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WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco. 

 
3 miesiące do 
31 marca 2014 

3 miesiące do 
31 marca 2013 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

3 miesiące do 
31 marca 2013 

 mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR 

     

Przychody ze sprzedaży 1 450,3  1 345,2  346,2  322,3  

Zysk z działalności operacyjnej 146,9  167,5  35,1  40,1  

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem 
w wynikach jednostek stowarzyszonych 

166,1  155,8  39,6  37,3  

Zysk netto 130,5  124,4  31,1  29,8  

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej 

97,3  92,4  23,2  22,1  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 67,9  194,1  16,2  46,5  

Środki pieniężne netto wygenerowane 
(wykorzystane) w działalności inwestycyjnej 

(68,4) (105,1) (16,3) (25,2) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 289,5  (73,1) 69,1  (17,5) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 
okresu 

1 246,8  983,5  298,9  235,4  

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

1,17 1,11 0,28 0,27 

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

1,17 1,11 0,28 0,27 

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

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

o w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku 1 EUR = 4,1894 PLN 
o w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 1 EUR = 4,1738 PLN 

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

o kurs obowiązujący w dniu 31 marca 2014 roku 1 EUR = 4,1713 PLN 
o kurs obowiązujący w dniu 31 marca 2013 roku 1 EUR = 4,1774 PLN 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
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sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

Grupy Kapitałowej Asseco za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku. 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji 
przez Zarząd Asseco Poland S.A. w dniu 14 maja 2014 roku. 

Zarząd: 

Adam Góral Prezes Zarządu 

 

Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu 

 

Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu 

 

Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu 

 

Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu 

 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu 

 

Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu 
 

Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu 

 

Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu 

 

Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu 

 

Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

 
  

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
Noty  (niebadane)  (przekształcone) 

 
  mln PLN  mln PLN 

 
     

Przychody ze sprzedaży 1  1 450,3   1 345,2  

 
     

Koszt własny sprzedaży  1  (1 090,4)  (985,0) 

 
     

Zysk brutto ze sprzedaży   359,9   360,2  

 
     

Koszty sprzedaży  1  (94,1)  (90,0) 

Koszty ogólnego zarządu  1  (120,7)  (103,5) 

 
     

Zysk netto ze sprzedaży   145,1   166,7  

 
     

Pozostałe przychody operacyjne   3,3   2,1  

Pozostałe koszty operacyjne    (1,5)  (1,3) 

 
     

Zysk z działalności operacyjnej    146,9   167,5  

 
     

Przychody finansowe  2  36,3   10,2  

Koszty finansowe  2  (17,1)  (21,9) 

 
     

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach 
jednostek stowarzyszonych 

  166,1   155,8  

 
     

Podatek dochodowy  
(bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) 

3  (36,4)  (32,0) 

 
     

Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych   0,8   0,6  

 
     

Zysk za okres sprawozdawczy   130,5   124,4  

Przypadający:      

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   97,3   92,4  

Udziałowcom niekontrolującym   33,2   32,0  

 
     

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

     

podstawowy ze skonsolidowanego zysku netto 
z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy  

4  1,17  1,11 

rozwodniony ze skonsolidowanego zysku netto 
z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy  

4  1,17  1,11 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH  

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

 
  

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
  (niebadane)  (przekształcone) 

 
  mln PLN  mln PLN 

 
     

Zysk za okres sprawozdawczy   130,5   124,4  

Pozostałe dochody całkowite:      

Elementy, które mogą podlegać przeklasyfikowaniu 

do rachunku zysków i strat 

 
    

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

 
 (0,2)  0,1  

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych dochodów 
całkowitych  

 
 -  - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych   13,2   148,7  

Elementy, które nie podlegają przeklasyfikowaniu do 

rachunku zysków i strat 

 
    

Amortyzacja wartości niematerialnych rozpoznana 
bezpośrednio w kapitale własnym 

 
 (0,2)  (0,2) 

Zyski/straty aktuarialne   (3,1)  - 

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych dochodów 
całkowitych 

 
 0,8   - 

Razem pozostałe dochody całkowite:   10,5   148,6  

 
     

SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES   141,0   273,0  

Przypadająca:      

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   98,8   145,6  

Udziałowcom niekontrolującym   42,2   127,4  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS  

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

 

AKTYWA 
Noty 

 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe 6 792,4  706,5  722,2  

Wartości niematerialne 7 964,6  979,5  1 002,7  

Nieruchomości inwestycyjne  32,8  32,9  1,6  

Wartość firmy  8 5 081,1  5 046,3  5 039,8  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności 

 19,6  18,8  22,8  

Należności długoterminowe 11 33,5  35,1  38,2  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  81,2  86,3  89,2  

Długoterminowe aktywa finansowe  9 37,2  50,1  87,6  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  10 32,1  31,4  37,7  

  7 074,5  6 986,9  7 041,8  

Aktywa obrotowe     

Zapasy  108,6  95,9  85,6  

Rozliczenia międzyokresowe  10 115,3  96,6  116,2  

Należności z tytułu dostaw i usług 11 1 096,7  1 226,2  910,2  

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych 

11 50,9  39,1  49,1  

Należności budżetowe 11 28,6  24,5  21,7  

Pozostałe należności 11 419,6  392,2  408,6  

Inne aktywa niefinansowe  17,1  26,4  28,3  

Aktywa finansowe  9 101,6  97,1  100,9  

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 12 1 246,8  967,3  983,5  

  3 185,2  2 965,3  2 704,1  

     

Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 

 20,2  22,7  - 

     

SUMA AKTYWÓW  10 279,9  9 974,9  9 745,9  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS  

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

PASYWA 
Noty 

 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

Kapitał własny  
(przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 

 
  

 

Kapitał podstawowy  83,0  83,0  83,0  

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

 4 180,1  4 180,1  4 180,1  

Transakcje na udziałach niekontrolujących  (54,0) (57,9) (43,2) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych  39,7  37,4  98,7  

Zyski/straty z lat ubiegłych  1 001,6  693,4  894,3  

Zysk za okres sprawozdawczy dla akcjonariuszy Jednostki 
Dominującej 

 97,3  309,0  92,4  

  5 347,7  5 245,0  5 305,3  

     

Udziały niekontrolujące  2 388,4  2 218,1  2 175,7  

     

Kapitał własny ogółem  7 736,1  7 463,1  7 481,0  

     

Zobowiązania długoterminowe     

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery 
wartościowe 

13 595,5  365,3  385,1  

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

 125,1  129,2  139,1  

Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 139,5  144,5  160,5  

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  129,4  120,2  139,4  

Długoterminowe rezerwy  52,4  46,4  24,0  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 16 62,0  62,7  74,9  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 15 9,7  9,2  1,9  

  1 113,6  877,5  924,9  

Zobowiązania krótkoterminowe     

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery 
wartościowe 

13 148,8  163,1  191,4  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  23,3  22,7  21,2  

Zobowiązania finansowe 14 61,5  76,7  42,5  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 272,3  439,1  251,5  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych 

15 11,6  21,0  17,0  

Zobowiązania budżetowe 15 100,9  136,2  102,3  

Pozostałe zobowiązania 15 237,1  263,8  186,7  

Rezerwy  27,4  31,3  27,9  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 16 271,2  210,2  262,8  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 16 276,1  270,2  236,7  

  1 430,2  1 634,3  1 340,0  

     

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  2 543,8  2 511,8  2 264,9  

     

SUMA PASYWÓW  10 279,9  9 974,9  9 745,9  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Transakcje na 
udziałach 

niekontrolujących 

Różnice kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 
zależnych 

Zyski/straty z lat 
ubiegłych oraz 

zysk okresu 
bieżącego 

Kapitał własny 
Jednostki 

Dominującej 

Udziały 
niekontrolujące 

Kapitał własny 
ogółem 

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

         

Na dzień 1 stycznia 2014 roku (przekształcone) 83,0  4 180,1  (57,9) 37,4  1 002,4  5 245,0  2 218,1  7 463,1  

Zysk za okres sprawozdawczy - - - - 97,3  97,3  33,2  130,5  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy 

  - 2,3  (0,8) 1,5  9,0  10,5  

Dywidenda za 2013 rok - - - -  - (20,5) (20,5) 

Transakcje z pracownikami rozliczane w formie 
instrumentów kapitałowych 

- - - - - - 6,4  6,4  

Transakcje na udziałach niekontrolujących (w tym 
rozliczenie warunkowego zobowiązania 
finansowego wobec udziałowców 
niekontrolujących (put option)) 

- - 3,9  - - 3,9  141,8  145,7  

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi - - - - - - 0,4  0,4  

Na dzień 31 marca 2014 roku (niebadane) 83,0  4 180,1  (54,0) 39,7  1 098,9  5 347,7  2 388,4  7 736,1  

         

Na dzień 1 stycznia 2013 roku (badane) 83,0  4 180,1  (45,9) 45,4  894,4  5 157,0  2 066,7  7 223,7  

Zysk za okres sprawozdawczy - - - - 92,4  92,4  32,0  124,4  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy 

- - - 53,3  (0,1) 53,2  95,4  148,6  

Dywidenda za 2012 rok - - - - - - (24,8) (24,8) 

Transakcje z pracownikami rozliczane w formie 
instrumentów kapitałowych 

- - - - - - 4,6  4,6  

Transakcje na udziałach niekontrolujących (w tym 
rozliczenie warunkowego zobowiązania 
finansowego wobec udziałowców 
niekontrolujących (put option)) 

- - 2,7  - - 2,7  1,8  4,5  

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi - - - - - -  - 

Na dzień 31 marca 2013 roku (przekształcone) 83,0  4 180,1  (43,2) 98,7  986,7  5 305,3  2 175,7  7 481,0  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO (kontynuacja) 

 

 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Transakcje na 
udziałach 

niekontrolujących 

Różnice kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 
zależnych 

Zyski/straty z lat 
ubiegłych oraz 

zysk okresu 
bieżącego 

Kapitał własny 
Jednostki 

Dominującej 

Udziały 
niekontrolujące 

Kapitał własny 
ogółem 

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

         

Na dzień 1 stycznia 2013 roku (badane) 83,0  4 180,1  (45,9) 45,4  894,4  5 157,0  2 066,7  7 223,7  

Zysk za okres sprawozdawczy - - - - 309,0  309,0  148,5  457,5  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres 
sprawozdawczy 

  - (8,0) (1,0) (9,0) 14,9  5,9  

Dywidenda za 2012 rok - - - - (200,0) (200,0) (106,8) (306,8) 

Transakcje z pracownikami rozliczane w formie 
instrumentów kapitałowych 

- - - - - - 17,1  17,1  

Transakcje na udziałach niekontrolujących (w tym 
rozliczenie warunkowego zobowiązania 
finansowego wobec udziałowców 
niekontrolujących (put option)) 

- - (12,0) - - (12,0) 69,3  57,3  

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi - - - - - - 8,4  8,4  

Na dzień 31 grudnia 2013 roku (przekształcone) 83,0  4 180,1  (57,9) 37,4  1 002,4  5 245,0  2 218,1  7 463,1  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY 
RACHUNEK  PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH  

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

 
Nota 

3 miesiące do 
31 marca 2014  

3 miesiące do 
31 marca 2013 

  
(niebadane) 

 
(przekształcone) 

  
mln PLN 

 
mln PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
    

Zysk brutto z działalności kontynuowanej oraz zysk z działalności 
zaniechanej  

166,1   155,8  

Korekty o pozycje: 
 

(52,5)  66,7  

Amortyzacja 1 65,1   63,9  

Zmiany stanu kapitału pracującego 18 (102,6)  (15,2) 

Przychody/koszty z tytułu odsetek 
 

4,3   5,0  

Przychody/koszty z tytułu różnic kursowych 
 

0,7   2,5  

Przychody/koszty z tytułu aktywów finansowych (wycena, sprzedaż, utrata 
wartości, itp.)  

(28,2)  2,8  

Pozostałe przychody/koszty finansowe 
 

1,6   0,7  

Zyski/straty na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych  

(2,0)  (0,5) 

Koszty transakcji z pracownikami rozliczanych w formie instrumentów 
kapitałowych  

6,4   4,6  

Odpis aktualizujący wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe  0,3   - 

Pozostałe korekty zysku brutto 
 

1,9   2,9  

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 
 

113,6   222,5  

Zapłacony podatek dochodowy 
 

(45,7)  (28,4) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  
 

67,9   194,1  

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
 

   

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych  

4,8   1,9  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  18 (56,5)  (44,5) 

Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych i stowarzyszonych 18 (19,0)  (99,5) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytych jednostkach zależnych 18 0,5   5,1  

Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach powiązanych 
 

-  8,3  

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

0,6   0,4  

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

(0,2)  (6,1) 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 
 

1,2   0,3  

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do terminu 
wymagalności  

-  (3,3) 

Pożyczki udzielone 18 (8,1)  (8,6) 

Pożyczki spłacone 18 6,1   35,8  

Otrzymane odsetki 
 

2,2   5,1  

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 
 

(68,4)  (105,1) 
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Nota 

3 miesiące do 
31 marca 2014  

3 miesiące do 
31 marca 2013 

(kontynuacja) 
 

(niebadane) 
 

(przekształcone) 

  
mln PLN 

 
mln PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
    

Wpływy z tytułu transakcji na udziałach niekontrolujących 18 171,1   4,1  

Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących 18 (37,9)  (0,2) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 18 227,3   25,4  

Spłata pożyczek/kredytów 
 

(40,7)  (66,8) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
 

(6,4)  (7,4) 

Zapłacone odsetki 
 

(7,6)  (6,2) 

Dywidendy wypłacone  18 (16,5)  (22,0) 

Pozostałe przepływy z działalności finansowej 
 

0,2   - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 
 

289,5   (73,1) 

  
   

Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów   

289,0   15,9  

     

Różnice kursowe netto 
 

0,7   20,9  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty netto na dzień 1 stycznia 
 

918,0   891,7  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty netto na dzień 31 marca 12 1 207,7   928,5  
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DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

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

Spółka została utworzona w dniu 18 stycznia 1989 
roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, a następnie aktem notarialnym z dnia 
31 sierpnia 1993 roku została przekształcona i od 
dnia 31 sierpnia 1993 roku prowadziła działalność 
w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie 
przy ul. 17 Stycznia 72a wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000033391 (poprzednio do rejestru 
handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd 
Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy - 
Rejestrowy, pod numerem RHB 17220).  

W dniu 4 stycznia 2007 roku Emitent dokonał 
zmiany nazwy z Softbank Spółka Akcyjna na 
Asseco Poland Spółka Akcyjna oraz adresu 
siedziby z Warszawa, ul. 17 Stycznia 72a na 
Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80. W dniu 8 marca 
2010 roku Emitent dokonał zmiany adresu 
siedziby Spółki z Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80 
na Rzeszów, ul. Olchowa 14. 

Od 1998 roku akcje Spółki notowane są na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON 010334578. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

Asseco Poland S.A. jest największą spółką 
informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Spółka stała się 
również istotnym graczem na europejskim rynku 
producentów oprogramowania.  

