych uzyskanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego lub poprzez wniesienie do Spółki 
wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Zarząd Softbank S.A. planuje, 
że w ramach opisanej powyżej emisji ma być wyemitowanych 8 369 295 sztuk akcji. Szacowane wpływy  
z emisji mają wynieść 190 mln zł. 

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie SA-RS 2004  
a wcześniej publikowanymi prognozami wyników  
Żadne prognozy wyniku skonsolidowanego ani jednostkowego na rok 2004 nie były publikowane ani przez 
Emitenta, ani przez Grupę Kapitałową. 

Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych oraz główne inwestycje kapitałowe  
i sposoby ich finansowania 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku podmiot dominujący posiadał akcje lub udziały w następujących podmiotach 
gospodarczych: 

Lp. Jednostki  zależne i stowarzyszone Procentowy udział podmiotu 
dominującego w kapitałach 

1. Softbank Serwis Sp. z o.o. 100,0%

2. bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o.(*) 100,0%

3. Epsilio S.A. 100,0%

4. Mediabank S.A. 100,0%

5. Sawan Grupa Softbank S.A. (**)    71,88%

6. Zakład Usług Informatycznych NOVUM  Sp. z o.o.    51,0%

7. NetPower S.A    49,0%

 

Lp. Pozostałe jednostki Procentowy udział podmiotu 
dominującego w kapitałach 

1. Comp Rzeszów S.A. 17,54% 
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(*) 31 marca 2004 roku Softbank S.A. nabył na mocy umowy sprzedaży przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo 
spółki bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o., jednostki w 100% zależnej od jednostki dominującej, jako zespół 
składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa 
Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Cena 
sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 35 tys.  zł i została ustalona w oparciu o wycenę niezależnego eksperta. 

7 kwietnia 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i Rodan Investments Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie została podpisana umowa sprzedaży całego posiadanego przez Softbank S.A pakietu Zeto 
Rodan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

29 czerwca 2004 roku Softbank S.A. powziął wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 14 czerwca 2004 
roku podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., 
będącej spółką zależną Emitenta. Emitent jest właścicielem wszystkich akcji stanowiących 100% kapitału 
zakładowego AWiM Mediabank S.A., co stanowi 100% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

7 września 2004 roku została zawarta umowa, na podstawie której Softbank S.A. zobowiązał się do 
objęcia łącznie 495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji oferowanych przez Comp Rzeszów 
S.A. (Comp Rzeszów) i pana Adama Górala w ramach oferty publicznej akcji Comp Rzeszów S.A, która 
rozpocznie się w dniu 8 września 2004 roku. W dniu 18 października 2004 roku Softbank S.A. otrzymał 
informacje o zarejestrowaniu na rachunku inwestycyjnym Softbank S.A. 450 000 akcji zwykłych na 
okaziciela COMP Rzeszów S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po rejestracji Softbank S.A. posiada 
605 000 akcji spółki COMP Rzeszów S.A., co stanowi 17,54% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy COMP Rzeszów S.A. Softbank S.A. nabywał akcje COMP Rzeszów 
S.A. w publicznej ofercie, która rozpoczęła się 8 września 2004 roku. 

20 grudnia 2004 roku pomiędzy spółką Softbank S.A. i COMP Rzeszów S.A. została podpisana umowa 
sprzedaży całego posiadanego przez Emitenta pakietu akcji Epsilio S.A., który stanowi 100% kapitału 
zakładowego tej spółki. 

(**) 27 stycznia 2005 roku Spółka podpisała umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7 000 akcji 
Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11 złotych każda, za łączną 
kwotę 3 491,5 tys. zł. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A. Tym samym Softbank S.A. stał się posiadaczem 
100% akcji Sawan Grupa Softbank S.A. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki własne oraz kredyty bankowe. 

Charakterystyka polityki w zakresie kierowania rozwojem Grupy Kapitałowej 
Polityka Grupy Kapitałowej Softbank zamierza koncentrować się na świadczeniu usług IT na rynku 
finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości oraz sektora administracji publicznej. Grupa 
skoncentrowała swoją specjalizację w obszarach biznesowo-technologicznych m.in. takich jak: budowa  
i wdrażanie aplikacji i systemów dla instytucji finansowych opartych o technologie hurtowni danych, 
Business Inteligence, zarządzania wiedzą i informacją; wdrażanie aplikacji transakcyjnych dla bankowości 
detalicznej, korporacyjnej i hurtowej; wdrażanie zaawansowanych technologicznie systemów do integracji 
aplikacji, zarządzania bezpieczeństwem i zasobami; realizacja specyficznych, jednostkowych projektów 
informatycznych dla administracji publicznej. Rozwój wiedzy i kompetencji skupiał i skupiać się przede 
wszystkim na doskonaleniu i uzupełnianiu i rozszerzaniu wiedzy w powyższych obszarach i technologiach. 

Sprawozdawczość finansowo-księgowa spółek z Grupy Kapitałowej Softbank wspomagana przez różne 
specjalistyczne systemy informatyczne m.in. Oracle, IFS, Symfonia. Niektóre spółki korzystały również 
z usług wyspecjalizowanych firm i biur rachunkowych. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 
6 stycznia 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Softbank Serwis Sp. z o.o., podmiotem w 100% zależnym 
Emitenta, została podpisana umowa podwykonawcza, w ramach której Softbank Serwis Sp. z o.o. wykona 
prace związane z budową, asystą wdrożeniową i obsługą infrastruktury systemu CEPiK. Za wykonane 
prace podwykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 8 855 tys. zł. Zapłata będzie następowała 
etapami, po uznaniu rachunku Softbank S.A. kolejnymi kwotami wynagrodzenia należnego mu od klienta,  
tj. MSWiA.  

22 kwietnia 2004 roku Spółka podpisała aneks do umowy podwykonawczej z dnia 6 stycznia 2004 roku 
z Softbank Serwis Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny Emitenta). Aneks zmienia umowę w ten sposób, że 
za wszystkie wykonane prace, podwykonawca otrzyma ostatecznie wynagrodzenie w kwocie netto  
15 204 tys. zł (co stanowi wzrost o 6 349 tys. zł). Aneks wynika z przesunięcia części zadań zaplanowanych 
do realizacji w Softbank S.A. na podwykonawcę, co posłuży optymalizacji zasobów Emitenta. Jak podano  
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w raporcie bieżącym ze stycznia br., zapłata będzie następowała etapami, proporcjonalnie po uznaniu 
rachunku Softbank S.A. kolejnymi kwotami wynagrodzenia należnego mu od klienta, tj. MSWiA. 

29 czerwca 2004 roku Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez sąd w dniu 14 czerwca 2004 roku 
podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A., 
będącej spółką zależną Emitenta. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 10 015 tys. zł. 
Emitent jest właścicielem 100 150 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A., 
dających prawo do 200 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% wszystkich głosów. 

W 2004 roku Grupa Softbank, realizując projekty wdrożeniowe na rynku usług IT, dokonała szeregu 
transakcji z jednostkami z Grupy Prokom S.A. Poniższa tabela przestawia wartościowo zakupy i sprzedaż 
do tych podmiotów. 

Lp. Nazwa podmiotu 
Sprzedaż Grupy Softbank 

do podmiotu Grupy Prokom 
(netto w tys. zł) 

Zakupy Grupy Softbank 
z podmiotu Grupy Prokom 

(netto w tys. zł) 

1. Prokom Software S.A. 1 955 117 856

2. Safe Computing Sp. z o.o. 0 220

3 OptiX Polska Sp. z o.o. 0 608

4 COMP S.A.(*) 0 6 996

5. Incenti S.A. 10 0

6. KOMA S.A. 24 0

7. Postdata S.A. 1 0

(*)Obroty ze spółką Comp S.A. są prezentowane w okresie od 23 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

Większość transakcji, które miały miejsce pomiędzy Softbank S.A. i jednostkami zależnymi Grupy Softbank, 
dotyczyła realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych bądź informatycznych. Tylko niewielki odsetek 
transakcji był wykorzystany na cele własne Grupy. Wielkość transakcji z podmiotami Grupy Softbank 
przedstawia poniższa tabela.  

Lp. Nazwa podmiotu 
Sprzedaż Softbank S.A. 

do podmiotu Grupy  
(netto w tys. zł) 

Zakupy Softbank S.A. 
z podmiotu Grupy  

(netto w tys. zł) 

1. AWiM Mediabank S.A. 5 31

2. bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 0 0

3. Bielpolsoft Joint Venture 0 0

4. Epsilio S.A. 139 192

5. NetPower S.A.  4 0

6. SAWAN Grupa Softbank S.A. 4 1 167

7. SABA Grupa Softbank S.A (*) 0 0

8. Softbank Serwis Sp. z o.o. 930 24 212

9. Zakład Usług Informatycznych „NOVUM” Sp. z o.o. 0 273

10. Zeto-Rodan Sp. z o.o.(**) 0 0

(*) Obroty ze spółką Saba Grupa Softbank S.A. są prezentowane w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 28 lutego 2004 
roku, tj. do dnia sprzedaży wszystkich posiadanych przez Softbank S.A. akcji spółki. 