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

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

RACHUNKOWOŚCI

1. Podstawa sporządzenia  

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

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

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 
przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez spółki Grupy przez okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 marca 2014 
roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego nie stwierdza się 
istnienia okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania działalności przez 
spółki Grupy.  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawo-
zdanie finansowe nie obejmuje wszystkich 
informacji oraz ujawnień wymaganych 
w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym i należy je czytać łącznie ze 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 
roku przekazanym do publicznej wiadomości 
w dniu 21 marca 2014 roku. 

2. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 
przez UE („MSSF”), w szczególności zgodnie 
z Międzynarodowym Standardem Rachunko-
wości nr 34.  

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE 
proces wprowadzania standardów MSSF oraz 
prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie 
stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości 
nie ma różnicy między standardami MSSF, które 
weszły w życie, a standardami MSSF 
zatwierdzonymi przez UE.  

MSSF obejmują standardy i interpretacje 
zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. 
Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdaw-
czości Finansowej („KIMSF”). 

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

3. Szacunki 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 
31 marca 2014 roku nie wystąpiły istotne zmiany 
w sposobie dokonywania szacunków. 

4. Profesjonalny osąd 

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

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

i. Wycena kontraktów IT oraz pomiar stopnia 

zaawansowania 

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

Przyjęte przyszłe przepływy operacyjne nie 
zawsze są zgodne z umowami z klientami, czy też 
dostawcami ze względu na zmiany 
w harmonogramach realizacji projektów IT.  

W przypadku umów denominowanych 
w walutach obcych, uznanych za waluty 
funkcjonalne lub w przypadku umów 
denominowanych w EUR (nawet jeśli EUR nie 
jest walutą funkcjonalną) nie są wydzielane 
wbudowane instrumenty pochodne. W ocenie 
Zarządu, EUR należy uznać za walutę 
powszechnie stosowaną w umowach kupna lub 
sprzedaży systemów i usług IT. Przychody i koszty 
wynikające z takich umów są ustalane w oparciu 
o kurs bieżący. W pozostałych przypadkach 
z umowy zasadniczej wydzielany jest instrument 
wbudowany. Po wydzieleniu instrumentu 
wbudowanego, przychody wynikające z umowy 
zasadniczej są rozpoznawane po kursie 
instrumentu wbudowanego, a różnice kursowe 
między kursem wynikającym z wystawionej 
faktury a kursem instrumentu wbudowanego są 
prezentowane w przychodach/kosztach finanso-
wych. Na dzień 31 marca 2014 roku oraz 
w okresach porównywalnych nie występowały 
żadne otwarte umowy, z których został 
wydzielony instrument wbudowany. 

ii. Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest 
na podstawie przewidywanego okresu ekono-
micznej użyteczności składników rzeczowego 
majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. 
Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych 
okresów ekonomicznej użyteczności na 
podstawie bieżących szacunków. W 2014 roku 
nie dokonano istotnych zmian w stosowanych 
przez Grupę stawkach amortyzacyjnych. 

iii. Wartość firmy oraz wartości niematerialne o 

nieokreślonym okresie użytkowania – test na 

utratę wartości 

Zgodnie z polityką Grupy, Zarząd Jednostki 
Dominującej dokonuje na dzień 31 grudnia 
corocznego testu na utratę wartości ośrodków 
wypracowujących przepływy pieniężne, do 
których przypisana jest wartość firmy oraz 
wartości niematerialne o nieokreślonym okresie 
użytkowania. Na każdy śródroczny dzień 
bilansowy Zarząd Jednostki Dominującej 
dokonuje przeglądu przesłanek wskazujących na 
możliwość wystąpienia trwałej utraty wartości 
ośrodków wypracowujących przepływy 
pieniężne, do których przypisana jest wartość 

firmy lub/i wartości niematerialne o nieokre-
ślonym okresie użytkowania. W przypadku 
zidentyfikowania takich przesłanek, test na 
utratę wartości przeprowadzany jest na 
śródroczny dzień bilansowy. 

Każdorazowo, przeprowadzenie testu na utratę 
wartości wymaga oszacowania wartości 
użytkowych ośrodków lub grupy ośrodków 
wypracowujących przepływy pieniężne, do 
których przypisana jest wartość firmy lub/i 
wartości niematerialne o nieokreślonym okresie 
użytkowania. Oszacowanie wartości użytkowej 
polega na ustaleniu przyszłych przepływów 
pieniężnych generowanych przez ośrodek lub 
ośrodki i ustalenia stopy dyskontowej, która jest 
następnie wykorzystywana do obliczenia 
wartości bieżącej tych przepływów. Szczegóły 
ostatniego testu na utratę wartości, jaki został 
przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2013 roku 
zostały przedstawione w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, które 
zostało przekazane do publicznej wiadomości 
w dniu 21 marca 2014 roku. 

iv. Zobowiązanie z tytułu zapłaty za pozostałe 

udziały spółek zależnych (opcje put) 

Na dzień 31 marca 2014 roku Grupa ujęła 
zobowiązania z tytułu przyszłych płatności na 
rzecz udziałowców niekontrolujących. Ustalenie 
wartości tych zobowiązań wymagało 
oszacowania wartości przyszłych wyników 
finansowych spółek. Wartość zobowiązań z tego 
tytułu wynosiła na dzień 31 marca 2014 roku 
131,3 mln PLN (patrz punkt 14 not 
objaśniających do niniejszego śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego). 

v. Zobowiązanie z tytułu odroczonej 

warunkowej płatności za pakiet kontrolny 

w spółkach zależnych  

Na dzień 31 marca 2014 roku Grupa ujęła 
zobowiązania z tytułu odroczonych warun-
kowych płatności za pakiety kontrolne 
w spółkach w wysokości 57,1 mln PLN. Ustalenie 
wartości tych zobowiązań wymagało 
oszacowania wartości przyszłych wyników 
finansowych spółek (patrz punkt 14 not 
objaśniających do niniejszego śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego). 

vi. Klasyfikacja umów leasingowych 

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

5. Stosowane zasady rachunkowości 

Opis istotnych zasad rachunkowości 
stosowanych przez Jednostkę Dominującą 
znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 
2013 roku, które zostało przekazane do 
publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2014 
roku. 

Zasady rachunkowości zastosowane do 
sporządzenia niniejszego śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano 
przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, 
z wyjątkiem zastosowania nowych lub 
zmienionych standardów oraz interpretacji 
obowiązujących dla okresów rocznych 
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 
2014 roku: 

� MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania 
finansowe – mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2013 roku lub później – w UE 
mający zastosowanie najpóźniej dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2014 roku lub później. Spółka 
zdecydowała się stosować MSSF od okresu 
rocznego rozpoczynającego się dnia 
1 stycznia 2014 roku; 

� MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 
roku lub później – w UE mający 
zastosowanie najpóźniej dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka 
zdecydowała się stosować MSSF od okresu 
rocznego rozpoczynającego się dnia 
1 stycznia 2014 roku; 

� MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat 
udziałów w innych jednostkach – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 
roku lub później – w UE mający 
zastosowanie najpóźniej dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2014 roku lub później. Spółka 
zdecydowała się stosować MSSF od okresu 

rocznego rozpoczynającego się dnia 
1 stycznia 2014 roku; 

� Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 
Przepisy przejściowe – mające zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 
dnia 1 stycznia 2013 roku lub później– w UE 
mający zastosowanie najpóźniej dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2014 roku lub później. Spółka 
zdecydowała się stosować MSSF od okresu 
rocznego rozpoczynającego się dnia 
1 stycznia 2014 roku; 

� MSR 27 Jednostkowe sprawozdania 
finansowe – mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2013 lub później – w UE mający 
zastosowanie najpóźniej dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2014 roku lub później, Spółka 
zdecydowała się stosować zmiany do MSR 
od okresu rocznego rozpoczynającego się 
dnia 1 stycznia 2014 roku; 

� MSR 28 Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia 
– mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 
stycznia 2013 lub później – w UE mający 
zastosowanie najpóźniej dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 
stycznia 2014 roku lub później. Spółka 
zdecydowała się stosować zmiany do MSR 
dla okresu rocznego rozpoczynającego się od 
dnia 1 stycznia 2014 roku; 

� Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe –  
prezentacja: Kompensowanie aktywów 
finansowych i zobowiązań finansowych –  
mające zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 
roku lub później; 

� Zmiany do MSR 36 Ujawnienia dotyczące 
wartości odzyskiwalnej aktywów niefinan-
sowych (opublikowano dnia 29 maja 2013 
roku) - mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 
1 stycznia 2014 roku lub później; 

� Zmiany do MSR 39 Odnowienie 
instrumentów pochodnych i kontynuacja 
rachunkowości zabezpieczeń (opublikowane 
dnia 27 czerwca 2013 roku) - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 
roku lub później; 

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

6. Korekta błędu  

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

7. Zmiany stosowanych zasad prezentacji  

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian 
w stosowanych zasadach prezentacji. 
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8. Zmiany danych porównywalnych  

W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu zostały 
dokonane następujące zmiany danych porównywalnych: 

a. Zmiany wynikające z zastosowania MSSF 10 

Zgodnie z nowym MSSF 10 inwestor, bez względu na charakter jego 
zaangażowania w inny podmiot, powinien każdorazowo analizować, czy jest 
spółką dominującą, biorąc pod uwagę jego wpływ na ten podmiot. MSSF 10 
określa następujące trzy elementy kontroli: 

� władzę nad podmiotem inwestycji, 

� ekspozycję lub prawa do zmiennych zwrotów wypracowanych w wyniku 
zaangażowania w dany podmiot inwestycji (partycypacja w zwrocie lub 
stracie z inwestycji), oraz  

� zdolność inwestora do sprawowania władzy w celu wpłynięcia na 
wysokość zwrotów wypracowywanych przez podmiot inwestycji. 

Tylko po spełnieniu wszystkich trzech elementów definicji kontroli inwestor może 
uznać, że sprawuje kontrolę nad podmiotem inwestycji. Oceny kontroli dokonuje 
się na podstawie faktów i okoliczności, a wyciągnięty wniosek podlega 
weryfikacji, jeżeli wystąpią przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia 
zmiany w odniesieniu do co najmniej jednego z w/w elementów kontroli. 

W wyniku przeprowadzonej analizy w/w elementów kontroli, Grupa 
skonkludowała, że pomimo braku bezwzględnej większości w głosach na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Sapiens International Corporation N.V. (dalej 
„Sapiens”) istnieją inne przesłanki i okoliczności, które wskazują na to, że Grupa 
sprawuje kontrolę nad spółką Sapiens. Tym samym w wyniku zastosowania MSSF 
10, Grupa dokonała przekształcenia danych porównywalnych (tj. danych na dzień 
31 grudnia 2013 roku), tak jak gdyby kontrola nad spółką Sapiens w 2013 roku 
nigdy nie została utracona. W szczególności przekształcenie to wymagało 
wyeliminowania z rachunku zysków i strat kwoty wyniku jaki został rozpoznany 
na utracie kontroli nad spółką Sapiens w 2013 roku oraz ujęcia przychodów 
i kosztów spółki Sapiens za pełen rok obrotowy 2013. 

b. Zmiany wynikające z zastosowania MSSF 11 

Grupa posiada 50% udziałów w spółce E-mon Czarnogóra. Do dnia 31 grudnia 
2013 roku spółka klasyfikowana była jako jednostka współzależna i zgodnie 
z polityką rachunkowości Grupy ujmowana była w skonsolidowanym 
sprawozdaniu metodą proporcjonalną. W związku z wejściem w życie MSSF 11 
Wspólne przedsięwzięcia, mającym zastosowanie w Unii Europejskiej najpóźniej 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku i brakiem dalszej 
możliwości stosowania metody proporcjonalnej, spółka E-mon Czarnogóra 
została ujęta w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym 
sprawozdaniu metodą praw własności. 

Metoda praw własności została zastosowana również retrospektywnie w danych 
porównywalnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku oraz 
na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 marca 2013 roku.  

c. Zmiany wynikające z zakończenia procesu alokacji ceny nabycia 

Tak jak zostało to opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w 2013 roku został zakończony proces 
rozliczania nabycia spółek Sigma Turcja (spółka zależna od Asseco South Eastern 
Europe) oraz spółki CommIT Technology Solutions Ltd (spółka zależna od Magic 
Software Enterprises Ltd). Zakończenie tych procesów wiązało się z koniecznością 
przekształcenia pewnych pozycji aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 
roku, tym samym przekształceniu podlegają również dane na dzień 31 marca 
2013 roku.  

Wpływ powyższych zmian na dane porównywalne zaprezentowano w tabelach 
poniżej. 
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Przekształcenie danych 
porównywalnych na dzień 
31 grudnia 2013 roku: 

Sprawozdanie za 
rok zakończony 
dnia 31 grudnia 

2013 roku 

Zmiana w związku 
z zastosowaniem 

MSSF 10  

Zmiana w związku 
z zastosowaniem 

MSSF 11  

Przekształcony 
bilans na 

31 grudnia 2013 
roku 

 (badane)   (przekształcone) 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Aktywa trwałe 6 946,4  39,5  1,0  6 986,9  

Rzeczowe aktywa trwałe 690,9  15,8  (0,2) 706,5  

Wartości niematerialne 869,7  109,9  (0,1) 979,5  

Nieruchomości inwestycyjne 32,9  - - 32,9  

Wartość firmy 4 670,6  375,7  - 5 046,3  

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych  

495,8  (478,4) 1,4  18,8  

Należności długoterminowe 27,1  8,0  - 35,1  

Aktywa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

77,8  8,5  - 86,3  

Aktywa finansowe  50,2  - (0,1) 50,1  

Rozliczenia międzyokresowe  31,4  - 
 

31,4  

 
 

 
  Aktywa obrotowe 2 671,3  295,5  (1,5) 2 965,3  

Zapasy 95,9  - - 95,9  

Rozliczenia międzyokresowe  93,0  3,6  - 96,6  

Należności z tyt. dostaw i usług 1 155,1  71,3  (0,2) 1 226,2  

Należności z tyt. podatku 
dochodowego od osób 
prawych 

38,3  0,8  - 39,1  

Należności budżetowe 20,1  4,4  - 24,5  

Pozostałe należności 388,5  3,7  - 392,2  

Inne aktywa niefinansowe 26,4  - - 26,4  

Aktywa finansowe  97,6  - (0,5) 97,1  

Środki pieniężne  756,4  211,7  (0,8) 967,3  

 
 

 
  Aktywa przeznaczone do 

sprzedaży 
22,7  - - 22,7  

     

SUMA AKTYWÓW 9 640,4  335,0  (0,5) 9 974,9  

 

 

Przekształcenie danych 
porównywalnych na dzień 
31 grudnia 2013 roku: 

Sprawozdanie za 
rok zakończony 
dnia 31 grudnia 

2013 roku 

Zmiana w związku 
z zastosowaniem 

MSSF 10  

Zmiana w związku 
z zastosowaniem 

MSSF 11  

Przekształcony 
bilans na 

31 grudnia 2013 
roku 

 (badane)   (przekształcone) 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Kapitał własny ogółem 7 264,6  199,0  (0,5) 7 463,1  

Kapitał własny (Jednostka. 
Dominująca) 

5 318,0  (72,5) (0,5) 5 245,0  

Udziały niekontrolujące 1 946,6  271,5  - 2 218,1  

     

Zobowiązania długoterm. 856,4  21,1  - 877,5  

Kredyty bankowe, itp. 365,3  - - 365,3  

Zobowiązania z tyt. leasingu 129,2  - - 129,2  

Zobowiązania finansowe 144,5  - - 144,5  

Rezerwy z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

110,8  9,4  - 120,2  

Rezerwy 41,9  4,5  - 46,4  

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

62,7  - - 62,7  

Pozostałe zobowiązania 2,0  7,2  - 9,2  

Zobowiązania krótkoterm. 1 519,4  114,9  - 1 634,3  

Kredyty bankowe, itp. 163,1  - - 163,1  

Zobowiązania z tyt. leasingu  22,7  - - 22,7  

Zobowiązania finansowe 76,7  - - 76,7  

Zobowiązania z tyt. dostaw 
i usług 

420,8  18,3  - 439,1  

Zobowiązania z tyt. podatku 
dochodowego  

19,6  1,4  - 21,0  

Zobowiązania budżetowe 119,6  16,6  - 136,2  

Pozostałe zobowiązania 251,4  12,4  - 263,8  

Rezerwy 28,7  2,6  - 31,3  

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

180,3  29,9  - 210,2  

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

236,5  33,7  - 270,2  

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 2 375,8  136,0  - 2 511,8  

SUMA PASYWÓW 9 640,4  335,0  (0,5) 9 974,9  
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Przekształcenie danych 
porównywalnych na dzień 
31 marca 2013 roku: 

Sprawozdanie za 
okres zakończony 

dnia 31 marca 
2013 roku 

Zmiana w wyniku 
zakończenia 

procesu alokacji 
ceny nabycia  

Zmiana w związku 
z zastosowaniem 

MSSF 11  

Przekształcony 
bilans na 

31 marca 2013 
roku 

 (badane)   (przekształcone) 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Aktywa trwałe 7 037,4  3,4  1,0  7 041,8  

Rzeczowe aktywa trwałe 722,4  - (0,2) 722,2  

Wartości niematerialne 1 001,6  1,2  (0,1) 1 002,7  

Nieruchomości inwestycyjne 1,6  - - 1,6  

Wartość firmy 5 037,6  2,2  - 5 039,8  

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych  

21,4  - 1,4  22,8  

Należności długoterminowe 38,2  - - 38,2  

Aktywa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

89,2  - - 89,2  

Aktywa finansowe  87,7  - (0,1) 87,6  

Rozliczenia międzyokresowe  37,7  - - 37,7  

     

Aktywa obrotowe 2 705,8  - (1,7) 2 704,1  

Zapasy 85,6  - - 85,6  

Rozliczenia międzyokresowe  116,2  - - 116,2  

Należności z tyt. dostaw i usług 910,5  - (0,3) 910,2  

Należności z tyt. podatku 
dochodowego od osób 
prawych 

49,1  - - 49,1  

Należności budżetowe 21,7  - - 21,7  

Pozostałe należności 408,8  - (0,2) 408,6  

Inne aktywa niefinansowe 28,3  - - 28,3  

Aktywa finansowe  100,9  - - 100,9  

Środki pieniężne  984,7  - (1,2) 983,5  

     
Aktywa przeznaczone do 
sprzedaży 

- - - - 

     

SUMA AKTYWÓW 9 743,2  3,4  (0,7) 9 745,9  

 

Przekształcenie danych 
porównywalnych na dzień 
31 marca 2013 roku: 

Sprawozdanie za 
okres zakończony 

dnia 31 marca 
2013 roku 

Zmiana w wyniku 
zakończenia 

procesu alokacji 
ceny nabycia 

Zmiana w związku 
z zastosowaniem 

MSSF 11  

Przekształcony 
bilans na 

31 marca 2013 
roku 

 (badane)   (przekształcone) 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Kapitał własny ogółem 7 481,8  (0,4) (0,4) 7 481,0  

Kapitał własny (Jednostka. 
Dominująca) 

5 305,7  - (0,4) 5 305,3  

Udziały niekontrolujące 2 176,1  (0,4) - 2 175,7  

     

Zobowiązania długoterm. 921,7  3,2  - 924,9  

Kredyty bankowe, itp. 385,1  - - 385,1  

Zobowiązania z tyt. leasingu 139,1  - - 139,1  

Zobowiązania finansowe 160,5  - - 160,5  

Rezerwy z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

136,2  3,2  - 139,4  

Rezerwy 24,0  - - 24,0  

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

74,9  - - 74,9  

Pozostałe zobowiązania 1,9  - - 1,9  

Zobowiązania krótkoterm. 1 339,7  0,6  (0,3) 1 340,0  

Kredyty bankowe, itp. 191,4  - - 191,4  

Zobowiązania z tyt. leasingu  21,2  - - 21,2  

Zobowiązania finansowe 42,5  - - 42,5  

Zobowiązania z tyt. dostaw 
i usług 

251,6  - (0,1) 251,5  

Zobowiązania z tyt. podatku 
dochodowego  

17,0  - - 17,0  

Zobowiązania budżetowe 102,4  - (0,1) 102,3  

Pozostałe zobowiązania 185,9  0,9  (0,1) 186,7  

Rezerwy 27,9  - - 27,9  

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

263,1  (0,3) - 262,8  

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

236,7  - - 236,7  

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 2 261,4  3,8  (0,3) 2 264,9  

SUMA PASYWÓW 9 743,2  3,4  (0,7) 9 745,9  
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Przekształcenie danych 
porównywalnych za okres 
3 miesięcy zakończony dnia 
31 marca 2013 roku: 

Śródroczny skrócony 
skonsolidowany 
rachunek zysków 

i strat za okres 
3 miesięcy 

zakończony 31 marca 
2013 roku 

Zmiana w związku 
z zastosowaniem 

MSSF 11  

Przekształcony 
śródroczny skrócony 

skonsolidowany 
rachunek zysków 

i strat za okres 
3 miesięcy 

zakończony 31 marca 
2013 roku 

 (niebadane)  (przekształcone) 

 mln PLN mln PLN mln PLN 

    

Przychody ze sprzedaży 1 345,5  (0,3) 1 345,2  

Koszt własny sprzedaży  (985,2) 0,2  (985,0) 

Zysk brutto ze sprzedaży 360,3  (0,1) 360,2  

Koszty sprzedaży  (90,0) - (90,0) 

Koszty ogólnego zarządu  (103,5) - (103,5) 

Zysk netto ze sprzedaży 166,8  (0,1) 166,7  

Poz. przychody operacyjne 2,1  - 2,1  

Poz. koszty operacyjne  (1,3) - (1,3) 

Zysk z działalności operacyjnej  167,6  (0,1) 167,5  

    

Przychody finansowe  10,2  - 10,2  

Koszty finansowe  (21,9) - (21,9) 

    

Zysk przed opodatkowaniem 
i udziałem w wynikach 
jednostek stowarzyszonych 

155,9  (0,1) 155,8  

    

Podatek dochodowy  (32,0) - (32,0) 

Udział w wynikach jednostek 
stowarzyszonych 

0,5  0,1  0,6  

    

Zysk za okres sprawozdawczy 124,4  - 124,4  

w tym przypisany:    

Akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej 

92,4  - 92,4  

Udziałowcom niekontrolującym 32,0  - 32,0  
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III. ORGANIZACJA I ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Poniższy graf przedstawia strukturę organizacyjną Grupy Asseco na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym: 
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Jednostka Dominująca kontroluje spółkę Formula 
Systems (1985) Ltd, w której posiada mniej niż 
50% akcji z uwagi na specyficzne postanowienia 
planu opcyjnego dotyczące sposobu głosowania 
z puli akcji przyznanych CEO Formula Systems w 
ramach programu opcji pracowniczych. 

Jednostka Dominująca kontroluje spółkę Asseco 
Business Solutions S.A., w której posiada mniej 
niż 50% akcji z uwagi na uregulowania w statucie 
tej spółki dotyczące wyboru członków rady 
nadzorczej (3 spośród 5 członków rady 
nadzorczej wybieranych jest przez Asseco Poland 
S.A.). 

Jednostka Dominująca kontroluje spółkę Magic 
Software Enterprises Ltd, w której posiada mniej 
niż 50% akcji, ponieważ istnieją inne przesłanki 
i okoliczności które wskazują na to, że Grupa 
nadal kontroluje spółkę Magic. 

Jednostka Dominująca kontroluje spółkę Sapiens 
International Corporation N.V., w której posiada 
mniej niż 50% akcji, ponieważ istnieją inne 
przesłanki i okoliczności które wskazują na to, że 
Grupa nadal kontroluje spółkę Sapiens.  

Grupa posiada akcje/udziały w spółkach 
Bielpolsoft jv. i SoftTechnologies, które nie 
zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy Asseco z powodu braku 
jakiegokolwiek wpływu na te podmioty. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 
31 marca 2014 roku miały miejsce następujące 
zmiany w składzie Grupy: 

Asseco Poland  

� Rejestracja połączenia Asseco Poland S.A. 
z PIW„POSTINFO” Sp. z o.o. 

W dniu 2 stycznia 2014 roku zostało 
zarejestrowane połączenie ze spółką 
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 
„POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 
pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez 
przeniesienie całego majątku Postinfo (jako 
Spółki Przejmowanej) na Asseco Poland (jako 
Spółkę Przejmującą). W wyniku połączenia 
Postinfo zostało rozwiązane bez 
przeprowadzenia likwidacji. 

Ponieważ Asseco Poland przed połączeniem 
posiadała 100% akcji/udziałów w kapitale 
zakładowym spółki, powyższe połączenie nie 
miało wpływu na niniejsze śródroczne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

� Nabycie udziałów w spółce Park Wodny Sopot 
Sp. z o.o. 

W dniu 18 marca 2014 roku Prokom Investments 
S.A. zawarł z Podkarpackim Funduszem 
Nieruchomości Sp. z o.o. (dalej „PFN”) umowę 
sprzedaży 18 143 udziałów spółki Park Wodny 
Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 
stanowiących 98,34% udziału w kapitale 
zakładowym tej spółki i upoważnił PFN, aby 
w dacie zawarcia umowy sprzedaży całą cenę za 
udziały zapłacić z polecenia Prokom Investments 
na rzecz Asseco Poland tytułem przekazu. PFN 
przyjął przekaz i stał się bezpośrednio 
zobowiązanym i odpowiedzialnym względem 
Asseco.  

Jako że Asseco Poland S.A. posiadało wobec PFN 
zobowiązanie wynikające z objęcia nowych 
udziałów spółki PFN, Asseco Poland i PFN zawarły 
w dniu 18 marca 2014 roku umowę potrącenia 
wzajemnych wierzytelności.  

Na skutek tego Asseco Poland posiadaną wobec 
PFN wierzytelność zaliczyło w całości na poczet 
spłaty wymagalnego zadłużenia spółki Prokom, 
a PFN posiadaną wobec Asseco wierzytelność 
zaliczył w całości na objęcie i pokrycie nowych 
udziałów, a tym samym obie wzajemne 
wierzytelności uległy potrąceniu. 

Asseco Central Europe 

� Nabycie przez Asseco Central Europe 100% 
udziałów spółki Asseco Solutions AG od spółki 
Asseco DACH S.A. 

W dniu 9 stycznia 2014 roku spółka Asseco 
Central Europe nabyła 100% udziałów w spółce 
Asseco Solutions AG z siedzibą w Niemczech od 
spółki Asseco DACH S.A. 

Niniejsza transakcja została rozliczona jako 
transakcja nabycia udziałów niekontrolujących.  

Asseco South Eastern Europe 

� Połączenie dwóch spółek ASEE Chorwacja oraz 
EŽR Chorwacja  

W dniu 2 stycznia 2014 roku zarejestrowane 
zostało połączenie dwóch spółek chorwackich: 
ASEE Chorwacja (spółka przejmująca) i EŽR 
Chorwacja (spółka przejmowana).  

Transakcja nie miała wpływu na niniejsze 
śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy. 



  Raport kwartalny za okres 
3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej  33 

Matrix IT 

� Realizacja opcji put na udziały niekontrolujące 
w spółce Exzac Inc. 

W styczniu 2014 spółka Matrix IT nabyła, 
w ramach realizacji opcji put, wszystkie udziały 
niekontrolujące w spółce Exzac Inc. Transakcja 
opiewała na kwotę 5 mln USD, która została 
udziałowcom mniejszościowym wypłacona 
w gotówce.  

Formula Systems Ltd (1985) 

� Emisja akcji przez spółkę Magic Software 
Enterprises Ltd. (dalej „Magic”) 

W dniu 28 lutego 2014 roku spółka Magic 
zakończyła proces emisji 6 900 000 akcji po cenie 
8,5 USD/akcję. Łączne wpływy z emisji wyniosą 
ok. 54,7 mln USD. Spółka zamierza przeznaczyć 
wpływy z emisji na ogólne cele biznesowe, w tym 
finansowanie kapitału pracującego oraz 
finansowanie potencjalnych akwizycji. W wyniku 
niniejszej emisji udział procentowy spółki 
Formula Systems (spółka zależna od Asseco 
Poland) w kapitale zakładowym i głosach na 
walnym zgromadzeniu spółki Magic spadł do 
poziomu ok. 45,1%.  

Grupa przeprowadziła analizę czy przy braku 
bezwględnej większości w głosach na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Magic 
Software Enterprises Ltd. istnieją inne przesłanki 
i/lub okoliczności, które mogłyby wskazywać na 
to, że Grupa nadal kontroluje spółkę Magic 
Software Enterprises Ltd zgodnie z MSSF 10 
i skonkludowała, że zgodnie z MSSF 10 kontrola 
nad spółką Magic nie została utracona. 
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IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

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

W Grupie Asseco wyodrębnia się następujące segmenty sprawozdawcze 
(segment sprawozdawczy, to taki segment operacyjny, dla którego MSSF 8 
wymaga dokonania ujawnień): 

Rynek polski – segment obejmujący podmioty osiągające przychody głównie na 
rynku krajowym, którego wyniki są regularnie analizowane przez Zarząd 
Jednostki Dominującej jako główny organ decyzyjny. W skład tego segmentu 
wchodzą między innymi następujące podmioty: Asseco Poland, Asseco Business 
Solutions, Combidata, ZUI Novum, ADH Soft, ZUI Otago, Asseco Systems, CK 
ZETO, SKG, PI ZETO Bydgoszcz, Podkarpacki Fundusz Nieruchomości oraz 
Gladstone Consulting. Poszczególne podmioty wchodzące w skład segmentu 
oferują kompleksowe usługi informatyczne skierowane do szerokiego spektrum 
podmiotów działających w sektorze instytucji finansowych, przedsiębiorstw 
oraz instytucji publicznych.  