(**) Obroty ze spółką Zeto Radan Spółka z o.o. są prezentowane w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 marca 2004 
roku, tj. do dnia sprzedaży wszystkich posiadanych przez Softbank S.A. akcji spółki  

Kredyty, umowy pożyczki, poręczeń i gwarancji 
Gwarancje bankowe i akredytywy 

W ramach działalności handlowej Grupa wykorzystuje dostępność gwarancji bankowej i akredytywy jako 
formy zabezpieczenia transakcji gospodarczych z różnymi organizacjami, firmami i podmiotami 
administracji. 
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Na dzień 31 grudnia 2004 roku banki prowadzące rachunki jednostki dominującej wystawiły na wniosek 
Softbank S.A. następujące gwarancje bankowe: 
 

Nazwa beneficjenta 
Kwota i 
waluta 

gwarancji 
Ważność 
gwarancji Rodzaj Gwarancji 

Wiśniowy Developments E  
Sp. z o.o. 186 tys. USD 17 maj 2007 Płatnicza 

IBM World Trade Corporation, USA 400 tys. USD 14 lipiec 2003 Płatnicza 

PPUP Poczta Polska, Centralny 
Zarząd Poczty Polskiej 

          208,9 
tys. zł 16 marzec 2005 Zabezpieczająca roszczenia w okresie 

gwarancji 

PPUP Poczta Polska, Centralny 
Zarząd Poczty Polskiej 

             57,6 
tys. zł 26 maj 2005 Zabezpieczająca roszczenia w okresie 

gwarancji 

Fundacja „Fundusz Współpracy” 1,3 tys. EUR 14 kwiecień 2005 Dobrego wykonania 

Fundacja „Fundusz Współpracy” 1,2 tys. EUR 04 kwiecień 2005 Dobrego wykonania 

Fundacja „Fundusz Współpracy” 7,5 tys. EUR 28 marzec 2005 Dobrego wykonania 

Fundacja „Fundusz Współpracy” 1,6 tys. EUR 04 kwiecień 2005 Dobrego wykonania 

Ministerstwo Finansów               16 tys. 
zł 13 luty 2005 Dobrego wykonania 

Komenda Główna Policji               88,5 
tys. zł 24 marzec 2005 Zabezpieczająca roszczenia w okresie 

gwarancji 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne S.A. 

          211,7 
tys. zł 3 styczeń 2006 Dobrego wykonania 

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa  

             203,8 
tys. zł 10 luty 2006 

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia z tytułu 
rękojmi i gwarancji 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  797,1 tys. zł 22 luty 2006 Dobrego wykonania 

Prokom Software S.A.  98 tys. zł 28 luty 2005 
Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia z tytułu 
gwarancji 

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa  207,7 tys. zł 9 kwiecień 2007 

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia z tytułu 
rękojmi i gwarancji 

Spółka Pocztowy Fundusz 
Leasingowy Sp. z o.o. 23,8 tys. zł 12 marzec 2007 

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia z tytułu 
rękojmi i gwarancji 

Telekomunikacja Polska S.A.  131,5 tys. zł 13 sierpień 2007 Dobrego wykonania 

Gmina Bielsko-Biała 51,2 tys. zł 5 styczeń 2006 
Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia z tytułu 
gwarancji 

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 1 000 tys. zł 31 lipiec 2007 Dobrego wykonania  

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 73,7 tys. zł 4 lipiec 2005 

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia z tytułu 
rękojmi i gwarancji 

Fundacja „Fundusz Współpracy”  11,6 tys. zł 28 grudzień 2004 Wadium przetargowe 

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 71,2 tys. zł 31 lipiec 2005 

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia z tytułu 
rękojmi i gwarancji 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  1 202,3 tys. zł 20 październik 
2007 

Dobrego wykonania oraz 
zabezpieczająca roszczenia z tytułu 
rękojmi i gwarancji 

Instytut Gospodarki Wodnej 
I Meteorologii  10,2 tys. EUR 28 luty 2005 Zwrotu zaliczki  
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Nazwa beneficjenta 
Kwota i 
waluta 

gwarancji 
Ważność 
gwarancji Rodzaj Gwarancji 

Instytut Gospodarki Wodnej 
i Meteorologii  328 tys. zł 28 luty 2005 Zwrotu zaliczki  

Instytut Gospodarki Wodnej 
i Meteorologii  10,2 tys. EUR 28 luty 2007 Dobrego wykonania  

Instytut Gospodarki Wodnej 
i Meteorologii  328 tys. zł 28 luty 2007 Dobrego wykonania  

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.  10 tys. zł 28 luty 2005 Wadium przetargowe 

Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S.A.  1 000 tys. zł 17 stycznia 2005 Wadium przetargowe  

Komenda Główna Policji  300 tys. zł 28 luty 2005 Wadium przetargowe 

Komenda Główna Policji  400 tys. zł 28 luty 2005 Wadium przetargowe 

Face Technologies (PTY) LTD  4 000 tys. EUR 30 listopada 2005 Zabezpieczenie wierzytelności  

Dnia 5 sierpnia 2004 roku jednostka dominująca przedłużyła umowę z TUiR Warta S.A. na udzielanie 
ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku ubezpieczyciel 
współpracujący z Softbank S.A. wystawił na wniosek firmy następujące gwarancje ubezpieczeniowe: 

Nazwa beneficjenta Kwota i waluta 
gwarancji Ważność gwarancji Cel wystawienia 

Komenda Główna Policji  300 tys. zł 8 stycznia 2005 Wadium przetargowe 

Komenda Główna Policji  400 tys. zł 8 stycznia 2005 Wadium przetargowe  

Komenda Główna Policji  50 tys. zł 8 stycznia 2005 Wadium przetargowe 

Najwyższa Izba Kontroli  452,3 tys. zł 14 grudnia 2006 Należyte wykonanie 

Komenda Główna Policji 539 tys. zł 31 grudnia 2004 Wadium przetargowe 

Komendant Główny Policji 86,7 tys. zł 23 stycznia 2005 Należyte wykonanie  

W ramach działalności handlowej Softbank Serwis Sp. z o.o. wykorzystuje dostępność gwarancji bankowej 
i akredytywy jako formy zabezpieczenia transakcji gospodarczych z różnymi organizacjami, firmami 
i podmiotami administracji. 

Na dzień 31 grudnia 2004 banki prowadzące rachunki bieżące Softbank Serwis Sp. z o.o. wystawiły na 
wniosek firmy następujące gwarancje bankowe: 

Nazwa beneficjenta Wartość  
w walucie 

Kurs waluty na 
31.12.2004 roku 

Wartość 
tys. zł 

Ważność 
gwarancji 

Cel 
wystawienia

Pracownicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa SOBIESKI 41,1 tys. zł 1 41,1 tys. zł 30 marca 2005 wykonanie 

umowy 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów Zarząd Inwestycji  
w Katowicach 

176,2 tys. zł 1 176,2 tys. zł 15 styczeń 2005 
należyte 
wykonanie 
umowy 

IBM Polska Sp. z o.o. 39 tys. zł 1 39 tys. zł 30 kwiecień 2008 wykonanie 
umowy 

PKN ORLEN S.A. 50 tys. zł 1 50 tys. zł 13 luty2005 zabezpieczenie 
umowy 

PPU Energetyka Sp. z o.o. 15,2 tys. EUR 4,0790 62,2 tys. 
EUR 31 marzec 2007 zabezpieczenie 

umowy najmu 
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Poręczenia i gwarancje 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan udzielonych poręczeń przez Softbank S.A. przedstawiał się 
następująco:  

− poręczenie dla AWiM Mediabank S.A. umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 200 tys. zł. Na dzień 
31 grudnia 2004 roku kwota niespłaconego kredytu inwestycyjnego wynosiła 300 tys. zł; 

− poręczenie do umowy z dnia 26 listopada 2003 roku najmu powierzchni biurowej zawartej pomiędzy 
Sawan Grupa Softbank S.A. a KBP-1 Sp. z o.o. Poręczenie podpisały Sawan Grupa Softbank S.A., 
KBP-1 Sp. z o.o. i Softbank S.A. Szacowana wartość poręczenia wg stanu na 31 grudnia 2004 roku 
wyniosła 4 999 tys. zł; 

− poręczenie do umowy z dnia 26 lutego 2004 roku dotyczącej budowy sieci strukturalnej zawartej 
pomiędzy Softbank Serwis Sp. z o.o. a Tyco Sp. z o.o. Szacowana wartość poręczenia wg stanu na  
31 grudnia 2004 roku wyniosła 7 342 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan udzielonych gwarancji przez Softbank S.A. przedstawiał się 
następująco:  

− gwarancja jako zabezpieczenie udzielonego przez Bank BPH kredytu obrotowego odnawialnego firmie 
Sawan Grupa Softbank S.A. do wysokości 2 000 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku kwota 
niespłaconego kredytu obrotowego wynosiła 1 805 tys. zł, 

− gwarancja jako zabezpieczenie udzielonego przez Bank BPH kredytu w rachunku bieżącym firmie 
Sawan Grupa Softbank S.A. do wysokości 300 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku kwota 
niespłaconego kredytu obrotowego wynosiła 0 tys. zł. 

Kredyty, pożyczki i emisje papierów dłużnych 

W 2004 roku Softbank S.A. kontynuował umowę z bankiem ING Bank Śląski S.A. na realizację programu 
emisji weksli/obligacji komercyjnych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania z tytuły emisji obligacji 
komercyjnych wynosiły: 64 000 tys. zł (wartość nominalna).  

Emisje mają następujące terminy zapadalności: 

Symbol serii Wartość nominalna Termin wykupu 

N   4 000 tys. zł 10 styczeń 2005 

O 12 000 tys. zł 10 styczeń 2005 

R 12 500 tys. zł 10 luty 2005 

B 15 000 tys. zł 24 luty 2005 

I   3 000 tys. zł 24 luty 2005 

P   1 500 tys. zł 9 marzec 2005 

K   5 000 tys. zł 20 kwiecień 2005 

G   7 000 tys. zł 9 wrzesień 2005 

L   4 000 tys. zł 6 grudzień 2005 

Celem powyższych emisji było pozyskanie środków na finansowanie statutowej działalności firmy. 

30 czerwca 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Bankiem PKO BP S.A. został zawarty aneks do umowy 
kredytowej z 13 września 2002 roku na korzystanie do 30 czerwca 2005 roku z kredytu w rachunku 
bieżącym do kwoty 5 000 tys. zł. Na dzień bilansowy zobowiązanie Softbank S.A. z tytułu powyższej umowy 
wynosiło 0 zł. 