Rynek południowo-wschodniej Europy – segment obejmujący spółki 
osiągające przychody przede wszystkim na rynkach: serbskim, rumuńskim, 
chorwackim, macedońskim oraz tureckim; wyniki spółek wchodzących w skład 
tego segmentu są przedmiotem okresowej weryfikacji przez zarząd spółki 
Asseco South Eastern Europe. Skład segmentu jest tożsamy ze składem grupy 
Asseco South Eastern Europe. Wyniki segmentu jako całości są przedmiotem 
regularnej weryfikacji przez Zarząd Asseco Poland. Poszczególne podmioty 
wchodzące w skład segmentu oferują kompleksowe usługi informatyczne 
skierowane do szerokiego spektrum podmiotów działających przede wszystkim 
w sektorze instytucji finansowych.  

Rynek środkowoeuropejski – segment obejmujący spółki osiągające przychody 
przede wszystkim na rynkach słowackim, czeskim oraz węgierskim. Wyniki 
spółek wchodzących w skład tego segmentu są przedmiotem okresowej 
weryfikacji przez zarząd spółki Asseco Central Europe. Skład segmentu jest 

tożsamy z grupą Asseco Central Europe. Wyniki segmentu jako całości są 
przedmiotem regularnej weryfikacji przez Zarząd Asseco Poland. Grupa oferuje 
kompleksowe usługi informatyczne skierowane do szerokiego spektrum 
podmiotów działających w sektorze instytucji finansowych, przedsiębiorstw 
oraz instytucji publicznych.  

Rynek izraelski – segment obejmuje spółki osiągające przychody przede 
wszystkim na rynkach Ameryki Północnej, Japonii oraz Bliskiego Wschodu, 
Europy i Afryki (region EMEA). Wyniki spółek wchodzących w skład tego 
segmentu są przedmiotem okresowej weryfikacji przez zarząd spółki Formula 
Systems, stąd skład segmentu jest tożsamy z grupą Formula Systems. Wyniki 
segmentu jako całości są przedmiotem regularnej weryfikacji przez Zarząd 
Asseco Poland. 

Rynek zachodnioeuropejski – segment obejmujący spółki osiągające przychody 
przede wszystkim na rynkach krajów Europy zachodniej, tj. niemieckim, 
hiszpańskim, portugalskim oraz duńskim. Wyniki segmentu jako całości są 
przedmiotem regularnej weryfikacji przez Zarząd Asseco Poland. W skład tego 
segmentu wchodzą następujące podmioty: Matrix42, Asseco Spain, Asseco 
Denmark, Peak Consulting oraz Grupa Necomplus. 

Rynek wschodnioeuropejski – segment obejmujący spółki osiągające 
przychody przede wszystkim na rynkach krajów Europy wschodniej. Wyniki 
segmentu jako całości są przedmiotem regularnej weryfikacji przez Zarząd 
Asseco Poland. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: R-Style 
Softlab, Asseco Georgia, Sintagma oraz Asseco Lietuva. 

 

Przychody od żadnego z klientów Grupy nie przekraczały 10% przychodów ze 
sprzedaży wypracowanych przez Grupę w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 
31 marca 2014 roku. 
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3 miesiące do 31 marca 2014 Rynek polski 
Rynek 

środkowoeurop. 
Rynek południowo-
wschodniej Europy 

Rynek izraelski 
Rynek 

zachodnioeurop. 
Rynek 

wschodnioeurop. 
Eliminacje Razem 

(niebadane) mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

         

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 385,7  147,8  99,2  685,9  108,6  23,1   1 450,3  

Sprzedaż pomiędzy segmentami 0,9  0,1  0,1  - 0,1  - (1,2) - 

 
        

Zysk/strata netto z działalności operacyjnej 
segmentu 

78,0  12,9  7,9  43,3  6,8  (1,2) (0,8) 146,9  

 
        

Przychody z tytułu odsetek 1 4,9  0,2  0,3  0,4  0,4  0,1  (0,3) 6,0  

Koszty z tytułu odsetek 2 (3,6) (0,5) (0,2) (6,5) (0,4) - 0,3  (10,9) 

 
        

Podatek dochodowy (20,4) (4,4) (1,0) (9,2) (1,4) - - (36,4) 

 
        

Pozycje niepieniężne:         

Amortyzacja (22,8) (11,6) (4,6) (22,3) (3,5) (1,0) 0,7  (65,1) 

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów 
segmentu: 

(0,4) (1,3) 0,7  1,8  (0,3) (0,8) - (0,3) 

odpis wartości firmy - - - - - - - - 

odpis netto aktywów operacyjnych (0,4) (1,3) 0,7  1,8  (0,3) (0,8) - (0,3) 

 
        

Udział w wynikach jednostek 
stowarzyszonych i współzależnych 

0,5  0,3  0,1  (0,3) 0,2  - - 0,8  

 
        

Zysk/strata netto segmentu 85,9  8,2  7,0  25,1  5,7  (0,8) (0,6) 130,5  

         

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

10,6  (5,0) 3,4  47,4  12,9  (1,8) 0,4  67,9  

 
        

Wartość firmy 2 412,0  407,6  517,9  1 506,1  219,5  18,0  - 5 081,1  

 
        

Przeciętne zatrudnienie w okresie 4 296  1 609  1 362  8 477  674  917  - 17 335  

         

1 Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych, papierów dłużnych, leasingu finansowego, należności handlowych oraz depozytów bankowych 

2 Koszty odsetkowe od kredytów, pożyczek, papierów dłużnych, leasingu finansowego oraz zobowiązań handlowych 
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3 miesiące do 31 marca 2013 Rynek polski 
Rynek 

środkowoeurop. 
Rynek południowo-
wschodniej Europy 

Rynek izraelski 
Rynek 

zachodnioeurop. 
Rynek 

wschodnioeurop. 
Eliminacje Razem 

(przekształcone) mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

         

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 396,4  132,1  100,4  600,3  111,4  4,6   1 345,2  

Sprzedaż pomiędzy segmentami 1,9  0,1  0,2  - 0,1  - (2,3)   

 
         

Zysk/strata netto z działalności operacyjnej 
segmentu 

98,0  19,0  9,7  39,0  3,4  (0,2) (1,4) 167,5  

 
        

Przychody z tytułu odsetek 1 5,2  0,4  0,7  0,9  0,2  - (0,8) 6,6  

Koszty z tytułu odsetek 2 (5,6) (0,3) - (5,2) (0,5) - 0,8  (10,8) 

 
         

Podatek dochodowy (18,7) (4,4) (2,6) (5,2) (1,1) - - (32,0) 

 
         

Pozycje niepieniężne:          

Amortyzacja (20,6) (11,8) (3,3) (24,2) (4,3) (0,1) 0,4  (63,9) 

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów 
segmentu: 

(0,1) (0,8) (0,2) - (0,3) (0,1) - (1,5) 

odpis wartości firmy - - - - - - - - 

odpis netto aktywów operacyjnych (0,1) (0,8) (0,2) - (0,3) (0,1) - (1,5) 

 
         

Udział w wynikach jednostek 
stowarzyszonych i współzależnych 

- 0,5  0,1  - - - - 0,6  

 
         

Zysk/strata netto segmentu 73,8  15,0  7,8  27,6  1,8  (0,2) (1,4) 124,4  

         

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

95,0  9,4  2,1  68,1  22,0  (1,2) (1,3) 194,1  

 
        

Wartość firmy 2 334,3  351,7  526,1 1 522,4  289,6  15,7  - 5 039,8  

 
          

Przeciętne zatrudnienie w okresie 4 235,0  1 557,0  1 301,0  8 423,0  845,0  127,0  - 16 488,0  

         

1 Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych, papierów dłużnych, leasingu finansowego, należności handlowych oraz depozytów bankowych 

2 Koszty odsetkowe od kredytów, pożyczek, papierów dłużnych, leasingu finansowego oraz zobowiązań handlowych 
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V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 
1. Struktura przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej 

Przychody operacyjne i koszty działalności operacyjnej w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 
2014 roku oraz w okresie porównywalnym kształtowały się następująco: 

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
 (niebadane)  (przekształcone) 

 
 mln PLN  mln PLN 

Przychody ze sprzedaży według rodzaju  
 

 
 

Oprogramowanie i usługi własne  1 177,9   1 065,1  

Oprogramowanie i usługi obce  93,8   135,4  

Sprzęt i infrastruktura  177,6   143,4  

Pozostała sprzedaż  1,0   1,3  

Razem  1 450,3   1 345,2  

     

Przychody ze sprzedaży według sektorów     

Bankowość i finanse  492,3   483,7  

Przedsiębiorstwa  600,9   515,1  

Instytucje Publiczne  357,1   346,4  

Razem  1 450,3   1 345,2  

     

Koszty działalności operacyjnej     

Wartość odsprzedanych towarów, materiałów  
i usług obcych  

 (309,5)  (244,1) 

Świadczenia na rzecz pracowników  (688,8)  (607,3) 

Amortyzacja*  (64,8)  (63,9) 

Pozostałe  (242,1)  (263,2) 

Razem  (1 305,2)  (1 178,5) 

     

Koszt własny sprzedaży  (1 090,4)  (985,0) 

Koszty sprzedaży   (94,1)  (90,0) 

Koszty ogólnego zarządu  (120,7)  (103,5) 

Razem  (1 305,2)  (1 178,5) 

*ponadto amortyzacja w wysokości 0,3 mln PLN dotycząca wynajmowanych przez Grupę nieruchomości została ujęta w pozostałej 
działalności operacyjnej, jako element kosztów związanych z przychodami z tytułu wynajmu powierzchni biurowych. 

i. Koszty świadczeń na rzecz pracowników 

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
 (niebadane)  (przekształcone) 

 
 mln PLN  mln PLN 

     

Wynagrodzenia  (558,8)  (489,2) 

Koszty ubezpieczeń społecznych  (42,6)  (40,0) 

Koszty świadczeń emerytalnych  (35,6)  (59,1) 

Koszty transakcji z pracownikami rozliczanych w formie 
instrumentów kapitałowych 

 (6,4)  (4,6) 

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych  (45,4)  (14,4) 

Koszty świadczeń pracowniczych ogółem  (688,8)  (607,3) 
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ii. Uzgodnienie kosztów amortyzacji 

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

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
Nota (niebadane)  (przekształcone) 

 
 mln PLN  mln PLN 

     

Odpis amortyzacyjny za okres wynikający z tabeli ruchu 
środków trwałych 

6 (27,8)  (25,4) 

Odpis amortyzacyjny za okres wynikający z tabeli ruchu 
wartości niematerialnych 

7 (38,7)  (40,4) 

Odpis amortyzacyjny za okres od nieruchomości 
inwestycyjnych 

 -  (0,1) 

Odpis amortyzacyjny przeniesiony do pozostałej 
działalności operacyjnej 

 (0,3)  - 

Odpis amortyzacyjny odniesiony bezpośrednio na pozostałe 
dochody całkowite 

 0,2   0,2  

Pomniejszenie kosztu amortyzacji z tytułu rozliczenia 
dotacji do wewnętrznie wytworzonych licencji 

 1,8   1,8  

Razem odpis amortyzacyjny ujęty w kosztach działalności 
operacyjnej 

 (64,8)  (63,9) 

iii. Struktura walutowa przychodów ze sprzedaży  

Poniższa tabela prezentuje strukturę walutową przychodów ze sprzedaży: 

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
 (niebadane)  (przekształcone) 

     

NIS (nowy szekel izraelski)  30,9%  28,6% 

PLN (złoty polski)  27,2%  28,6% 

EUR (euro)  18,1%  18,2% 

USD (dolar amerykański)  10,3%  11,1% 

CZK (korona czeska)  2,2%  3,6% 

RON (nowy lej rumuński)  1,3%  1,3% 

RSD (dinar serbski)  1,7%  2,0% 

pozostałe waluty  8,3%  6,6% 

  100,0%  100,0% 
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2. Przychody i koszty finansowe 

Struktura przychodów finansowych w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz 
w okresie porównywalnym kształtowała się następująco: 

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

Przychody finansowe  (niebadane)  (przekształcone) 

 
 mln PLN  mln PLN 

     

Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych, papierów 
dłużnych, leasingu finansowego, należności handlowych 
oraz depozytów bankowych 

 6,0   6,6  

Pozostałe przychody odsetkowe  0,1   0,1  

Różnice kursowe  0,5   1,8  

Wycena/przeszacowanie aktywów finansowych i inwestycji 
kapitałowych na dzień bilansowy 

 28,1   0,2  

Realizacja i/lub wycena aktywów finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy 

 0,1   - 

Przeszacowanie odroczonej płatności za pakiet kontrolny 
w spółkach zależnych 

 1,0   1,2  

Pozostałe przychody finansowe  0,5   0,3  

Przychody finansowe ogółem  36,3   10,2  

W pozycji „Zyski z wyceny/przeszacowania aktywów finansowych i inwestycji kapitałowych na dzień 
bilansowy” Grupa ujęła przychody wysokości 28,1 mln PLN z tytułu odwrócenia odpisów aktualizujących bony 
dłużne oraz inne należności od spółki Prokom Investments w związku z całkowitym rozliczeniem należności 
przez Prokom. Szczegóły dotyczące niniejszej transakcji zostały opisane w punktach 9 i 11 not objaśniających 
do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Struktura kosztów finansowych w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie 
porównywalnym kształtowała się następująco: 

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

Koszty finansowe  (niebadane)  (przekształcone) 

 
 mln PLN  mln PLN 

     

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

 (10,9)  (10,8) 

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

Różnice kursowe  (1,6)  (4,0) 

Koszty związane z objęciem kontroli nad spółkami 
zależnymi 

 (0,4)  (3,7) 

Wycena/przeszacowanie aktywów finansowych na dzień 
bilansowy 

 -  (0,4) 

Realizacja i/lub wycena aktywów finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy 

 (0,5)  (0,1) 

Przeszacowanie odroczonej płatności za pakiet kontrolny 
w spółkach zależnych 

 (2,5)  (0,8) 

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

Koszty finansowe ogółem  (17,1)  (21,9) 

Dodatnie i ujemne różnice kursowe prezentowane są netto (jako nadwyżka dodatnich nad ujemnymi lub 
odwrotnie) na poziomie poszczególnych spółek zależnych. 

Zyski/straty z przeszacowania odroczonej płatności za pakiet kontrolny w spółkach zależnych wynikają ze 
zmiany szacunków dotyczących odroczonych warunkowych zobowiązań z tytułu nabycia pakietu kontrolnego 
akcji/udziałów w spółkach zależnych.  
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3. Podatek dochodowy 

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

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
 (niebadane)  (przekształcone) 

 
 mln PLN  mln PLN 

     

Bieżący podatek dochodowy oraz korekty lat ubiegłych  (24,5)  (14,6) 

Odroczony podatek dochodowy  (11,9)  (17,4) 

Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków 
i strat 

 (36,4)  (32,0) 

Efektywna stopa podatkowa w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku wyniosła 21,9% 
wobec 20,5% w okresie porównywalnym.  

4. Zysk przypadający na jedną akcję 

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

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto przypadającego 
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej przez skorygowaną (o wpływ potencjalnych akcji rozwadniających) 
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu, skorygowaną o wpływ 
instrumentów rozwadniających. W okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym nie 
występowały elementy rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. 

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

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
 (niebadane)  (przekształcone) 

     

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 
zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną 
akcję (w sztukach) 

 83 000 303  83 000 303 

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

 97,3   92,4  

Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN)  1,17  1,11 

5. Informacja dotycząca wypłaconej dywidendy 

Do dnia 31 marca 2014 roku nie została podjęta uchwała o podziale wyniku Jednostki Dominującej za 2013 
rok. Stosowna uchwała została podjęta w dniu 12 maja 2014 roku, jak zostało to opisane w punkcie 22 not 
objaśniających do niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

W 2013 roku Jednostka Dominująca wypłaciła dywidendę za 2012 rok. Decyzją Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Asseco Poland S.A., podjętą w dniu 24 kwietnia 2013 roku, część zysku netto za rok obrotowy 
2012 w kwocie 200,0 mln PLN została przeznaczona na wypłatę dywidendy, która w przeliczeniu na jedną 
akcję wyniosła 2,41 PLN. Pozostała kwota zysku netto w wysokości 123,7 mln PLN została przeznaczona na 
kapitał zapasowy. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 20 maja 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy 
na dzień 4 czerwca 2013 roku. 

6. Rzeczowe aktywa trwałe 

Zmiana wartości netto rzeczowych aktywów trwałych w okresie 3 miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 
2014 roku oraz w okresie porównywalnym wynikała z następujących ruchów: 
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3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
 (niebadane)  (przekształcone) 

 
 mln PLN  mln PLN 

Wartość netto środków trwałych na dzień 1 stycznia   706,5   686,2  

     

Zwiększenia stanu, z tytułu:  113,7    58,1  

Zakupu i modernizacji  36,2   29,1  

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi*  75,2   25,1  

Leasingu finansowego  2,3   3,9  

Zmniejszenia stanu, z tytułu:  (29,0)   (26,0) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy  (27,8)  (25,4) 

Sprzedaży i likwidacji  (1,2)  (0,6) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   1,2   3,9  

     

Wartość netto środków trwałych na dzień 31 marca   792,4    722,2  

*w tym 73,2 mln PLN to wartość rzeczowych aktywów trwałych w spółce Park Wodny Sopot Sp. z o.o. 

7. Wartości niematerialne 

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych w okresie 3 miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2014 
roku oraz w okresie porównywalnym wynikała z następujących ruchów: 

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
 (niebadane)  (przekształcone) 

 
 mln PLN  mln PLN 

Wartość netto środków trwałych na dzień 1 stycznia   979,5   936,7  

     

Zwiększenia stanu, z tytułu:  22,4   69,8  

Zakupu i modernizacji  1,7   1,6  

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi  1,5   50,3  

Kosztów realizowanych projektów rozwojowych*  19,2   17,9  

Zmniejszenia stanu, z tytułu:  (38,7)  (40,4) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy  (38,7)  (40,4) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   1,4   36,6  

     

Wartość netto środków trwałych na dzień 31 marca   964,6   1 002,7  

*w tym 3,2 mln PLN w ramach rynku polskiego, 2,3 mln PLN w ramach rynku Europy południowo-wschodniej, 7,4 mln PLN 

w ramach rynku izraelskiego, 4,8 mln PLN w ramach rynku wschodnioeuropejskiego oraz 1,5 mln PLN w ramach rynku 

zachodnioeuropejskiego. 

8. Wartość firmy 

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

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

� do poszczególnych jednostek zależnych, lub 

� do segmentów zidentyfikowanych w Jednostce Dominującej (tj. segment "Bankowość i finanse", 
"Administracja Publiczna", "Przedsiębiorstwa" lub "Infrastruktura"). 
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W poniższej tabeli zaprezentowano wartość firmy na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach 
porównywalnych ze wskazaniem, do jakiego typu ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne została ona 
przypisana: 

  

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

grupy spółek stanowiące segment   925,5  855,5  877,8  

Grupa Asseco Central Europe  407,6  338,5  351,7  

Grupa Asseco South Eastern Europe  517,9  517,0  526,1  

     

poszczególne spółki zależne lub grupy spółek zależnych 

(węższe niż segment) 
 2 048,0  2 078,4  2 120,1  

Rynek izraelski (Grupa Formula Systems), w tym:  1 506,1  1 481,1  1 522,4  

Magic Software Enterprises Ltd  493,0  488,5  497,5  

Matrix IT Ltd  635,3  616,9  628,2  

Sapiens International Corporation N.V.   377,8  375,7  396,7  

Rynek zachodnioeuropejski, w tym:  219,5  287,5  289,6  

Asseco Solutions  A.G. 3)  - 69,3  69,8  

Matrix42 A.G.  154,1  153,2  154,3  

Asseco Spain S.A.  17,8  17,7  17,8  

Necomplus S.L.  16,0  15,9  16,0  

Asseco Danmark 1)  31,6  31,4  31,7  

Rynek wschodnioeuropejski, w tym:  18,0  18,4  15,7  

Sintagma UAB Sp. z o.o. 2)  15,6  15,5  15,7  

Asseco Georgia LLC  2,4  2,9  n/d 

Rynek polski, w tym:  304,4  291,4  292,4  

Asseco Business Solutions S.A.  172,1  172,3  172,1  

Grupa Combidata Polska Sp. z o.o.  36,1  36,1  36,1  

Gladstone Consulting Ltd  29,3  29,1  31,5  

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

ZUI OTAGO Sp. z o.o  22,0  22,0  22,2  

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

C.K. Zeto Łódź  3,1  3,1  3,1  

SKG S.A.  4,4  4,4  4,4  

P.I. Zeto Bydgoszcz S.A.  19,9  19,9  18,5  

Park Wodny Sopot Sp.z o.o.  13,0  n/d n/d 

     

segmenty operacyjne zidentyfikowane w Jednostce 

Dominującej 
 2 107,6  2 112,4  2 041,9  

Wartość firmy przypisana do segmentu "Bankowość i 
finanse" 4) 

 930,5  935,3  864,8  

Wartość firmy przypisana do segmentu "Administracja 
Publiczna" 

 916,4  916,4  916,4  

Wartość firmy przypisana do segmentu "Przedsiębiorstwa"  129,7  129,7  129,7  

Wartość firmy przypisana do segmentu "Infrastruktura"  131,0  131,0  131,0  

     

  5 081,1  5 046,3  5 039,8  

1) wartość firmy powstała na nabyciu spółek Asseco Denmark oraz Peak Consulting. 
2) wartość firmy powstała na nabyciu spółek Sintagma UAB oraz Asseco Lietuva UAB. 
3) w związku z przesunięciem spółki Asseco Solutions A.G. w ramach struktury Grupy Asseco (spółka w dniu 9 stycznia 2014 rok została 
sprzedana do Asseco Central Europe a.s. przez spółkę Asseco Dach S.A.), wartość firmy powstała na nabyciu spółki Asseco Solutions A.G. 
została zaalokowana na dzień 31 marca 2014 roku do grupy Asseco Central Europe.  
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4) Wartość firmy powstała na nabyciu spółki R-Style Softlab została zaalokowana do ośrodka generującego przepływy pieniężne w postaci 
segmentu „Bankowość i Finanse” zidentyfikowanego w Jednostce Dominującej. Zgodnie z oczekiwaniami kierownictwa Grupy to właśnie 
segment „Bankowość i Finanse” powinien odnieść największe korzyści z tytułu synergii uzyskanej w wyniku transakcji dzięki sprzedaży 
produktów tego segmentu klientom R-Style Softlab. 

W okresie 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2014 roku wystąpiły następujące zmiany wartości firmy 
z konsolidacji: 

Wartość firmy wg alokacji po 
segmentach sprawozdawczych: 

Wartość firmy 
na początek 

okresu 

Przesunięcia 
pomiędzy 

segmentami 

Zwiększenia w 
wyniku objęcia 

kontroli 

Różnice 
kursowe (+/-) 

Wartość firmy 
na koniec 

okresu 

(przekształcone)    (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Rynek polski 2 403,8  - 13,0  (4,8) 2 412,0  

Rynek środkowoeuropejski 338,5  69,3  - (0,2) 407,6  

Rynek południowo-wschodniej Europy 517,0  - - 0,9  517,9  

Rynek izraelski 1 481,1  - 8,6  16,4  1 506,1  

Rynek zachodnioeuropejski 287,5  (69,3) - 1,3  219,5  

Rynek wschodnioeuropejski 18,4  - - (0,4) 18,0  

      

Razem 5 046,3  - 21,6  13,2  5 081,1  

W okresie 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2013 roku wystąpiły następujące zmiany wartości firmy 
z konsolidacji: 

Wartość firmy wg alokacji po 
segmentach sprawozdawczych: 

Wartość firmy 
na początek 

okresu 

Przesunięcia 
pomiędzy 

segmentami 

Zwiększenia w 
wyniku objęcia 

kontroli 

Różnice 
kursowe (+/-) 

Wartość firmy 
na koniec 

okresu 

(przekształcone)    (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Rynek polski 2 314,2   18,5  1,6  2 334,3  

Rynek środkowoeuropejski 347,9  - - 3,8  351,7  

Rynek południowo-wschodniej Europy 511,6  - - 14,5  526,1  

Rynek izraelski 1 434,7  - 1,9  85,8  1 522,4  

Rynek zachodnioeuropejski 283,5  - - 6,1  289,6  

Rynek wschodnioeuropejski 15,3  - - 0,4  15,7  

      

Razem 4 907,2  - 20,4  112,2  5 039,8  

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku wpływ na saldo wartości firmy z konsolidacji 
miały następujące transakcje: 

i. Park Wodny Sopot Sp. z o.o. 

W dniu 18 marca 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów spółki Park Wodny Sopot Sp. z o.o. 
między Podkarpackim Funduszem Nieruchomości Sp. z o.o. (dalej „PFN”) a spółką Prokom Investments. 
Zgodnie z jej postanowieniami PFN nabył 18 143 udziałów spółki Park Wodny Sopot Sp. z o.o. stanowiących 
98,34% udziału w kapitale zakładowym tej spółki za cenę w łącznej kwocie 39,6 mln PLN.  

Na dzień 31 marca 2014 roku proces alokowania ceny nabycia nie został jeszcze przez Grupę zakończony. 
Tym samym do końca 2014 roku wartość firmy rozpoznana na nabyciu spółki Park Wodny Sopot Sp. z o.o. 
może ulec zmianie.  
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Wartość tymczasowa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Park Wodny  
Sopot Sp. z o.o. na dzień objęcia kontroli przedstawia się następująco: 

    
Wartości tymczasowe 

na dzień nabycia 

  
(niebadane) 

    mln PLN 

Nabywane aktywa 
  

Rzeczowe aktywa trwałe 
 

73,2  

Należności handlowe i pozostałe 
 

0,6  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

0,3  

Pozostałe aktywa 
 

0,6  

Razem aktywa 
 

74,7  

 
 

 

Nabywane zobowiązania 
 

 

Kredyty bankowe 
 

36,1  

Rezerwy  8,5  

Zobowiązania handlowe i pozostałe 
 

2,8  

Rozliczenia międzyokresowe  0,3  

Razem zobowiązania 
 

47,7  

  
 

Wartość aktywów netto 
 

27,0  

  
 

Wartość udziałów niekontrolujących  0,4  

   

Nabywany procent kapitału zakładowego 
 

98,34% 

  
 

Cena nabycia  
 

39,6  

 
 

 

Wartość firmy na dzień nabycia   13,0  

ii. Akwizycje w ramach grupy Matrix IT 

W styczniu 2014 została zakończona transakcja, w której spółka Matrix IT nabyła 100 % udziałów w kapitale 
zakładowym spółki Hoshen Eliav Engineering Systems Inc za około 2,6 mln NIS w gotówce. Firma koncentruje 
się na doradztwie dla firm ochroniarskich. Część ceny nabycia została ustalona na zasadach zapłaty 
warunkowej zastrzeżonej osiągnięciem wyznaczonych celów na poziomie zysku brutto w przeciągu trzech 
najbliższych lat. Na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania wycena spółki nie została jeszcze zakończona 
– tymczasowo przyjęto, że nadwyżka ceny nabycia nad aktywami netto spółki w kwocie 3,5 mln NIS zostanie 
w części równiej 705 tys. NIS zaklasyfikowana jako wartości niematerialne nabyte w ramach połączenia,  
a reszta powiększy wartość firmy.  

W marcu 2014 roku spółka Matrix IT nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki TopQ (Aqua) 
Software za około 4 mln NIS w gotówce. Nabyta spółka specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi oraz 
automatyzacji procesów testowania oprogramowania. Część ceny nabycia spółki została ustalona jako zapłata 
warunkowa z zastrzeżeniem osiągnięcia określonego celu na poziomie zysku brutto w latach przyszłych. Na 
datę sporządzenia niniejszego sprawozdania wycena spółki nie została jeszcze zakończona. Tymczasowo, 
zgodnie najlepszą oceną zarządu, przyjęto, że nadwyżka ceny nabycia nad aktywami netto w kwocie 4,1 mln 
NIS zostanie alokowania w następujący sposób: kwota 970 tys. NIS na wartości niematerialne, a pozostała 
część na wartość firmy.  
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9. Aktywa finansowe  

Na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych Grupa posiadała następujące aktywa finansowe: 

 
31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

 (niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności       

obligacje skarbowe - - - - - 3,4  

 
- - - - - 3,4  

Pożyczki, w tym:       

udzielone podmiotom powiązanym poprzez kadrę zarządzającą 13,1  34,5  15,8  30,5  39,4  2,2  

udzielone pracownikom 0,4  0,5  0,3  1,3  0,7  1,1  

udzielone pozostałym podmiotom 5,6  1,1  13,4  1,0  24,4  - 

lokaty terminowe 1,7  8,9  1,7  7,2  1,8  34,7  

 20,8  45,0  31,2  40,0  66,3  38,0  

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik 
finansowy, w tym: 

      

kontrakty forward na waluty EUR i USD 5,3  3,2  5,9  2,8  9,5  3,6  

obligacje korporacyjne (notowane na aktywnym rynku) - 17,8  - 17,7  - 19,1  

obligacje skarbowe - 22,7  - 23,9  - 22,4  

akcje spółek notowanych na aktywnym rynku - 11,3  - 10,1  - 7,4  

pozostałe aktywa - 0,2    - 4,0  

 
5,3  55,2  5,9  54,5  9,5  56,5  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:       

akcje w spółkach notowanych na aktywnym rynku 2,0  0,7  2,1  0,7  1,5  0,8  

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

obligacje skarbowe i korporacyjne (notowane na aktywnym rynku) - 0,7  - 1,9  - 2,2  

 11,1  1,4  13,0  2,6  11,8  3,0  

       

Razem 37,2  101,6  50,1  97,1  87,6  100,9  
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Pożyczki udzielone są wyceniane na każdą datę bilansową według zamortyzowanego kosztu. Pożyczki dla 
podmiotów powiązanych zostały udzielone na warunkach rynkowych.  