W 2004 roku Softbank S.A. kontynuował umowę podpisaną 13 lutego 2001 roku z ING Bank Śląski S.A. na 
korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 000 tys. zł. Na dzień bilansowy linia kredytowa nie 
była wykorzystana. 

16 grudnia 2004 roku Softbank S.A. zawarł z ING Bank Śląski S.A. umowę rozwiązującą do umowy 
kredytowej z dnia 30 września 2003 roku. Wszelkie zobowiązania Softbank S.A. wynikające z tej umowy 
zostały uregulowane.  
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15 września 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a BPH S.A. został zawarty aneks do umowy kredytowej  
z dnia 11 września zmniejszający kwotę kredytu do 10 000 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku 
zobowiązania Softbank S.A. z tytułu powyższej umowy wynosiły 0 zł.  

Na mocy umowy z 15 września 2004 roku zawartej pomiędzy Softbank S.A. a Bankiem BPH S.A. Spółce 
został przyznany kredyt inwestycyjny w kwocie 50 000 tys. zł. Kredyt został udostępniony do dnia 14 czerwca 
2005 roku. Na dzień bilansowy zobowiązanie z tytuły ww. umowy kredytowej wynosiło 36 870 tys. zł.  

29 października 2004 roku pomiędzy Softbank S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. został zawarty aneks do 
umowy kredytowej z 30 kwietnia 2004 roku na korzystanie do 28 października 2005 roku z kredytu  
w rachunku bieżącym do kwoty 10 000 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku linia kredytowa nie była 
wykorzystana.  

9 września 2004 roku spółka Softbank Serwis Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie 
umowę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 100 tys. zł.  Zabezpieczeniem kredytu są środki trwałe, 
weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna na nieruchomości gruntowej i blokada lokaty. Umowę 
podpisano w celu krótkoterminowego finansowania bieżącej działalności. Na dzień 31 grudnia 2004 roku 
zobowiązanie z tytułu kredytu wynosiło 0 tys. zł. Ostateczna spłata kredytu wyznaczona jest do dnia  
10 września 2005 roku. 

2 września 2003 roku spółka Softbank Serwis Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie 
umowę kredytu stand-by z przeznaczeniem na pokrycie m.in.: wypłat realizowanych gwarancji, prowizji od 
wykorzystanego kredytu, prowizji od udzielonych gwarancji do kwoty 200 tys. zł.   Zabezpieczeniem kredytu 
jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz 
nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego. W dniu 13 sierpnia 2004 roku umowa została 
aneksowana w zakresie wartości kredytu do kwoty 300 tys. zł, natomiast w dniu 22 października 2004 roku 
umowa została aneksowana do kwoty 800 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązanie z tytułu 
kredytu wynosiło 0 tys. zł. Ostateczna spłata kredytu wyznaczona jest do dnia 31 stycznia 2006 roku. 

17 grudnia 2002 roku spółka AWiM Mediabank S.A. podpisała umowę kredytową z BRE Bankiem S.A. na 
kwotę 900 tys. zł. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są środki trwałe do kwoty 232 tys. zł i poręczenie 
Softbank S.A. do kwoty 1 023 tys. zł. Kredyt został zaciągnięty w celu rozpoczęcia działalności medialnej. 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązanie z tyt. kredytu wynosiło 300 tys. zł. Ostateczna spłata kredytu 
wyznaczona jest do dnia 31 grudnia 2005 roku. 

28 września 2000 roku spółka Sawan Grupa Softbank S.A. zawarła z bankiem BPH S.A. w Krakowie 
umowę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 tys. zł. Umowa ta została przedłużona aneksami  
z dnia 12 września 2003 roku i 12 października 2004 roku. Zabezpieczeniem kredytu są środki trwałe, 
weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna na nieruchomości gruntowej, blokada środków pieniężnych  
i gwarancja wystawiona przez  Softbank S.A. Umowę podpisano w celu krótkoterminowego finansowania 
bieżącej działalności. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązanie z tytułu kredytu wynosiło 1 805 tys. zł. 
Kredyt został udostępniony do dnia 30 czerwca 2005 roku  

31 października 2001 roku spółka Sawan Grupa Softbank S.A. zawarła z bankiem BPH S.A w Krakowie 
umowę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 300 tys. zł. Umowa ta została przedłużona aneksami z dnia 
31 października 2003 roku i 26 października 2004 roku Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in 
blanco, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez 
BPH S.A. i gwarancja Softbank S.A. Umowę podpisano w celu krótkoterminowego finansowania bieżącej 
działalności. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązanie z tyt. kredytu wynosiło 0 tys. zł. Ostateczna 
spłata kredytu wyznaczona jest do dnia 30 czerwca 2005 roku. 

8 października 1999 roku spółka Epsilio S.A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
umowę pożyczki na kwotę 700 tys. zł. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco i zastaw 
wierzytelności. Umowę podpisano w celu sfinansowania przedsięwzięcia wdrożeniowego. Spłata kredytu 
wyznaczona jest do dnia 30 września 2004 roku. Ostatnia rata pożyczki została spłacona w dniu  
16 września 2004. Na dzień 31 grudnia 2004 roku spółka nie posiadała zobowiązań z tego tytułu. 

Umowy pożyczki 

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan udzielonych przez Softbank S.A. pożyczek przedstawiał się 
następująco: 

27 lipca 2004 roku Softbank S.A. udzielił spółce AWiM Mediabank S.A. pożyczki w wysokości 1 045 tys. zł. 
Oprocentowanie pożyczki jest w wysokości wartości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2,5 punktu 
procentowego w skali roku. Termin spłaty w umowie został określony na 27 lipca 2005 roku. 
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14 października 2004 roku Softbank S.A. udzielił spółce AWiM Mediabank S.A. pożyczki w wysokości 
1 000 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki jest w wysokości wartości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2,5 
punktu procentowego w skali roku. Termin spłaty w umowie został określony na 14 kwietnia 2006 roku. 

Na dzień bilansowy łączna kwota pożyczek udzielonych spółce AWiM Mediabank S.A. została objęta 
odpisem aktualizującym.  

30 sierpnia 2004 roku Softbank S.A. udzielił pożyczki spółce Sawan Grupa Softbank S.A. w kwocie 1 100 
tys. zł Oprocentowanie pożyczki jest w wysokości wartości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2,5 punktu 
procentowego w skali roku. Spłata pożyczki nastąpi do 31 sierpnia 2005 roku. Na dzień bilansowy 
zobowiązania spółki Sawan Grupa Softbank S.A. z tytułu ww. umowy wynosiły 807 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2004 należności Softbank S.A. z tytuły udzielonych pożyczek wynosiły 2 899 tys. zł,  
w tym odsetki od udzielonych pożyczek 54 tys. zł.  

Ocena stanu aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej oraz zarządzanie zasobami 
finansowymi 
W roku 2004 Grupa Kapitałowa na bieżąco wywiązywała się z zaciągniętych zobowiązań handlowych, jak 
i inwestycyjnych. Softbank S.A. utrzymuje linie kredytowe w różnych bankach oraz emituje papiery dłużne, 
które są obejmowane przez różnych inwestorów. Dzięki tej polityce Spółka dywersyfikuje swój portfel 
pozyskiwania finansowania. Emisje papierów dłużnych są przeprowadzane na coraz dłuższe okresy. 
Jednostki Grupy Kapitałowej starały się regulować swoje zobowiązania z wpływów operacyjnych, 
wspomagając się zewnętrznymi źródłami finansowania w postaci krótkoterminowych linii kredytowych  
w rachunkach bieżących, kredytów i pożyczek oraz wpływów kapitałowych. 

Wolne środki finansowe Grupa Kapitałowa lokowała w papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim 
bezpieczeństwem (gwarancja banku lub spółki-matki) i dużą płynnością oraz na lokatach bankowych. 

Z uwagi na duże wahania kursu oraz zawarte długoterminowe kontrakty handlowe w walucie Spółka 
zabezpiecza spodziewane przepływy finansowe zarówno po stronie sprzedaży, jak i kupna. Aktywna polityka 
Softbanku w tej dziedzinie pozwala na minimalizowanie wpływu wahań kursu walut na wyniki Spółki. 

Wykorzystanie wpływów z emisji w okresie od maja 1998 do grudnia 2004 roku 
Wszystkie wpływy z emisji zostały wykorzystane przed okresem sprawozdawczym. 

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,  
w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze 
finansowania tej działalności 
Określone dla Grupy Kapitałowej inwestycje zostały zaplanowane w sposób, by możliwość ich realizacji mogła 
się odbyć przy uwzględnieniu bieżącej działalności operacyjnej niezakłócającej aktualnej płynności finansowej 
podmiotów. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych wymagających większego zaangażowania środków 
związanych z długoterminową realizacją obecnych i przyszłych kontraktów, inwestycji w akwizycje oraz rozwój 
produktów finansowanie będzie przebiegało w oparciu o pozyskanie środków zewnętrznych w postaci 
kredytów, pożyczek, papierów dłużnych oraz kapitału z emisji akcji. 

Planowane inwestycje kapitałowe Grupy w roku 2005 powinny zamknąć się kwotą 204 mln zł. 

Grupa Kapitałowa Softbank na rynku informatycznym 
Grupa Softbank klasyfikowana jest wśród czołówki polskich przedsiębiorstw informatycznych – integratorów 
rozwiązań dla sektora finansowego i bankowego. Spółki Grupy, dysponując odpowiednim wieloletnim 
doświadczeniem, wiedzą biznesową dotyczącą potrzeb klienta, zespołami doświadczonych specjalistów 
oraz technologią są przygotowane do uczestniczenia w najważniejszych projektach informatycznych  
w sektorze bankowo-finansowym. Przyszła pozycja Grupy na rynku będzie wypadkową czynników 
wewnętrznych związanych z: restrukturyzacją, przebudową portfela kompetencyjno-produktowego i usług, 
współpracą w ramach Grupy Prokom oraz czynników rynkowych niezależnych od podejmowanych przez 
Softbank działań obejmujących tendencje na rynku IT w Polsce i na rynku kluczowych odbiorców, w tym 
zmiany spowodowane rozszerzeniem Unii Europejskiej. 

W 2004 roku w polskim sektorze bankowym zdecydowanie wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami do 
zarządzania ryzykiem bankowym oraz przygotowaniem implementacji międzynarodowych standardów 
księgowych zgodnych z Nową Umową Kapitałową będących regulacjami Komitetu Bazylejskiego II. W 2004 
roku Grupa Softbank rozwijała bliską oraz intensywną współpracę z francuską firmą Fermat – wiodącym 
europejskim dostawcą systemów do zarządzania ryzykiem. Dla Grupy ważnym czynnikiem w walce o rynek 
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są własne kompetencje z wdrożenia prowadzonego w BZ WBK S.A. oraz doświadczenia Sawan Grupa 
Softbank S.A., zdobyte przy budowie hurtowni danych oraz systemów sprawozdawczych. Umożliwiają one 
połączenie aplikacji dostarczanych przez Fermat w Zintegrowaną Platformę Zarządzania Ryzykiem. Grupa 
chce na rynku polskim odegrać znaczącą rolę wśród dostawców tej klasy systemów. 

Priorytetowymi obszarami rozwoju są dla Grupy: uczestnictwo w dużych projektach informatycznych, 
budowanie zintegrowanych rozwiązań, zwłaszcza bazujących na integracji aplikacji, projektowanie  
i dostarczanie systemów zarządzania informacją: hurtownie danych i rozwiązania klasy Business 
Intelligence, w tym wspomniane wyżej aplikacje do analizy ryzyka bankowego, rozwój systemów 
bezpieczeństwa oraz aplikacje obsługujące elektronicznie kanały dostępowe mieszczące się w kategorii 
bankowość elektroniczna, zwłaszcza w zakresie rozwiązań mobilnych. W tym zakresie spółki posiadają  
i będą dalej rozwijać unikatowe na rynku doświadczenie i kompetencje.  

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej 
oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta, co najmniej do końca 2005 roku,  
z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej 
Najistotniejszym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na zachowanie się polskiej gospodarki jest akcesja 
do Unii Europejskiej. Ocenia się, że Polska jest o co najmniej kilka lat opóźniona pod względem 
informatyzacji, zwłaszcza w obszarze administracji publicznej; w sektorze finansowym i bankowym stan IT 
przedstawia się dużo lepiej i tu luka jest węższa. Wydatki na IT na zatrudnioną osobę są w polskich 
przedsiębiorstwach około 5-krotnie niższe niż w krajach wysoko rozwiniętych. Przeciętnie, wiodące polskie 
firmy, przeznaczają na inwestycje w informatykę ok. 0,5% swoich przychodów, przy średniej europejskiej na 
poziomie 2,5%. W związku z akcesją Polski do Unii oczekuje się dynamicznego rozwoju rynku IT  
– przede wszystkim w mocno infrastrukturalnie i pod względem aplikacji opóźnionej Administracji Publicznej, 
ale również między innymi w telekomunikacji, usługach użyteczności publicznej, czy przemyśle działającym 
na eksport. Wejście Polski do Unii może przyspieszyć procesy konsolidacji, również wśród firm 
informatycznych tak, aby były one w stanie działać na rynku regionalnym. Dodatkowo, w przypadku 
realizowania w Europie modelu outsourcingu off-shore, polskie firmy informatyczne będą musiały zmierzyć 
się z ofertą firm z Indii. 

Z kolei na kluczowym dla Grupy rynku bankowym, za najważniejsze trendy i procesy uznaje się: 

− nasilenie się procesów konsolidacyjnych, w bankach, przejawiających się w postaci fuzji i przejęć, 
przenoszenie procesów decyzyjnych do central poza Polską,  

− konieczność przeprowadzenia procesów dostosowawczych w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
bankowym na podstawie zaleceń Komitetu Bazylejskiego II, 

− wzrost potrzeb informacyjnych związanych z poprawieniem efektywności zarządzania, 

− powolny wzrost skłonności do korzystania z usług outsourcingowych, 

− integrację tradycyjnych i elektronicznych form dystrybucji produktów bankowych. 

Najważniejszym wewnętrznym czynnikiem wpływającym na długoterminową stabilizację pozycji Grupy 
Softbank jest zdobycie (w sierpniu 2003 roku) wieloletniego kontraktu na informatyzację PKO BP S.A. jak 
również prowadzenie długoterminowego, projektu Centralnego Systemu Ewidencji Pojazdów i Kierowców  
– CEPiK oraz realizacja we współpracy z Prokom Software S.A. innych dużych projektów w sektorze 
ubezpieczeniowym i dla administracji publicznej.  

Wśród zarządzanych przez podmiot dominujący spółek Grupy Softbank zainicjowane zostały procesy, które 
powinny poprawić przewagę konkurencyjną Grupy, podnieść efektywność zarządzania i usprawnić kontrolę 
kosztów. Grupa podejmuje również intensywne prace nad uporządkowaniem oferty i jej rozbudową. Nowe 
produkty będą pozyskiwane poprzez prowadzenie własnych prac wykorzystujących dorobek Grupy, 
przejmowanie nowych spółek posiadających ciekawe produkty niszowe lub atrakcyjnych klientów, 
współpracę ze spółkami Grupy Prokom Software S.A., a także nawiązywanie aliansów z zagranicznymi 
producentami oprogramowania. 

Grupa planuje również rozwój technologiczny poprzez szersze wykorzystanie narzędzi inżynierii 
oprogramowania (CASE): modelowania danych, testowania, zarządzania infrastrukturą.  

Dokonania i perspektywy rozwoju Grupy Softbank w roku 2004 
Softbank Serwis Sp. z o.o. w 2004 roku swoją działalność koncentrował głównie na obsłudze i realizacji 
kontraktów w zakresie dostaw i serwisu sprzętu, usług teleinformatycznych i przetwarzania danych, usług 
outsourcingu systemów informatycznych. Głównym odbiorcą usług spółki pozostawał Softbank S.A., co 
wynikało z faktu świadczenia prac podwykonawczych w dużych kontraktach realizowanych przez podmiot 
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dominujący, głównie CEPiK i CPDR. Spółka starała się również pozyskać klientów z sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw, oferując własne systemy wspomagające zarządzanie firmą.  

Sawan Grupa Softbank S.A. w 2004 roku swoją ofertę skupiała na produktach, systemach i usługach 
w obszarach Bussines Inteligence. Spółka oprócz działań w sektorze bankowym starała się pozyskać 
odbiorców z innych obszarów. Plany i perspektywy rozwojowe to przede wszystkim realizacja nowych 
kontraktów na dostawę gotowych produktów oraz wykorzystanie zasobów i wiedzy przy dużych 
przedsięwzięciach dla klientów całej Grupy Kapitałowej. 

Epsilio S.A., z siedzibą w Łodzi, w 2004 roku realizowała obsługę kontraktów polegających na produkcji 
i wdrażaniu autorskich systemów i rozwiązań dla sektora bankowego. Główne produkty spółki, tj. Eurobank 
On-line i Comnet-Bank wraz z usługami, sprzedawane były m.in. do takich klientów jak Bank Gospodarki 
Żywnościowej S.A., Wschodni Bank Cukrownictwa, BGK S.A., BS Wschowa, GBS Gorzów Wielkopolski, 
GBS Barlinek. Spółka obsługiwała również znaczną część sektora banków spółdzielczych oraz sektor kilka 
firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. w roku 2004 kontynuował działalność, skupiając się na 
utrzymaniu i rozwijaniu autorskiego systemu bankowego NOVUM-BANK dla banków spółdzielczych. Spółka 
na bieżąco rozwijała i unowocześnia systemy z zakresu bankowości elektronicznej oraz wspomagających 
pracę banków. Uruchomiono instalacje dla produktów związanych z bankowością elektroniczną, obsługą 
kartową oraz bankomatową. 

Oferta Zeto-Rodan Sp. z o.o. w 2004 roku, to głównie sprzedaż rozwiązań opartych o autorski produkt 
SIDOMA. Spółka działała na rynku rozwiązań dla podmiotów obsługujących działalność giełdową  
i maklerską. Do głównych klientów spółki należały: Raiffeisen Bank Polska S.A., Societe Generale S.A., 
Kredyt Bank S.A., BRE BANK, ING Securities S.A., Internetowy Dom Maklerski S.A., CA IB Securities S.A., 
HSBC Securities Polska S.A. W dniu 7 kwietnia 2004 roku Softbank S.A. podpisał umowę sprzedaży całego 
posiadanego pakietu udziałów Zeto Rodan Sp. z o.o. spółce Rodan Investments Sp. z o.o. 

W pierwszych trzech miesiącach 2004 roku spółka bezpieczeństwo.pl kontynuowała realizację kontraktów 
w zakresie budowy i wdrożeń informatycznych systemów wspomagania i koordynacji działań służb 
ratowniczych w takich miastach jak: Otwock, Częstochowa, Golub-Dobrzyń, Bydgoszcz, Mława, Oleśnica, 
Chełm. Dnia 31 marca 2004 roku Softbank S.A. zawarł z bezpieczeństwem.pl umowę zakupu, na mocy 
której nabył przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących 
wszystkie elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa.  

Do oferty Grupy wchodziły również usługi spółki AWiM Mediabank S.A., będącej jednocześnie wydawcą 
pism „Bank”, „Finansista” i „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, jak również właścicielem rozgłośni radiowej  
o profilu biznesowym „Radio PiN (102 FM)”. Rok 2004 to dla tej spółki działalność polegająca na dalszej 
budowie i umacnianiu pozycji radia oraz dostosowywaniu zawartości programowej do oczekiwań 
docelowego segmentu słuchaczy. 