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 

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

  

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku  

(niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.1)  7,1  7,2  7,5  

Asseco Resovia S.A.2)  13,6  12,2  6,4  

Gambit Sp. z o.o.3)  8,8  8,7  9,9  

Matrix42 Inc. 4)  18,1  18,1  17,8  

Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom powiązanym  - 0,1  - 

  47,6  46,3  41,6  

1) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym pan Przemysław Sęczkowski, Wiceprezes Zarządu Spółki był 

prezesem zarządu spółki Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. Ponadto, w analizowanym okresie pan Adam Góral, prezes Zarządu Spółki, pani Renata 

Bojdo oraz pan Andrzej Gerlach, prokurenci Spółki, byli członkami rady nadzorczej spółki Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 

2) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym pan Marek Panek, Wiceprezes Zarządu Spółki, był 

prezesem zarządu Asseco Resovia S.A. Ponadto, w analizowanym okresie pan Adam Góral, prezes Zarządu Spółki, pani Renata Bojdo oraz pan Andrzej 

Gerlach, prokurenci Spółki, byli członkami rady nadzorczej Asseco Resovia S.A. 

3) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym pan Krzysztof Koszewki, członek Rady Nadzorczej spółki 

Combidata Poland Sp z o.o., był udziałowcem spółki Gambit Sp. z o.o.  

4) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych Grupa posiadała 18% udział w kapitale zakładowym 

spółki Matrix42 Inc. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku nie wystąpiły istotne zmiany w saldzie pożyczek 
udzielonych podmiotom powiązanym. 

Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku nastąpiło rozliczenie należności z tytułu bonów 
dłużnych wyemitowanych przez Prokom Investments S.A.  

W dniu 17 marca 2014 roku Asseco Poland S.A. zawarło z Prokom Investments S.A. aneks do porozumienia 
z dnia 20 grudnia 2012 roku, na mocy którego ustalono bieżącą wartość zobowiązań Prokom Investments 
wobec Asseco Poland na 39,6 mln PLN oraz zmieniono termin wymagalności dotychczas niespłaconych przez 
Prokom zobowiązań. Zgodnie z aneksem Prokom zobowiązał się do zapłaty całości zobowiązań na rzecz 
Asseco w dniu sprzedaży udziałów spółki Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. 

Umowa sprzedaży udziałów spółki Park Wodny Sopot Sp. z o.o. została zawarta między Podkarpackim 
Funduszem Nieruchomości Sp. z o.o. a spółką Prokom Investments w dniu 18 marca 2014 roku. Zgodnie z jej 
postanowieniami PFN nabył 18 143 udziałów spółki Park Wodny Sopot Sp. z o.o. stanowiących 98,34% 
udziału w kapitale zakładowym tej spółki za cenę w łącznej kwocie 39,6 mln PLN. PFN został upoważniony, 
aby w dacie zawarcia umowy sprzedaży całą cenę za udziały zapłacić z polecenia Prokom Investments na 
rzecz Asseco Poland tytułem przekazu. PFN przyjął przekaz i stał się bezpośrednio zobowiązanym 
i odpowiedzialnym względem Asseco za zapłatę całości ceny.  

Jednocześnie Asseco Poland S.A. posiadało wobec PFN zobowiązanie w wysokości 39,6 mln PLN wynikające 
z objęcia nowych udziałów spółki PFN zgodnie z oświadczeniem zawartym w dniu 14 marca 2014 roku. 

Asseco Poland i PFN zawarły w dniu 18 marca 2014 roku umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności, 
skutkiem czego obie wzajemne wierzytelności uległy potrąceniu do wysokości 39,6 mln PLN. Asseco Poland 
posiadaną wobec PFN wierzytelność zaliczyło w całości na poczet spłaty wymagalnego zadłużenia spółki 
Prokom, a PFN posiadaną wobec Asseco wierzytelność zaliczyło w całości na objęcie i pokrycie w całości 
nowych udziałów.  
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W świetle opisanych powyżej transakcji roszczenia Asseco Poland wobec Prokom Investments zostały 
w całości zaspokojone.  

Wartość nominalna (bez uwzględnienia odpisów z tytułu utraty wartości) bonów dłużnych, które zostały 
rozliczone na podstawie porozumienia z dnia 17 marca wynosiła 26,0 mln PLN, a ich wartość bilansowa wg 
szacunków dokonanych przez Zarząd Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 
7,3 mln PLN. W wyniku powyższej transakcji odwrócony został rozpoznany w poprzednich okresach odpis 
aktualizujący wartość bonów. Przychody z tytułu aktualizacji wartości bonów zostały ujęte w przychodach 
finansowych (patrz pkt 2 not objaśniających do niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego). 

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

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

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

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

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

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

Inwestycje w podmioty notowane na aktywnym rynku są na każdy dzień bilansowy wyceniane do wartości 
godziwej na podstawie kursu zamknięcia notowań z dnia bilansowego. Zmiana z tytułu wyceny jest 
odnoszona w pozostałe dochody całkowite. Inwestycje w spółki nienotowane na aktywnym rynku wyceniane 
są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 
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10. Czynne rozliczenia międzyokresowe  

Na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych na saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych składały się następujące pozycje: 

 
31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

 (niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

       

Przedpłacone usługi, w tym: 31,5  104,7  31,3  91,1  35,3  101,9  

Przedpłacone usługi serwisowe i opłaty licencyjne 24,2  70,6  22,7  62,1  20,5  71,9  

Przedpłacony sponsoring 6,0  10,4  7,3  11,6  14,4  11,0  

Przedpłacone czynsze oraz uśrednienie rat z tytułu leasingu 
operacyjnego 

- 4,5  - 2,9  - 4,0  

Przedpłacone ubezpieczenia - 5,5  0,1  4,4  - 5,9  

Przedpłacone inne usługi 1,3  13,7  1,2  10,1  0,4  9,1  

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

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

Koszty emisji publicznej - - - - 1,9  - 

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,1  8,5  0,1  3,0  0,1  11,0  

       

Razem 32,1  115,3  31,4  96,6  37,7  116,2  

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31 marca 2014 roku oraz na koniec okresów porównywalnych składały się głównie z: 

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

� przedpłaconych kosztów marketingu i reklamy, w tym przede wszystkim na rzecz spółek: Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. (umowa sponsoringowa obowiązuje 
do 31 lipca 2017 roku) oraz Asseco Resovia S.A. (umowa sponsoringowa obowiązuje do 31 maja 2016 roku). 
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11. Należności długoterminowe i krótkoterminowe 

 
31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

 (niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym       

od jednostek powiązanych - 4,3  - 9,1  - 3,0  

od jednostek pozostałych 0,2  1 135,4  2,8  1 267,0  0,7  953,7  

Odpis aktualizujący należności nieściągalne (-)  (43,0) - (49,9) - (46,5) 

 0,2  1 096,7  2,8  1 226,2  0,7  910,2  

       

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawych - 50,9  - 39,1  - 49,1  

       

Należności budżetowe       

Podatek VAT - 13,8  - 8,1  - 2,7  

Pozostałe - 14,8  - 16,4  - 19,0  

 - 28,6  - 24,5  - 21,7  

Pozostałe należności -      

Należności z wyceny bilansowej kontraktów IT - 187,8  - 170,2  - 149,8  

Należności z tytułu dostaw niezafakturowanych - 193,1  - 187,3  - 199,3  

Inne należności 33,3  50,0  39,7  43,7  39,6  66,8  

Odpis aktualizujący inne należności nieściągalne (-)  (11,3) (7,4) (9,0) (2,1) (7,3) 

 33,3  419,6  32,3  392,2  37,5  408,6  
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Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 17 not objaśniających do niniejszego 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

W pozycji pozostałe należności budżetowe zostały ujęte przede wszystkim należności spółki Matrix IT z tytułu 
rządowych grantów należnych za zatrudnianie pracowników pochodzenia arabskiego i innych mniejszości 
religijnych i etnicznych. 

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

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

Saldo innych należności obejmuje m.in. należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy 
(tj. zabezpieczenie pieniężne przekazane klientom, w celu pokrycia ewentualnych strat w przypadku 
niewywiązania się z zobowiązań do realizacji kontraktów), należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, 
należności z tytułu przekazanych kaucji oraz należności z tytułu sprzedaży akcji. 

Jak zostało opisane powyżej, w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku, nastąpiło 
całkowite rozliczenie należności od spółki Prokom Investments S.A. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość 
nominalna (tj. bez uwzględnienia odpisów z tytułu utraty wartości) pozostałych należności od Prokom 
Investments, które zostały rozliczone na podstawie porozumienia z dnia 17 marca 2014 roku wynosiła 10,6 
mln PLN, a ich wartość bilansowa wg szacunków dokonanych przez Zarząd Jednostki Dominującej na dzień 
31 grudnia 2013 roku wynosiła 1,2 mln PLN. W wyniku powyższej transakcji odwrócony został rozpoznany 
w poprzednich okresach odpis aktualizujący wartość należności. Przychody z tytułu aktualizacji wartości 
należności zostały ujęte w przychodach finansowych (patrz pkt 2 not objaśniających do niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego). 

12. Środki pieniężne 

  

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących  697,4  680,9  472,5  

Środki pieniężne w kasie  1,0  1,0  1,2  

Lokaty krótkoterminowe (do 3 miesięcy)  548,1  285,4  503,1  

Pozostałe ekwiwalenty środków pieniężnych  0,3  - 6,7  

Razem saldo środków pieniężnych wykazanych w bilansie  1 246,8  967,3  983,5  

Odsetki naliczone od środków pieniężnych  (0,2) (0,2) (0,6) 

Kredyty w rachunku bieżącym wykorzystywane do 
bieżącego zarządzania płynnością 

 (38,9) (49,1) (54,4) 

Razem saldo środków pieniężnych wykazane w rachunku 
przepływów pieniężnych 

 1 207,7  918,0  928,5  

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

 

Waluta kredytu Efektywna stopa procentowa  Termin wymagalności 

Stan zadłużenia na: Maksymalna wysokość zadłużenia na: 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (niebadane) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

K
re

d
y

ty
 w

 r
a

ch
u

n
k

u
 b

ie
żą

cy
m

  

EUR 

EONIA + marża IV kwartał 2013 - - - 9,3  

EURIBOR + marża 

III kwartał 2013 - - - 1,0  

IV kwartał 2013 - - - 20,8  

I kwartał 2014 - 2,1  - 2,1  

II kwartał 2014 1,7  - 12,3  14,4  

III kwartał 2014 3,0  2,6  13,3  12,4  

IV kwartał 2014 1,7  1,6  4,2  7,0  

stała stopa procentowa 

I kwartał 2014 - - 0,3  - 

II kwartał 2014 2,7  - 1,7  8,6  

IV kwartał 2014 - - - 3,4  

MKD stała stopa procentowa IV kwartał 2013 - - 0,2  0,2  

PLN WIBOR + marża 

II kwartał 2014 8,8  7,8  175,0  175,0  

III kwartał 2014 0,5  - 152,0  152,0  

IV kwartał 2014 - - 3,0  3,0  

I kwartał 2015 - - 70,0  70,0  

III kwartał 2016 - - 150,0  150,0  

wielowalutowy EURIBOR + marża II kwartał 2014 - - 10,5  10,4  

JPY stała stopa procentowa nieokreślony - 0,1  0,2  0,2  

NIS Prime (Izrael) + marża nieokreślony 20,5  34,9  - - 

       

     38,9  49,1  592,7  639,8  
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Waluta kredytu Efektywna stopa procentowa  Termin wymagalności 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

 mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

        

K
re

d
y

ty
 n

ie
o

d
n

a
w

ia
ln

e
 

EUR 
EURIBOR + marża 

III kwartał 2014 - 0,6  - 1,3  

IV kwartał 2014 - - - 1,2  

2015 0,4  1,2  0,8  2,4  

2016 4,8  0,5  - 2,0  

2017 11,2  4,4  12,2  4,3  

2018 8,5  2,7  8,9  2,7  

2019 3,5  0,9  - - 

2022 0,1  - 0,1  - 

stała stopa procentowa 2018 1,2  0,4  1,3  0,4  

NIS 

Prime (Izrael) + marża 
2015 19,6  8,2  18,7  8,7  

2016 2,2  1,1  2,4  1,1  

stała stopa procentowa 

2016 5,4  3,6  19,7  12,7  

2017 55,2  26,1  38,3  10,5  

2018 64,5  17,4  61,5  15,7  

2019 35,7  7,8  41,1  8,7  

2020 176,2  - - - 

PLN WIBOR + marża 
2017 34,8  1,3  - - 

2022 118,2  16,0  122,0  16,0  

USD 
Libor + marża IV kwartał 2014 - - - 12,1  

stała stopa procentowa 2016 5,0  3,0  5,7  3,0  

TRY stała stopa procentowa 
I kwartał 2014 - - - 0,3  

II kwartał 2014 - 0,3    

HRK 

EURIBOR + marża 
2017 6,6  3,3  3,5  1,2  

2019 13,6  2,3  0,2  - 

stała stopa procentowa 
II kwartał 2014 - 0,1  - 0,2  

2016 3,0  2,0  3,5  2,0  

    569,7  103,2  339,9  106,5  
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 Waluta kredytu Efektywna stopa procentowa  Termin wymagalności 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 

Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

        

P
o

ży
cz

k
i 

EUR EURIBOR+marża 

I kwartał 2014 - - - 1,1  

IV kwartał 2014 - 0,4  - 0,5  

2015 0,4  1,6  0,6  1,7  

2016 1,9  0,2  1,1  0,2  

2018 14,7  4,4  15,0  3,8  

2020 7,6  0,1  7,6  0,2  

2021 0,2  - 0,2  - 

 
NIS stała stopa procentowa 

2016 1,0  - - - 

 nieokreślony - - 0,9  - 

     25,8  6,7  25,4  7,5  

Zadłużenie Grupy z tytułu kredytów nieodnawialnych oraz pożyczek na dzień 31 marca 2014 roku wynosiło 705,4 mln PLN, w tym 595,5 mln PLN to zadłużenie o terminie 
wymagalności powyżej 12 miesięcy. Na dzień 31 grudnia 2013 roku saldo zadłużenia wynikającego z nieodnawialnych kredytów i pożyczek wyniosło 479,3 mln PLN, w tym 
365,3 mln PLN to zadłużenie długoterminowe.  

W okresie sprawozdawczym marża realizowana przez kredytodawców spółek Grupy Asseco kształtowała się w przedziale od 0,01 pkt proc. do 6,99 pkt proc. w skali roku. 
W okresie porównywalnym marże kształtowały się w przedziale od 0,2 pkt proc. do 4,05 pkt proc. w skali roku.  