Plany i perspektywy rozwojowe dla Grupy Kapitałowej to przede wszystkim implementacja założeń strategii 
ogłoszonej przez podmiot dominujący w 2004 roku. Prowadzone będą działania restrukturyzacyjne 
polegające na reorganizacji i integracji, zmierzające do uzyskania większej efektywności operacyjnej na 
poszczególnych obszarach i rynkach biznesowych. Rozbudowana i umacniania zostanie kompleksowa 
oferta w celu poprawy konkurencyjności Grupy Kapitałowej, również za granicą. 

Zmiany zasad zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową 
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w operacyjnym sposobie zarządzania Grupą Kapitałową. 
Wprowadzono narzędzia pozwalające na lepszy monitoring zarówno w sferze rachunkowości finansowo- 
-zarządczej, jak również kontrolę nadzoru i realizacji projektów. Podmiot dominujący monitoruje działalność  
i wyniki spółek Grupy Kapitałowej za pośrednictwem Działu Nadzoru Właścicielskiego, ujednolicając 
sprawozdawczą formę raportów bieżących i prognostycznych, a w obszarze realizacji strategii sprawowany 
jest nadzór poprzez swoich przedstawicieli w radach nadzorczych poszczególnych podmiotów. 
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Władze osobowe w spółkach Grupy w dniu 31 grudnia 2004 roku 

Spółki Grupy Kapitałowej Rada Nadzorcza Zarząd 

Przemysław Borzestowski Andrzej Torebko 

Marek Olekszyk Aleksandra Grześkowiak 

Jarosław Adamski Ewa Preston 

Adam Dąbkowski Andrzej Dec 

Softbank Serwis Sp. z o.o. 

 Michał Szczęśniak 

Zbigniew Wierzbicki Małgorzata Wojtak 

Elżbieta Żukowska Grzegorz Józefiak 

Marek Olekszyk Przemysław Balewski 

NOVUM Sp. z o.o. 

 Zbigniew Forenc 

Marek Olekszyki Elwira Ostrowska-Graczyk 

Beata Dymek Mariusz Gąsowski 

Mariusz Dareck Rafał Kozłowski 

Leszek Kotulski 

Sawan Grupa Softbank S.A.  

Jarosław Adamski 

 

bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. - Adam Dąbkowski 

Krzysztof Korba Adam Dunalewicz 

Piotr Jeleński Emil Marat 

Mediabank S.A. 

Andrzej Grzelec Dariusz Grzywaczewski 

Przemysław Borzestowski Krzysztof Jagielski 

Tadeusz Noskowski Małgorzata Wojtak 

Zbigniew Wierzbicki 

Epsilio S.A. 

Jarosław Adamski 

 

Venkatraman Subbarrao Jarosław Adamski 

Hera Siu Michał Kostrow 

Jianbing Duan 

Olekszyk Marek 

NetPower S.A. 

Kinga Guzek 

 

Skład Rady Nadzorczej Softbank S.A. na 31 grudnia 2004 roku przedstawiał się następująco: 

Ryszard Krauze   –  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Stanisław Janiszewski  –  Członek Rady Nadzorczej  

Alicja Kornasiewicz  –  Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Grelowski  –  Członek Rady Nadzorczej  

Piotr Mondalski   –  Członek Rady Nadzorczej 

Skład Zarządu Softbank S.A. na 31 grudnia 2004 roku przedstawiał się następująco: 

Krzysztof Korba   –  Prezes Zarządu  

Piotr Jeleński   – Członek Zarządu  

Przemysław Borzestowski – Członek Zarządu 

Przemysław Sęczkowski – Członek Zarządu 

Robert Smułkowski  – Członek Zarządu 
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Wynagrodzenia władz Grupy Kapitałowej 
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone i należne za 2004 osobom zarządzającym 
Grupą Softbank w 2004 roku wyniosły: 20 435 tys. zł, wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, 
wypłacone osobom nadzorującym Grupę Softbank wyniosły 561 tys. zł. Łącznie stanowi to kwotę 20 996 
tys. zł. 

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone osobom nadzorującym i zarządzającym 
spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, a będącym  równocześnie pracownikami Spółki wyniosły 189 tys. zł. 

Wynagrodzenia władz Spółki za 2004 rok: 

Członkowie Zarządu: 

1. Krzysztof Korba    - 3 200 tys. zł, 
2. Piotr Jeleński    -    682 tys. zł,  
3. Robert Smułkowski   - 3 394 tys. zł,  
4. Przemysław Borzestowski  - 1 040 tys. zł, 
5. Przemysław Sęczkowski  - 1 036 tys. zł.   

Członkowie Zarządu odwołani w ciągu 2004 roku: 

1. Jarosław Ogorzałek   - 4 348 tys. zł,    
2. Aleksander Lesz   - 1 195 tys. zł, 
3. Adam Dąbkowski   -      12 tys. zł. 

Członkowie Rady Nadzorczej: 

1. Ryszard Krauze    -      nie pobiera wynagrodzenia, 
2. Stanisław Janiszewski   -      67 tys. zł, 
3. Alicja Kornasiewicz   -       67 tys. zł, 
4. Maciej Grelowski   -      22 tys. zł, 
5. Piotr Mondalski    -      22 tys. zł. 

Wartość niespłaconych pożyczek udzielonych władzom Grupy Kapitałowej 
Wartość niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz jednostek zależnych od Emitenta udzielonych przez 
przedsiębiorstwa jednostek zależnych osobom zarządzającym i nadzorującym, oraz ich współmałżonkom, 
krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym 
osobom, z którymi są one powiązane osobiście, wynosi 0 tys. zł. 

Zestawienie wszystkich akcji Softbank S.A. będących w posiadaniu władz Spółki na dzień 31 grudnia 
2004 roku  
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, liczba i wartość nominalna wszystkich akcji podmiotu 
dominującego będących w posiadaniu osób zarządzających na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiała 
się następująco: 

Członkowie Rady Nadzorczej Liczba akcji w szt. 

Ryszard Krauze 0 
Stanisław Janiszewski 1.600 
Alicja Kornasiewicz 0 
Maciej Grelowski 0 
Piotr Mondalski 2.500 
 

Członkowie Zarządu  

Krzysztof Korba 0 
Piotr Jeleński 0 
Robert Smułkowski 1.500 
Przemysław Borzestowski 0 
Przemysław Sęczkowski 0 
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Akcjonariat Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku  
Na dzień 31 grudnia 2004 roku kapitał zakładowy Softbank S.A. wynosi 20 950 512 zł i dzieli się na 
20 950 512 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i prawie do wykonywania 1 głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wykaz akcjonariuszy Softbank S.A. posiadających co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i 
głosów na WZA 

Udział w kapitale zakładowym i w 
ogólnej liczbie głosów na WZA 

Prokom Software S.A. 5 238 000 25,002%

Nihonswi AG 2 042 910 9,750%

Zbigniew Opach 1 880 432 8,980%

Grupa PZU S.A.  1 320 155 6,301%

Umowy i wydarzenia mające wpływ na proporcje posiadanych akcji przez obecnych akcjonariuszy 

Aleksander Lesz 

7 stycznia 2004 roku Aleksander Lesz sprzedał 110 000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk akcji Softbank S.A. po 
średniej cenie 26,87 zł za jedną akcję.  

15 stycznia 2004 roku Aleksander Lesz sprzedał 374 547 akcji Softbank S.A., co stanowi 1,79% kapitału 
zakładowego Emitenta i uprawnia do 1,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku tej transakcji 
Aleksander Lesz posiada obecnie 848 843 akcji Softbank S.A., co stanowi 4,05% kapitału zakładowego 
i uprawnia do 4,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a przed transakcją posiadał 
1 223 390 akcji Softbank S.A. uprawniających do 5,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabywcą akcji 
był Podmiot Wskazany w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy z dnia 24 października 2002 roku, tj. CA IB 
Fund Management S.A.  

6 lutego 2004 roku Aleksander Lesz, Prezes Zarządu Softbank S.A., zgodnie z Umową Akcjonariuszy  
z dnia 24 października 2002 roku (aneksowaną 1 września 2003 roku oraz 28 listopada 2003 roku) zbył na 
rzecz Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 67/79, 450 223 akcje Softbank S.A., 
co stanowi 2,15% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 2,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Średnia cena wszystkich transakcji dokonanych w okresie obowiązywania Umowy wyniosła 13 zł. W wyniku 
transakcji Aleksander Lesz posiada 398 620 akcji Softbank S.A., co stanowi 1,90% kapitału zakładowego 
i uprawnia do 1,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Transakcja zawarta w dniu 6 lutego 2004 roku jest ostatnią dokonaną pomiędzy Stronami na podstawie 
Umowy Akcjonariuszy z 24 października 2002 roku.  

Prokom Software S.A.  

15 stycznia 2004 roku Prokom Software S.A. wskazał do przyjęcia część oferty sprzedaży (zgodnie  
z Umową Akcjonariuszy z 24 października 2002 roku) w liczbie 848 843 akcji (1,79% ogólnej liczby akcji) 
CA IB Fund Management S.A., jako Podmiot Wskazany, w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy. 

6 lutego 2004 roku Prokom Software S.A. nabył od Aleksandra Lesza 450 223 akcje Softbank S.A., co 
stanowi 2,15% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 2,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
W wyniku transakcji Prokom Software S.A. posiada 5.237.600 akcji Softbank S.A., co stanowi 24,99% 
kapitału zakładowego i uprawnia do 24,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed 
transakcją Prokom Software S.A. posiadał 4 787 377 akcji 

20 marca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. powziął wiadomość, iż w dniu 29 marca 2004 roku Prokom 
Software S.A. z siedzibą w Warszawie nabył w dniu 26 marca 2004 roku 400 akcji zwykłych na okaziciela 
Softbank S.A., w wyniku czego posiada obecnie 5 238 000 akcji Softbank S.A., co stanowi 25,002% 
kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 25,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Softbank S.A. 

NIHONSWI AG 

30 stycznia 2004 roku Zarząd Softbank powziął wiadomość, iż od dnia 9 grudnia 2003 roku do dnia  
26 stycznia 2004 roku NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasse 178, zbył łącznie 
525 509 akcji Softbank S.A., co stanowi 2,51% kapitału zakładowego i uprawnia do 2,51% głosów na 
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Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. W wyniku tej transakcji NIHONSWI AG posiada 2 292 910 akcji 
Softbank S.A., co stanowi 10,94% kapitału zakładowego i uprawnia do 10,94% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu.  

29 marca 2004 roku Zarząd Softbank S.A. informuje, że powziął wiadomość, iż od dnia 19 marca 2004 
roku do dnia 25 marca 2004 roku NIHONSWI AG z siedzibą w CH-8052 Hergiswil, Buolterlistrasse 53, zbył 
łącznie 250 000 akcji Softbank S.A., co stanowi 1,2% kapitału zakładowego i uprawnia do 1,2% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. W wyniku tej transakcji NIHONSWI AG posiada 2 042 910 akcji 
Softbank S.A., co stanowi 9,8% kapitału zakładowego i uprawnia do 9,8% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.  

Zbigniew Opach 

5 lutego 2004 roku Zbigniew Opach poinformował Spółkę, iż na dzień 5 lutego 2004 roku posiada 
1 880 432 szt. akcji Softbank S.A., co stanowi 8,98% kapitału zakładowego oraz daje prawo do 
wykonywania 8,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Grupa PZU 

3 września 2004 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. Grupa PZU zarejestrowała 
1 320 155 szt. akcji Softbank S.A., co stanowi 6,3% kapitału zakładowego i uprawnia do 6,3% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Planowana emisja akcji Spółki 

6 kwietnia 2005 roku Zarząd Softbank S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 
6 maja 2005 roku celem: 

− podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki, 

− podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii 
„U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku,  

− podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii „T" i „U" do publicznego obrotu. 

Zarząd Softbank S.A. planuje, że w ramach opisanej powyżej emisji ma być wyemitowanych 8 369 295 
sztuk akcji. Szacowane wpływy z emisji mają wynieść 190 mln zł. 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

2005-04-20 Krzysztof Korba Prezes Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Robert Smułkowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Piotr Jeleński Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Borzestowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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Oświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Softbank S.A. za 2004 rok 

Wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Softbank S.A. oraz jej wynik finansowy. 
Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Softbank S.A.,  
w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

2005-04-20 Krzysztof Korba Prezes Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Robert Smułkowski Członek Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Piotr Jeleński Członek Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Borzestowski Członek Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu 
  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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Oświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Softbank S.A. za 2004 rok 

Podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Softbank S.A. został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania 
spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa krajowego. 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

2005-04-20 Krzysztof Korba Prezes Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Robert Smułkowski Członek Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Piotr Jeleński Członek Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Borzestowski Członek Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

2005-04-20 Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu 
  

Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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ROZDZIAŁ VIII 
ZAŁĄCZNIKI 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VIII – Załączniki 

 351

ZAŁĄCZNIK NR 1 
ODPIS Z REJESTRU EMITENTA  
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
UCHWAŁY WŁAŚCIWEGO ORGANU STANOWIĄCEGO EMITENTA O EMISJI PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO OBROTU  

 

UCHWAŁA nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Softbank” Spółka Akcyjna 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.396.701 PLN 
(jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych) poprzez emisję nie więcej 
niż 1.396.701 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden) akcji zwykłych na 
okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 

2. Akcje serii T będą uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2005 roku. 

3. Akcje serii T zostaną zaoferowane w ramach publicznej subskrypcji z prawem poboru dotychczasowym 
akcjonariuszom Spółki, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia 
prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych 
akcji serii T, każde 15 (piętnaście) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii T.  
W przypadku, gdy liczba akcji serii T, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie 
będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

4. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 13 czerwca 2005 roku. 

5. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii T, (jednak nie niższej niż 23,50 PLN) 
szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii T, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii T 
oraz do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii T, w tym umowy lub 
umów o subemisję inwestycyjną.  

6. Emisja akcji serii T dojdzie do skutku niezależnie od liczby akcji serii T objętych w granicach limitu 
określonego w punkcie 1 niniejszej Uchwały. Wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii T będzie uzależniony od równoczesnego lub wcześniejszego 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. Zarząd złoży wniosek 
o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T 
równocześnie z wnioskiem o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. 

 

UCHWAŁA nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Softbank” Spółka Akcyjna 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U1 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.459.646 PLN (jeden milion 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) poprzez emisję 
1.459.646 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji 
zwykłych na okaziciela serii U1, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 

2. Cena emisyjna akcji serii U1 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy). 

3. Akcje serii U1 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku. 

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

5. Akcje serii U1 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 207.106 (dwieście siedem tysięcy 
sto sześć) akcji spółki Koma S.A. z siedzibą przy Al. Korfantego 79, 40-161 Katowice, 
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000078078 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Rejestrowy Krajowego 
Rejestru Sądowego, o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału 
zakładowego tej spółki o wartości wynoszącej zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym 
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podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 
2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r. 49.033.968 PLN (czterdzieści 
dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych); 

6. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne zostaną objęte przez następujące podmioty: 

a) Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie, która obejmie łącznie 1.094.738 (jeden milion 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) akcji serii U1 w zamian za 
155.330 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji Koma S.A., o wartości 
nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 75% jej kapitału zakładowego; 

b) Lech Cabaj, który obejmie 195.860 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) 
akcji serii U1 w zamian za 27.790 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) 
akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 13,42% jej 
kapitału zakładowego; 

c) Roman Pudełko, który obejmie 91.692 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii U1 w zamian za 13.010 (trzynaście tysięcy dziesięć) akcji 
Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 6,28% jej kapitału 
zakładowego; 

d) Piotr Krząkała, który obejmie 44.133 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy) akcje serii 
U1 w zamian za 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje Koma S.A., o wartości 
nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 3,02% jej kapitału zakładowego; 

e) Juliusz Bojanowski, który obejmie 33.223 (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy) 
akcje serii U1 w zamian za 4.714 (cztery tysiące siedemset czternaście) akcji Koma S.A.,  
o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 2,28% jej kapitału 
zakładowego. 

Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o objęciu akcji serii U1 z powyższymi osobami  
w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r.  

 

UCHWAŁA nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Softbank” Spółka Akcyjna 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U2 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.367.854 PLN (jeden milion 
trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję 1.367.854 
(jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłe na 
okaziciela serii U2, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 

2. Cena emisyjna akcji serii U2 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 groszy). 

3. Akcje serii U2 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku. 

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

5. Akcje serii U2 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: 5.000.000 (pięć milionów) akcji 
spółki Incenti S.A. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 31A, 01-377 Warszawa, zarejestrowanej  
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, o wartości 
nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki,  
o wartości wynoszącej, zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią 
biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r., 38.026.341,20 PLN (trzydzieści osiem milionów 
dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dwadzieścia groszy), czym powyższy 
wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii U2 zostanie wniesiony w całości nie później niż w terminie 
roku od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U2. 
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6. Wszystkie akcje serii U2 zostaną objęte przez Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Zarząd jest upoważniony do zawarcia z Prokom Software S.A. umowy o objęciu akcji serii U2  
w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r. 

 

UCHWAŁA nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Softbank” Spółka Akcyjna 

w sprawie: wprowadzenia akcji serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu 

Zgodnie z artykułem 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia 
się wprowadzić akcje serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu. 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, a następnie złożenia 
wniosku o wprowadzenie akcji serii T i U1 do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie, a także do dokonania takich czynności w odniesieniu do akcji serii U2, 
niezwłocznie po pełnym wniesieniu wkładu niepieniężnego na pokrycie tych akcji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA 

Tekst ujednolicony przez Softbank S.A. na podstawie tekstu jednolitego Statutu uchwalonego na podstawie 
uchwały nr 8 z dnia 13 czerwca 1997 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowanej za 
repertorium A-3085/97 przez notariusza w Warszawie Andrzeja Przybyłę, zmian Statutu dokonanych na 
podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia z dnia 30 lipca 1997 roku 
zaprotokołowanej za repertorium A-42004/97, uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia  
4 kwietnia 2000 r. zaprotokołowanej za repertorium A 1356/2000, uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2001 r. zaprotokołowanej za repertorium A 5040/2001, uchwały nr 1 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 września 2001 zaprotokołowanej za repertorium  
A-6877/2001 oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sierpnia 2002 r. zaprotokołowanej za 
repertorium A-3819/2002 oraz uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2004 r. 
zaprotokołowanej za repertorium A-6032/2004 przez tego samego notariusza. 

 

§ 1 Firma 

1. Spółka będzie działać pod firmą „Softbank” Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy o następującym brzmieniu „Softbank” S.A. 

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. 

 

§ 2 Siedziba 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

 

§ 3 Obszar i zakres działania 

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, 
spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych 
spółkach. 

 

§ 4 Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

§ 5 Przedmiot działalności Spółki 

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 

1.1 Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z); 

1.2 Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z); 

1.3 Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D); 

1.4 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD (51.64.Z); 

1.5 Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70 A); 

1.6 Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B); 

1.7 Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu 
telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A); 

1.8 Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C); 

1.9 Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z); 

1.10 Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z); 

1.11 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z); 

1.12 Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z); 
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1.13 Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z); 

1.14 Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z); 

1.15 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z); 

1.16 Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z); 

1.17 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G); 

1.18 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A); 

1.19 Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B); 

1.20 Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z); 

1.21 Reklama (PKD 74.40.Z); 

1.22 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)”. 

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie 
przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. 

 

§ 6 Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy wynosi 20.950.512 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset 
dwanaście) złotych.  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 20.950.512 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy 
pięćset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden ) złoty każda. 

 

§ 7 Akcje 

1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje: 

1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A, 

1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B, 

1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C, 

1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D, 

1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza się jako serię E, 

1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.000.401 do 2.010.200 oznacza się jako serię F, 

1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G, 

1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H, 

1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I, 

1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J, 

1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K, 

1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L, 

1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M, 

1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N, 

1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P, 

1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O, 

1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.993 do 20.613.992 oznacza się jako serię S, 

1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O. 

2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. 

3. Akcje imienne Spółki mogą być uprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu i co 
dywidendy. 
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3.1 Każda akcja imienna, uprzywilejowana co do głosu daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

3.2 Dywidenda przypadająca na każdą akcję imienną, uprzywilejowaną co do dywidendy jest wyższa od 
dywidendy przypadającej na akcję zwykłą o 10%, przy zastrzeżeniu, iż nie będzie to wartość 
większa niż kwota, jaką przepisy prawa ustalają jako maksymalną dla akcji w ten sposób 
uprzywilejowanej. 

4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S są akcjami zwykłymi, na okaziciela. 

5. Za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu każda akcja daje prawo do jednego głosu na 
Walnym Zgromadzeniu. 

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiana akcji na okaziciela na 
akcje imienne nie jest dopuszczalna. 

7. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Walne Zgromadzenie na żądanie 
akcjonariusza posiadającego te akcje. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela 
tracą one wszelkie uprzywilejowania. 

8. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

 

§ 8 Zbywalność akcji 

1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Zarządu Spółki. W przypadku odmowy 
udzielenia zezwolenia na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże nabywcę akcji, w terminie jednego 
miesiąca od dnia doręczenia Zarządowi wniosku o wydanie zezwolenia. 

2. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 cena akcji ustalona zostanie 
po cenie określonej w umowie akcjonariusza z nabywcą i winna być uiszczona przez nabywcę 
wskazanego przez Zarząd Spółki, przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, w terminie 14 dni, 
licząc od dnia zawarcia umowy. 

3. W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Zarząd, w terminie określonym w § 8 ust. 1, 
niezawarcia przez nabywcę wskazanego przez Zarząd umowy nabycia akcji w terminie dwóch tygodni 
od zwrócenia się akcjonariusza z propozycją zawarcia takiej umowy lub niewykonania przez tego 
nabywcę umowy nabycia akcji, akcje imienne mogą być zbyte bez dalszych ograniczeń. 

 

§ 9 Umorzenie akcji 

1. Akcje mogą być umarzane. 

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku 
Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały  
o umorzeniu akcji. 

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna 
określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają 
umorzeniu. 

4. Cena za jedną umarzaną akcję będzie ustalana na podstawie ostatniego bilansu Spółki. 

5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 

 

§ 10 Podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na 
okaziciela. Nowo utworzone akcje imienne mogą być akcjami uprzywilejowanymi w ramach określonych 
przez Statut. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału 
zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez 
umorzenie części akcji. 

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 

 



Prospekt Emisyjny Softbank S.A. ▪ Rozdział VIII – Załączniki 

 376

§ 11 Władze Spółki 

Władzami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 

§ 12 Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 
każdego kolejnego roku kalendarzowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających 
niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 

4. Do Walnego Zgromadzenia należy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy  
i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty 
dywidendy, 

3) udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, 

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy 
zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

5) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na 
nim prawa użytkowania, 

6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 

7) decydowanie o zbywaniu nieruchomości Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, 

8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 

9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, 

10) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

11) (skreślony), 

12) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

14) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji, 

15) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie 
spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. 

5. W sprawach określonych w ustępie 4, w punktach 5), 7) i 10) uchwały podejmowane są na wniosek 
Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. 

6. (skreślony) 

7. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 

8. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest 
reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co 
do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 

9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest 
ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. 
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10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, bez względu 
na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu chyba, że z innych postanowień Statutu lub 
z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. 

11. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach 
wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 
2/3 głosów oddanych. 

12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 

 

§ 13 Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej 
przedsiębiorstwa. 

2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. 

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: 

1) każdy spośród akcjonariuszy wykonujących na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z akcji Spółki 
reprezentujących ponad 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane 
przez Spółkę uprawniony jest do powoływania trzech (3) członków Rady Nadzorczej, z tym, że  
w przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest od dwóch lub więcej takich 
akcjonariuszy, uprawnieni są oni indywidualnie do powoływania jednego (1) członka Rady 
Nadzorczej, 

2) każdy spośród akcjonariuszy wykonujący na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu z akcji 
reprezentujących ponad 20% lecz nie więcej niż 25% głosów reprezentowanych przez wszystkie 
akcje wyemitowane przez Spółkę uprawniony jest do powoływania jednego (1) członka Rady 
Nadzorczej, z tym że prawo to wygasa w przypadku gdy: 

(a) na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch lub więcej akcjonariuszy, o których mowa  
w punkcie 1) powyżej lub 

(b) na Walnym Zgromadzeniu obecny jest co najmniej jeden akcjonariusz, o którym mowa  
w punkcie 1) powyżej oraz dwóch (2) lub więcej akcjonariuszy, o których mowa w niniejszym 
punkcie 2). 

Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez akcjonariuszy zgodnie z punktami 1) i 2) powyżej, 
wybierani są przez Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariuszowi, który powołał danego członka Rady Nadzorczej przysługuje prawo odwołania go  
i zastąpienia inną osobą”. 

4. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres lat 3 (trzech), z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która 
powoływana jest na 1 (jeden) rok. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do 
pełnienia tej funkcji. 

5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 
Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. 

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej 
odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub 
niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje 
nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos 
przewodniczącego posiedzenia. 

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie 
powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co 
najmniej potowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 
podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady 
Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

10. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. 
Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
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11. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych  
i w Statucie, w tym: 

1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 
stanem faktycznym, 

2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat  
i co do emisji obligacji, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników 
powyższych badań, 

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego 
członkami, 

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian  
o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia. 

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

 

§ 14 Zarząd 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed 
sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, 
niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Rady 
Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 10 (dziesięciu), członków. 

2.1 W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, będący członkiem Zarządu oraz członkowie Zarządu. 

2.2 W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako 
Prezes Zarządu. 

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa 2 (dwa) lata. 
Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje 
głos Prezesa, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia. 

5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu 
został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest 
przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje 
każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co 
najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. 

7. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. 
Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta  
i podpisane przez jednego członka Zarządu. 

8. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, 
upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 

9. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana 
przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej 
członków do dokonywania takich czynności prawnych. 

10. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami 
Spółki i ustala im wynagrodzenie. 

11. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu 
jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający 
łącznie z Prokurentem. 
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§ 15 Udział w zysku i fundusze Spółki 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom. 

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zakładowy 

2) kapitał zapasowy, 

3) fundusz rezerwowy. 

2.1 Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na 
pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele. 

3. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. 

3.1 Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być 
mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być 
zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. 

 

§ 16 Zakaz konkurencji 

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. 

2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza. 

 

§ 17 Rachunkowość 

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisami prawa. 

 

§ 18 Rok obrotowy 

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku 
kalendarzowego. 

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić  
i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. 

 

§ 19 Postanowienia końcowe 

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

2. Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla 
wszystkich pracowników Spółki. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
OPINIA ZARZĄDU EMITENTA UZASADNIAJĄCĄ WYŁĄCZENIE ALBO OGRANICZENIE PRAWA 

POBORU, O KTÓREJ MOWA W ART. 433 § 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH  

„OPINIA ZARZĄDU Softbank SPÓŁKA AKCYJNA 
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru  

w odniesieniu do akcji serii U1 oraz U2 
 

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 KSH, Zarząd Softbank S.A. („Spółka”) w związku  
z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.131.664 zł (trzy miliony sto 
trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote) w drodze emisji 1.763.810 akcji zwykłych na 
okaziciela serii U1 oraz 1.367.854 akcji zwykłych na okaziciela Serii U2, o wartości nominalnej 1 zł (jeden 
złoty) każda (“Akcje Serii U1 i U2”) i pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 
w odniesieniu do Akcji Serii U1 i U2, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu 
na dzień 6 maja 2005 r. poniższą opinię. 

Planowana emisja Akcji Serii U1 i U2 stanowi element realizacji ogłoszonej w 2004 r. strategii Spółki 
mówiącej o koncentracji jej działalności na obsłudze sektorów bankowego i administracji publicznej. Jednym 
z podstawowych celów realizowanych przez Spółkę w ramach tej strategii jest wzmocnienie oraz 
uzupełnienie kompetencji grupy kapitałowej Spółki w zakresie obsługi klientów z powyższych sektorów przy 
jednoczesnym zwiększeniu rentowności operacyjnej oraz dalszej restrukturyzacji grupy kapitałowej Spółki. 
W ramach działań zmierzających do realizacji tych celów strategicznych, Zarząd Spółki podjął negocjacje  
z Prokom Software S.A. oraz z innymi podmiotami w zakresie nabycia przez Spółkę akcji w spółkach Koma 
S.A. (świadczącej kompleksowe usługi serwisowe w sektorze usług informatycznych) oraz Incenti S.A. 
(prowadzącej działalność w zakresie outsourcingu usług informatycznych, e-learningu i centrów danych).  
Z uwagi na fakt, że planowane nabycia akcji Koma S.A. i Incenti S.A. od Prokom Software S.A. mają 
charakter transakcji z podmiotem powiązanym, Zarząd Spółki uzgodnił, że przeniesienie tych aktywów na 
Spółkę nastąpi w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, tak 
aby proces nabycia tych aktywów przez Spółkę był jak najbardziej przejrzysty dla inwestorów, a wartość 
wnoszonego aportu została poddana badaniu wyznaczonego przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W związku z planowanym wniesieniem wkładów 
niepieniężnych na pokrycie Akcji Serii U1 i U2 w dniu 26 kwietnia 2005 r. Zarząd Spółki sporządził, zgodnie 
z art. 311 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH, sprawozdanie z wyceny wkładów niepieniężnych, które zostało 
poddane badaniu przez wyznaczonego przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta Bogdana Dębickiego, 
stosownie do art. 312 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH. 

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości 
prawa poboru Akcji Serii U1 i U2 jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, co  
w konsekwencji będzie budować jej wartość dla ogółu akcjonariuszy. 

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii U1 i U2 wynosi 27,80 zł (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 
groszy).  

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem 
uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii U1 i U2 oraz pozbawienia 
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii U1 i U2, w formie 
przedstawionej przez Zarząd. 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2005 r. 

 

Zarząd Softbank S.A.  

 

[…]” 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
FORMULARZ ZAPISU 

Formularz zapisu na Akcje serii T 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii T spółki Softbank S.A. o wartości nominalnej  
1 złoty każda, oferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach przysługującego im prawa poboru. Akcje 
serii T emitowane są na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2005 r. Akcje 
serii T przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii T (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: ............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

6. Status dewizowy: Rezydent  Nierezydent 

7. Typ Zapisu:   Zapis podstawowy Zapis dodatkowy 

8. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu: ...................................................................... 

9. Liczba Akcji serii T objętych zapisem: ......................................................................................................... 

Słownie:.............................................................................................................................................................. 

po cenie emisyjnej ................... zł za Akcję serii T 

10. Kwota wpłaty na Akcje serii T: ................................................................................................................... 

Słownie: ............................................................................................................................................................. 

11. Forma wpłaty na Akcje serii T: ................................................................................................................... 

12. Forma zwrotu wpłaty w przypadku nadpłaty lub niedojścia emisji Akcji serii T 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 T Spółki Softbank S.A. 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 T 
określonego w Prospekcie Emisyjnym. Zgadzam się na przydzielenie Akcji serii T zgodnie z warunkami przydziału 
zawartymi w Prospekcie Emisyjnym. 

Adres podmiotu przyjmującego zapis: .................................................................................................................. 

 

 

 ...........................................  ...........................................  

 data i podpis Subskrybenta  data przyjęcia oraz podpis 
przyjmującego zapis 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW  

Akcje, Akcje Emitenta, Akcje Spółki wszystkie akcje Emitenta (lub ich części) istniejące zarówno 
w przeszłości, jak i te, które powstaną po zarejestrowaniu 
podwyższenia kapitału na podstawie niniejszego Prospektu 

Akcje Incenti 5.000.000 (pięć milionów) akcji spółki Incenti S.A. 
z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 10 zł każda, 
stanowiących 100% jej kapitału zakładowego 

Akcje Komy 207.106 (dwieście siedem tysięcy sto sześć) akcji spółki 
Koma S.A. z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 
5 zł każda, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego 

Akcje Oferowane Akcje Serii T, Akcje Serii U1 i Akcje Serii U2 oferowane na 
podstawie niniejszego Prospektu 

Akcje Serii T Akcje serii T Emitenta oferowane na podstawie niniejszego 
Prospektu 

Akcje Serii U1 Akcje serii U1 Emitenta oferowane na podstawie niniejszego 
Prospektu 

Akcje Serii U2 Akcje serii U2 Emitenta oferowane na podstawie niniejszego 
Prospektu 

Akcjonariusze akcjonariusze Spółki 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

CAGR (ang: Compounded Annual Growth Rate) – złożona stopa 
wzrostu rocznego 

Doradca Prawny Weil, Gotschal & Manges – Paweł Rymarz Spółka 
komandytowa z siedzibą w Warszawie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) – wynik finansowy powiększony o koszty 
finansowe, podatki i amortyzację 

EUR waluta obowiązująca w dwunastu państwach Unii 
Gospodarczej i Walutowej, tj. na terytorium Austrii, Belgii, 
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, 
Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch 

GDR (ang. Global Depository Receipts) – Globalne Kwity 
Depozytowe 

Giełda Papierów Wartościowych, 
Giełda, GPW 

Giełda Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie 

GINB Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego 

Gladstone Gladstone Consulting Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr 
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Grupa Kapitałowa Softbank wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy 
o Rachunkowości 

Grupa Prokom Prokom Software wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu 
Ustawy o Rachunkowości 

Grupa PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 
w Warszawie wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu 
Ustawy o Rachunkowości 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IAS (ang. International Accounting Standards) – Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości 

Incenti Incenti S.A. z siedzibą w Warszawie 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 

Kodeks Handlowy, KH Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 roku, 
Nr 57, poz. 502, z późn. zm.) 

Kodeks Karny  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 
z 1997 roku, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 

Kodeks Pracy  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 
jednolity: Dz.U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zm.) 

Koma Koma S.A. z siedzibą w Katowicach 

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 

KPMG KPMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

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, z późn. zm.) 

MARŻA II Przychody pomniejszone o koszty sprzedanych towarów 
oraz koszty wytworzenia sprzedanych produktów 

MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Nowa Umowa Kapitałowa Nowa Umowa Kapitałowa Komitetu Bazylejskiego (Basel 
Capital Accords II) ustanawiająca zasady w zakresie nadzoru 
bankowego oraz standardów i metod funkcjonowania 
banków 

Oferta oferta nabycia Akcji Serii T, Akcji Serii U1 i Akcji Serii U2 
dokonana na podstawie niniejszego Prospektu  
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Oferujący CA IB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski z siedzibą 
w Warszawie 

POK punkt obsługi klienta 

Prawo Bankowe  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) 

Prawo do Akcji Serii T zbywalne prawo majątkowe mające charakter papieru 
wartościowego w rozumieniu art. 3 Prawa o Obrocie 
Papierami Wartościowymi inkorpujące prawo do Akcji Serii T 

Prawo o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi  

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2002 roku, Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) 

Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Prokom Software Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie 

Prospekt niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie 
wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące 
Akcji Serii T, Akcji Serii U1 oraz Akcji Serii U2, sporządzony 
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia w Sprawie 
Prospektu 

PSR polskie standardy rachunkowości  

Rada Nadzorcza rada nadzorcza Emitenta 

Regulamin GPW Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A., uchwalony uchwałą nr 6/1024/2004 Rady Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lutego 
2004 r., z późn. zm. 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
S.A. przyjęty uchwałą rady nadzorczej nr 8/58/98 z dnia 
24 lipca 1998 r., z późn. zm. 

Rozporządzenie Rady w Sprawie 
Koncentracji 

Rozporządzenie Rady nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.Urz. 
UE L 24, poz. 1 z 29 stycznia 2004 r.) 

Rozporządzenie w Sprawie Prospektu  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien 
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. 
z 2004 roku, Nr 186, poz. 1921, z późn. zm.) 

Rozporządzenie w Sprawie Wzorów 
Wezwań 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 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 86, poz. 941) 
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Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe Zasady Działania KDPW, załącznik do uchwały 
Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r., z późn. 
zm. 

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego obowiązujące na 
rynku podstawowym, załącznik do uchwały Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie nr 93/2004 z dnia 
16 kwietnia 2004 r., z późn. zm. 

Softbank, Emitent, Spółka Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie 

Sponsor Emisji CA IB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie 

Statut, Statut Emitenta statut Spółki 

System CEPiK System Informatyczny Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców 

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) 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD waluta (dolar amerykański) obowiązująca w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 17, poz. 
209, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie Danych 
Osobowych 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów  

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. ochronie konkurencji 
i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku, Nr 86, 
poz. 804, z późn. zm.) 

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532)  

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych. (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, Nr 41, 
poz. 399) 

Ustawa o Podatku Dochodowym  
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, 
poz. 176, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym  
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących 
zasady opodatkowania (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku, 
Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 
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Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) 

Walne Zgromadzenie walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki  

Zapis Dodatkowy zapis na Akcje Serii T nieobjęte w wykonaniu prawa poboru, 
składany w terminie wykonania prawa poboru przez osoby 
będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia 
prawa poboru 

Zarząd  Zarząd Emitenta 

Zarząd GPW Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych 

zł prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadzony do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 
1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 
złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.) 

ZSI Zintegrowany System Informatyczny 

 
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW TECHNICZNYCH 

ABC Costing – (ang. Activity Based Costing) – procesowa technika księgowania, która zezwala organizacji 
na określenie aktualnego kosztu danego produktu, systemy umożliwiające stosowanie tej metody; 

Backlog – część przyszłych przychodów, na które podpisano umowy; 

BI – (ang. 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 – (ang. Capability Maturity Model Integration) – model doskonałości procesów wytwarzania 
oprogramowania bazujący na programach doskonalenia procesów; 

CRM – (ang. Customer Relationship Management) – klasa systemów informatycznych do Zarządzania 
Relacjami z Klientami; 

EAI – (ang. Enterprise Application Integration) – klasa systemów informatycznych umożliwiających 
konsolidację, współpracę i integrację aplikacji występujących w banku, instytucji czy przedsiębiorstwie; 

EPM – (ang. Enterprise Performance Management) – klasa aplikacji informatycznych umożliwiających 
mierzenie i zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa; 

ERP – (ang. Enterprise Resourcing Planning) – klasa systemów informatycznych do zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa; 

ISO 9000: 2002 – norma jakości ISO dotycząca systemów zarządzania jakością; 

PKI – (ang. Public Key Infrastructure) – systemy stanowiące infrastrukturę dla systemów korzystających  
z kluczy publicznych; 

TCO – (ang. Total Cost of Ownership) – sposób mierzenia kosztów inwestycji IT uwzględniający pełny cykl 
życia danego produktu; 

TQM – (ang. Total Quality Management) – całościowe strukturalne podejście do zarządzania jakością, 
zawiera m.in. zasadę ciągłego doskonalenia się; 

IT – (ang .Information Technologies) – technologie informatyczne. 

 