Zarówno na dzień 31 marca 2014 roku jak i na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa nie posiadała zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 

Tym samym łączne zadłużenie Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2014 roku z tytułu wszystkich zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów dłużnych 
wyniosło 744,3 mln PLN, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 była to kwota 528,4 mln PLN. 
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Aktywa zabezpieczające linie kredytowe: 

 Wartość netto aktywów 
Kwota wykorzystanego kredytu 

zabezpieczonego aktywami 

Kategoria aktywów 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (niebadane) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Grunty i budynki 186,6  188,1  136,6  140,5  

Komputery i inny sprzęt biurowy 8,0  7,9  3,7  4,7  

Inwestycje długoterminowe 589,4  51,2  18,4  19,9  

Należności bieżące i przyszłe 49,2  65,6  17,1  15,0  

RAZEM 833,2  312,8  175,8  180,1  

Aktywa zabezpieczające bankowe linie gwarancyjne: 

 Wartość netto aktywów 
Kwota wystawionej gwarancji zabezpieczonej 

aktywami 

Kategoria aktywów 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (niebadane) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Lokaty 3,4  3,4  - - 

Należności bieżące 7,9  7,6  - 5,9  

RAZEM 11,3  11,0  - 5,9  

Do części kredytów w bankach polskich i izraelskich przypisano tzw. kowenanty, czyli obowiązek 
utrzymywania zdefiniowanych wskaźników finansowych na wymaganym przez bank poziomie. Wskaźniki 
dotyczą poziomu zadłużenia, np. stosunek zadłużenia do zysku EBITDA lub zadłużenia do kapitałów własnych, 
bądź uzyskiwania oczekiwanych wyników operacyjnych. W sytuacji, gdy dana spółka posiadająca tak 
obwarowany kredyt przestanie spełniać wymienione wymogi, bank stosuje sankcję w postaci podwyższenia 
marży kredytu. Jeśli bank uzna, że nowy poziom wskaźnika jest nie do zaakceptowania może, w niektórych 
przypadkach, zaspokoić się z posiadanych zabezpieczeń. Na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach 
porównywalnych żaden z kowenantów nie był naruszony. 
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14. Zobowiązania finansowe  

 
31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

 (niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

       

Zobowiązanie do wypłaty dywidendy - 12,2  - 7,2  - 10,8  

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów/akcji - płatności odroczone 
i warunkowe za pakiet kontrolny 

8,2  48,9  11,3  44,0  35,2  20,0  

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów mniejszościowych w spółkach 
zależnych (put options) 

131,3  - 133,0  25,2  125,0  11,4  

Pozostałe zobowiązania finansowe - 0,4  0,2  0,3  0,3  0,3  

             

 139,5  61,5  144,5  76,7  160,5  42,5  

Zobowiązania z tytułu dywidend na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych to zobowiązania do wypłaty dywidendy na rzecz udziałowców 
niekontrolujących spółek zależnych lub pośrednio zależnych od Jednostki Dominującej.  

Na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych, Grupa posiadała szacunkowe zobowiązanie z tytułu odroczonej i/lub warunkowej płatności za pakiety 
kontrolne akcji/udziałów. Wartość powyższych zobowiązań została oszacowana z wykorzystaniem formuły liczenia ceny zdefiniowanej w umowach nabycia pakietu 
kontrolnego, tj. iloczynu zysku netto spółki za wskazany w umowie okres i określonego w umowie współczynnika.  
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W poniższej tabeli zaprezentowano zobowiązanie z tytułu odroczonej i/lub warunkowej płatności za pakiet 
kontrolny na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych: 

Zobowiązania z tytułu odroczonej i/lub warunkowej 
płatności za pakiet kontrolny 

 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Zobowiązania wynikające z akwizycji w ramach grupy 
Asseco Central Europe 

 5,4  3,5  6,0  

Zobowiązania wynikające z akwizycji w ramach grupy 
Asseco South Eastern Europe 

 - 1,8  - 

Zobowiązania wynikające z akwizycji w ramach grupy Magic 
Software Enterprises 

 3,6  16,7  11,2  

Zobowiązania wynikające z akwizycji w ramach grupy 
Matrix IT 

 48,1  32,5  37,2  

Zobowiązania wynikające z nabycia spółki SKG S.A.  - 0,8  0,8  

  57,1  55,3  55,2  

Na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych, Grupa posiadała zobowiązania z tytułu 
nabycia udziałów niekontrolujących w spółkach zależnych (put options). Wartość niniejszych zobowiązań 
została oszacowana z wykorzystaniem formuły liczenia ceny zdefiniowanej w umowach opcyjnych, jakie 
Grupa przyznała udziałowcom niekontrolującym, tj. iloczynu zysku netto spółki za wskazany w umowie okres 
i określonego w umowie współczynnika.  

W poniższej tabeli zaprezentowano zobowiązanie z tytułu opcji dla udziałowców niekontrolujących spółek na 
dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych: 

Zobowiązania z tytułu przyznanych opcji dla udziałowców 
niekontrolujących spółek 

 

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Asseco Lietuva UAB  0,8  0,8  11,4  

Asseco South Eastern Europe S.A.1)  43,4  46,1  51,2  

Multicard d o.o.  n/d n/d 1,2  

Spółki z Grupy Matrix IT 2)  39,2  62,2  65,8  

Spółki z Grupy Magic Software Enterprises 3)  2,1  2,1  - 

SKG S.A.  7,1  7,1  6,8  

ZAO R-Style Softlab  38,7  39,9  n/d 

  131,3  158,2  136,4  

1) Opcja na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 

2) Zobowiązanie dotyczy nabycia spółek: Babcom Centers, Matchpoint, K.B.I.S. oraz Exzac. 

3) Zobowiązanie dotyczy nabycia spółki CommIT Software Ltd.  
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15. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

Na dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach porównywalnych zobowiązania Grupy wynikały z następujących tytułów: 

 
31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

 (niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym       

od jednostek powiązanych - 0,8  - 7,6  - 0,5  

od jednostek pozostałych 0,2  271,5  0,3  431,5  0,3  251,0  

 0,2  272,3  0,3  439,1  0,3  251,5  

       

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 11,6  - 21,0  - 17,0  

       

Zobowiązania budżetowe       

Podatek od wartości dodanej (VAT) - 51,6  - 94,2  - 48,7  

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - 15,9  - 17,2  - 12,1  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 28,7  - 20,1  - 27,8  

Podatek u źródła - 4,1  - 0,8  - 0,6  

Pozostałe - 0,6  - 3,9  - 13,1  

 - 100,9  - 136,2  - 102,3  

Pozostałe zobowiązania       

Zobowiązanie z tytułu wyceny kontraktów IT - 24,0  - 38,1  - 15,5  

Zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych - 46,9  - 57,3  - 27,1  

Zobowiązania wobec pracowników (w tym z tytułu wynagrodzeń) - 134,4  - 124,5  0,1  117,2  

Inne zobowiązania 9,5  31,8  8,9  43,9  1,5  26,9  

 9,5  237,1  8,9  263,8  1,6  186,7  

       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane. Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 17 not objaśniających do niniejszego 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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16. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 

 
31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

 (niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe 

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

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym       

Rezerwa na niewykorzystane urlopy - 82,5  - 68,0  - 72,1  

Rezerwa na premie dla pracowników i Zarządu - 99,2  - 122,1  - 75,1  

Rezerwa na koszty  - 94,4  - 80,1  - 89,5  

 - 276,1  - 270,2  - 236,7  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym       

Usługi serwisowe 9,8  232,1  23,1  183,3  33,4  216,4  

Pozostałe przedpłacone usługi 15,6  34,6  2,5  18,4  1,5  38,3  

Dotacje do budowy aktywów 36,6  4,5  37,1  7,5  40,0  7,9  

Pozostałe - - - 1,0  - 0,2  

 62,0  271,2  62,7  210,2  74,9  262,8  

Na saldo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów składają się: rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwy na wynagrodzenia danego okresu, a przeznaczone do 
wypłaty w okresach następnych wynikające z zasad systemów premiowych obowiązujących w Grupie, rezerwa na badanie sprawozdania finansowego oraz rezerwy na 
koszty bieżącej działalności spółek z Grupy, które zostały poniesione w okresie sprawozdawczym, natomiast na które do dnia bilansowego nie otrzymano jeszcze faktur 
kosztowych.  

Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczy głównie przyszłych przychodów z tytułu świadczonych usług rozliczanych w czasie, takich jak opieka informatyczna 
oraz dotacji do budowy aktywów. Dotacje do budowy aktywów to dotacje otrzymane przez Grupę w związku z realizacją projektów rozwojowych lub projektów 
związanych z tworzeniem centrów kompetencyjnych IT. 
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17. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Sprzedaż Grupy Asseco do jednostek powiązanych: 
3 miesiące do 
31 marca 2014 

3 miesiące do 
31 marca 2013 

 

 (niebadane) (przekształcone) 

Nazwa podmiotu Typ transakcji mln PLN mln PLN 

    

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi   

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

1,9  1,1  

E-mon d.o.o. 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,1  - 

 Razem 2,0  1,1  

    

Transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo przez Kadrę Zarządzającą Grupy   

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.1) najem powierzchni biurowej 0,1  0,1  

Polnord S.A.2) 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi; najem powierzchni biurowej 

n/d 1,2  

Decsoft S.A. 3) 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,6  - 

Matrix42 Inc.4) 
sprzedaż towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,1  0,2  

Pozostałe podmioty powiązane 
osobowo 

 0,4  - 

 Razem 1,2  1,5  

   

Transakcje z Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej i Prokurentami Asseco Poland S.A.   

Włodzimierz Serwiński 
sprzedaż towarów i usług związanych z pozostałą 
działalnością  

- 0,1  

 Razem - 0,1  

    
Transakcje z Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej i Prokurentami pozostałych spółek 
Grupy 

- - 

    

 Razem transakcje z podmiotami powiązanymi 3,2  2,7  

1)  w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym pan Przemysław Sęczkowski, Wiceprezes 
Zarządu Spółki był prezesem zarządu spółki Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. Ponadto, w analizowanym okresie pan Adam Góral, 
prezes Zarządu Spółki, pani Renata Bojdo oraz pan Andrzej Gerlach, prokurenci Spółki, byli członkami rady nadzorczej spółki Gdyński 
Klub Koszykówki Arka S.A.  

2)  w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2013 roku pan Przemysław Sęczkowski, Wiceprezes Zarządu Spółki był członkiem 
zarządu spółki Polnord S.A. Niniejszą funkcję pełnił do dnia 2 grudnia 2013 roku, tym samym w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 
31 marca 2014 roku Polnord S.A. nie był już podmiotem powiązanym osobowo przez Kadrę Zarządzającą. 

3) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 pan Jacek Duch, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki był członkiem rady 
nadzorczej spółki Decsoft S.A. 

4) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym spółka zależna Matrix42 AG posiadała 
18% udziałów w kapitale zakładowym spółki Matrix42 Inc. Dodatkowo pan Herbert Uhl, kluczowy akcjonariusz spółki Matrix42 Inc, 
w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym był udziałowcem niekontrolującym 
w spółce Asseco DACH S.A.  
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Zakupy Grupy Asseco od jednostek powiązanych: 
3 miesiące do 
31 marca 2014 

3 miesiące do 
31 marca 2013 

 

 (niebadane) (przekształcone) 

Nazwa podmiotu Typ transakcji mln PLN mln PLN 

    

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi   

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

0,1  0,2  

 Razem 0,1  0,2  

    

Transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo przez Kadrę Zarządzającą Grupy   

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A.1) sponsoring 1,8  1,2  

Asseco Resovia S.A.2) sponsoring 1,1  1,1  

Koma Nord Sp. z o.o. 3) 
zakup usług związanych z prowadzonymi projektami 
informatycznymi 

0,1  0,1  

Top Fin Sp. z o.o.4) wynajem powierzchni biurowej 0,4  - 

Matrix42 Inc. 5) 
zakup towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

- 1,4  

Matrix42 Ukraine6) 
zakup towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

- 1,1  

MHM d.o.o.7) wynajem powierzchni biurowej 1,4  1,4  

DM3 d.o.o.8) wynajem powierzchni biurowej 0,1  0,2  

Business Data Consulting S.R.L. 9) zakup usług doradczych - 0,1  

MB Distribution Ltd.10) 
zakup towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,2  0,1  

Informatičke djelatnosti d.o.o.11) 
zakup towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

- 0,1  

Sospes d.o.o.12) 
zakup towarów i usług związanych z prowadzonymi 
projektami informatycznymi 

0,1  0,1  

UAB Linkas13) 
wynajem powierzchni biurowej, zakup usług związanych 
z pozostałą działalnością 

0,3  0,3  

Pozostałe podmioty powiązane 
osobowo 

 0,6  0,5  

 Razem 6,1  7,7  

    

Transakcje z Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej i Prokurentami Asseco Poland S.A.   

Dariusz Brzeski zakup usług doradczych 0,3  0,4  

Andrzej Gerlach zakup usług doradczych - 2,8  

Piotr Jakubowski zakup usług doradczych 0,1  0,1  

  0,4  3,3  

    
Transakcje z Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej i Prokurentami pozostałych spółek 
Grupy 

0,9  0,8  

    

 Razem transakcje z podmiotami powiązanymi 7,5  12,0  

1)  w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym pan Przemysław Sęczkowski, Wiceprezes 
Zarządu Spółki był prezesem zarządu spółki Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. Ponadto, w analizowanym okresie pan Adam Góral, 
prezes Zarządu Spółki, pani Renata Bojdo oraz pan Andrzej Gerlach, prokurenci Spółki, byli członkami rady nadzorczej spółki Gdyński 
Klub Koszykówki Arka S.A. 

2) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym pan Marek Panek, Wiceprezes Zarządu 
Spółki, był prezesem zarządu Asseco Resovia S.A. Ponadto, w analizowanym okresie pan Adam Góral, prezes Zarządu Spółki, pani 
Renata Bojdo oraz pan Andrzej Gerlach, prokurenci Spółki, byli członkami rady nadzorczej Asseco Resovia S.A. 

3) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym pan Andrzej Gerlach, prokurent Spółki, był 
członkiem rady nadzorczej spółki Koma Nord Sp. z o.o. 

4) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku pan Andrzej Gerlach, prokurent Spółki, pani Ewa Góral, żona Prezesa 
Spółki pana Adama Górala oraz pani Jolanta Wiza, żona pana Artura Wizy, dyrektora zarządzającego w Spółce, byli wspólnikami spółki 
Top Fin Sp. z o.o. Ponadto, w analizowanym okresie pani Jolanta Wiza pełniła funkcję prezesa zarządu spółki Top Fin Sp. z o.o. 
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5) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym spółka zależna Matrix42 AG posiadała 
18% udziałów w kapitale zakładowym spółki Matrix42 Inc. Dodatkowo pan Herbert Uhl, kluczowy akcjonariusz spółki Matrix42 Inc, 
w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym był udziałowcem niekontrolującym 
w spółce Asseco DACH S.A. 

6) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym udziałowiec spółki Matrix42 Ukraine, pan 
Jochen Jaser był udziałowcem niekontrolującym spółki zależnej Asseco DACH S.A. Ponadto, pan Jaser jest członkiem kadry zarządzającej 
spółki zależnej Matrix42 A.G. 

7) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym udziałowcy spółki MHM d.o.o. byli 
członkami kadry zarządzającej spółek z grupy Asseco South Eastern Europe. 

8) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym udziałowiec spółki DM3 d.o.o. pan Mihail 
Petreski był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej spółki Asseco South Eastern Europe. 

9) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym udziałowiec spółki Business Data 
Consulting S.R.L. pan Dragos Stan był członkiem zarządu spółki Asseco SEE s.r.l. (spółka z grupy Asseco South Eastern Europe). 

10) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym udziałowiec spółki MB Distribution Ltd. 
pan Dragos Stan był członkiem zarządu spółki Asseco SEE s.r.l. (spółka z grupy Asseco South Eastern Europe).  

11) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym spółka była powiązana poprzez kadrę 
zarządzającą spółki z grupy Asseco South Eastern Europe. 

12) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym spółka była powiązana poprzez kadrę 
zarządzającą spółki z grupy Asseco South Eastern Europe. 

13) w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku oraz w okresie porównywalnym udziałowcy spółki UAB Konferenta, pan 
Albertas Sermokas oraz pan Evaldas Drasutis, byli członkami kadry zarządzającej spółek UAB Sintagma oraz Asseco Lietuva. 
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Należności handlowe i pozostałe 

na dzień 
Zobowiązania handlowe i pozostałe na 

dzień 

Nazwa podmiotu 
31 marca 2014 

roku 
31 grudnia 2013 

roku 
31 marca 2014 

roku 
31 grudnia 2013 

roku 

 (niebadane) (przekształcone) (niebadane) (przekształcone) 

 
mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

Jednostki stowarzyszone     

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

E-mon d.o.o. 0,1  0,1  - - 

Multicard d o.o. 0,5  - - - 

 2,0  1,9  - 0,1  

     

Transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo 
przez Kadrę Zarządzającą Grupy 

    

Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 0,1  0,4  - 0,6  

Asseco Resovia S.A. - - - 2,7  

Polnord S.A. - 2,1  - - 

Koma Nord Sp. z o.o. - - - 0,1  

Decsoft S.A. 0,2  0,6  - - 

Ruch S.A. - 1,2  - - 

Top Fin Sp. z o.o. - - - 0,2  

Epta d.o.o. - 0,3  - 0,6  

Matrix42 Inc. 3,9  3,9  - - 

MB Distribution Ltd. - - 0,1  0,1  

Disig a.s. - 1,4  - 0,3  

Virte a.s. - 2,4  - - 

Fomax a.s. - - - 2,5  

UAB Linkas - - 0,2  0,3  

Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Sopocie 1,5  1,5  - - 

Pozostałe 0,5  0,3  0,3  - 

Razem : 6,2  14,1  0,6  7,4  

     

Transakcje z Członkami Zarządu, Członkami Rady 
Nadzorczej i Prokurentami Asseco Poland S.A. 

    

Dariusz Brzeski - - 0,1  0,1  

Piotr Jakubowski - - - 0,1  

Razem  - - 0,1  0,2  

     

Transakcje z Członkami Zarządu, Członkami Rady 
Nadzorczej i Prokurentami pozostałych spółek 
Grupy 

0,1  0,1  0,1  0,1  

     

Razem transakcje z podmiotami powiązanymi 8,3  16,1  0,8  7,8  

Transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych. 

Saldo należności od podmiotów powiązanych na dzień 31 marca 2014 roku obejmuje saldo należności 
z tytułu dostaw i usług (4,3 mln PLN) oraz saldo pozostałych należności (4,0 mln PLN). Saldo należności od 
podmiotów powiązanych na dzień 31 grudnia 2013 roku obejmuje saldo należności z tytułu dostaw i usług 
(9,1 mln PLN) oraz saldo pozostałych należności (7,0 mln PLN).  

Saldo zobowiązań od podmiotów powiązanych na dzień 31 marca 2014 roku obejmuje saldo zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług (0,8 mln PLN). Saldo zobowiązań od podmiotów powiązanych na dzień 31 grudnia 
2013 roku obejmuje saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług (7,6 mln PLN) oraz saldo pozostałych 
zobowiązań (0,2 mln PLN).  

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym zostały opisane w punkcie 9 not objaśniających do niniejszego 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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18. Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

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

 
3 miesiące do 31 marca 2014  3 miesiące do 31 marca 2013 

 
(niebadane)  (przekształcone) 

 
mln PLN  mln PLN 

    

Zmiana stanu zapasów (14,3)  (6,8) 

Zmiana stanu należności 171,4   211,6  

Zmiana stanu zobowiązań (302,4)  (225,5) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 48,5   10,6  

Zmiana stanu rezerw (5,8)  (5,1) 

 (102,6)  (15,2) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku na saldo przepływów z działalności 
inwestycyjnej największy wpływ miały następujące wpływy i wydatki: 

� Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych obejmuje wydatki na nabycie 
rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 35,5 mln PLN, wydatki na zakup wartości 
niematerialnych w wysokości 1,8 mln PLN oraz wydatki dotyczące prowadzonych projektów 
rozwojowych w wysokości 19,2 mln PLN. 

� Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz środki pieniężne w nabytych 
jednostkach zależnych na moment objęcia kontroli: 

 
Wydatki z tytułu nabycia 

jednostek zależnych 
 Środki pieniężne w nabytych 

jednostkach zależnych 

 (niebadane)  (niebadane) 

 mln PLN  mln PLN 

    

Akwizycje w ramach grupy Magic Software Enterprises, Ltd. (9,5)  - 

Akwizycje w ramach grupy Matrix IT, Ltd. (8,6)  0,2  

Park Wodny Sopot Sp z o.o. -  0,3  

SKG S.A. (0,9)  - 

 (19,0)  0,5  

� W poniższej tabeli zaprezentowano szczegóły dotyczące przepływów z tytułu pożyczek w okresie 
3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2014 roku: 

 Pożyczki spłacone 
 

Pożyczki udzielone 

 (niebadane)  (niebadane) 

 mln PLN 
 

mln PLN 

    

Pożyczki dla podmiotów powiązanych przez kadrę 
zarządzającą: 

0,2   (1,3) 

Gdyński Klub Koszykówki Akra S.A. 0,2   - 

Asseco Resovia S.A. -  (1,3) 

    

Pożyczki dla pozostałych podmiotów powiązanych 0,1   - 

Pożyczki dla pracowników 2,7   (0,2) 

Lokaty terminowe o pierwotnym terminie zapadalności pow. 
3 miesięcy 

3,1   (6,6) 

Razem 6,1   (8,1) 
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Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

� Wpływy z tytułu transakcji na udziałach niekontrolujących - w tej pozycji pokazano wpływy z emisji 
akcji w spółkach z grupy Formula Systems w ramach programów opcji pracowniczych opłaconych 
przez udziałowców niekontrolujących oraz wpływy z emisji akcji, która została przeprowadzona 
w spółce Magic Software Enterprise w I kwartale 2014 roku; 

� Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek dotyczą przede wszystkim kredytu w wysokości 
176,5 mln PLN, jaki zaciągnęła spółka Formula Systems; 

� Wydatki na nabycie udziałów niekontrolujących obejmują wydatki w wysokości 22,5 mln PLN 
poniesione przez spółkę Formula Systems na dokupienie udziałów niekontrolujących w spółce Magic 
Software Enterprise (Formula nabyła akcje w ramach emisji publicznej) i w spółce Matrix IT oraz 
wydatki spółki Matrix IT z tytułu realizacji opcji zakupu udziałów niekontrolujących w spółce Exzac Inc 
w wysokości 15,4 mln PLN; 

� Dywidendy wypłacone – pozycja zawiera dywidendy wypłacone przez spółki zależne na rzecz ich 
udziałowców niekontrolujących. 

19. Zobowiązania pozabilansowe na rzecz jednostek powiązanych 

Na dzień 31 marca 2014 roku stan gwarancji i poręczeń udzielonych przez Asseco Poland na rzecz spółki 
powiązanej osobowo Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. wygląda następująco: 

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

Na dzień 31 marca 2014 roku nie występowały poręczenia udzielone na rzecz pozostałych podmiotów 
powiązanych. 

20. Zobowiązania pozabilansowe wobec pozostałych podmiotów 

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

  31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

  (niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

  mln PLN mln PLN mln PLN 

Zobowiązania z tytułu najmu powierzchni  
   

W okresie do 1 roku  79,2  85,1  83,4  

W okresie od 1 roku do 5 lat  219,6  195,2  247,9  

Powyżej 5 lat  10,0  2,6  27,9  

 
 308,8  282,9  359,2  

 
    

Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego      

W okresie do 1 roku  42,1  42,7  48,7  

W okresie od 1 roku do 5 lat  38,9  37,2  46,3  

Powyżej 5 lat  0,1  - - 

   81,1  79,9  95,0  

W marcu 2013 roku Jednostka Dominująca podpisała ze spółką Grójecka Holding Sp. z o.o. umowę 
w przedmiocie zakończenia najmu budynku biurowego znajdującego się w Warszawie przy ulicy 
Grójeckiej 127. Warunki zawieszające określone w umowie zostały spełnione na przełomie września i lipca 
2013 roku. Tym samym w wykazie zobowiązań pozabilansowych z tytułu najmu powierzchni biurowej na 
dzień 31 marca 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa nie ujęła już zobowiązań z tytułu najmu 
niniejszej nieruchomości biurowej. 
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21.  Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie w okresie 
sprawozdawczym* 

 3 miesiące do 
31 marca 2014 

 3 miesiące do 
31 marca 2013 

 (niebadane)  (przekształcone) 

     

Zarząd Jednostki Dominującej  11   10  

Zarządy Jednostek z Grupy  127   135  

Działy produkcyjne  14 686   14 014  

Działy handlowe  1 193   1 145  

Działy administracyjne  1 318   1 184  

Razem  17 335   16 488  

*Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w etatach pobierających wynagrodzenie, tj. zatrudnienie w etatach 
skorygowane (pomniejszone) o etaty, za które spółki grupy nie wypłacają wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny, urlop macierzyński, 
inne) 
 

Liczba osób zatrudnionych w spółkach Grupy na dzień 
31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (przekształcone) (przekształcone) 

    

Asseco Poland S.A. 3 182  3 137  3 144  

Grupa Formula Systems 8 593  7 566  8 453  

Grupa Asseco Central Europe 1 628  1 442  1 572  

Grupa Asseco South Eastern Europe 1 376  1 416  1 317  

ZAO R-Style Softlab 782  848  n/d 

Asseco Business Solutions S.A. 587  592  588  

Grupa Asseco South Western Europe 472  488  502  

Grupa Asseco DACH 190  363  338  

C.K. Zeto Łódź S.A. 149  147  147  

Sintagma UAB Sp. z o.o. 166  159  145  

Combidata Poland Sp. z o.o. 140  143  140  

ZUI OTAGO Sp. z o.o. 134  130  125  

PI Zeto Bydgoszcz S.A. 116  120  123  

ZUI Novum Sp. z o.o. 60  59  56  

ADH-Soft Sp. z o.o. 51  47  46  

SKG S.A. 46  44  43  

Asseco Georgia LLC 24  42  n/d 

Asseco Denmark A/S 27  25  27  

Peak Consulting  Group ApS 15  14  17  

Gladstone Consulting Ltd. - - - 

Sigilogic Sp. z o.o. 53  n/d n/d 

Razem 17 791  16 782  16 783  

22. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 

� Nabycie spółki Insync Staffing Inc przez Formula Systems Ltd (1985) 

W dniu 4 kwietnia 2014 roku Formula Systems nabyła spółkę Insync Staffing Inc, amerykańską firmę 
świadczącą usługi w zakresie konsultingu i outsourcingu zasobów ludzkich dla sektorów technologicznych 
oraz sektora usług profesjonlanych (tj. świadczących usługi w zakresie rachunkowości i finansów, 
administracji, obsługi klienta, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu itp). Cena 
nabycia wyniosła 4,0 mln USD. Zdaniem kierownictwa spółki Formula, nabycie to wzmocni dotychczasową 
obecność grupy na rynku amerykańskim oraz pozwoli na poszerzenie istniejącej bazy klientów o wiodące 
spółki z rankingu Fortune 500. 
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� Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty 
dywidendy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku 
wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu 
o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki 
postanowiło, zysk netto w wysokości 280.273.472,93 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dwieście 
siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 93/100) podzielić w następujący sposób: 

1) kwotę 215.800.787,80 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów osiemset tysięcy siedemset 
osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę 
w kwocie po 2,60 PLN (słownie: dwa złote 60/100) na jedną akcję.  

2) kwotę 64.472.685,13 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące 
sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 maja 2014 roku oraz 
dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2014 roku. 

23. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 
31 marca 2014 roku, to jest do dnia 14 maja 2014 roku, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które 
nie zostały, a powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 
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I. PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO ZA OKRES 3 MIESIĘCY 
ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2014 ROKU 

 
 
 
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej Asseco za okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 31 marca 2014 roku oraz za 
analogiczny okres poprzedniego roku zapre-
zentowano w poniższej tabeli: 

  
I kwartał 

2014 
I kwartał 

2013 
Zmiana 

(%) 

    

Przychody ze sprzedaży 1 450,3 1 345,2 7,8% 

Zysk brutto ze sprzedaży 359,9 360,2 (0,1%) 

Zysk netto ze sprzedaży 145,1 166,7 (13,0%) 

Zysk z działalności 
operacyjnej (EBIT) 

146,9 167,5 (12,3%) 

EBITDA 192,7 213,5 (9,7%) 

Zysk netto 130,5 124,4 4,9% 

Zysk netto przypadający 
Akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej 

97,3 92,4 5,3% 

EBITDA = EBIT +amortyzacja – skapitalizowane nakłady na projekty R&D 

Wskaźniki rentowności 

Poniższa tabela prezentuje podstawowe 
wskaźniki rentowności Grupy za okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 31 marca 2014 roku oraz 
za okres porównywalny: 

 

 

 

  
I kwartał 

2014 
I kwartał 

2013 
Zmiana 
(p.p.) 

    

Marża zysku brutto ze 
sprzedaży 

24,8% 26,8% (2,0) 

Marża zysku EBITDA 13,3% 15,9% (2,6) 

Marża zysku 
operacyjnego 

10,1% 12,5% (2,4) 

Marża zysku netto 9,0% 9,2% (0,2) 

    

Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży/przychody 
ze sprzedaży 
Marża zysku EBITDA = EBITDA/przychody ze sprzedaży 
Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży 
Marża zysku netto = zysk netto/przychody ze sprzedaży 

W I kwartale 2014 koszty działalności operacyjnej 
wzrosły kwartał do kwartału o 10,8% a przychody 
ze sprzedaży w analogicznym okresie wzrosły o 
7,8%, co spowodowało spadek rentowności 
zysku operacyjnego o 2,4 punktu procentowego 
(spadek z 12,5% do 10,1%).  
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Wskaźniki płynności  

Kapitał pracujący (obrotowy) netto stanowi 
nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowią-
zaniami krótkoterminowymi.  

Na dzień 31 marca 2014 roku kapitał pracujący 
netto Grupy wynosił 1 755 mln PLN i był o 31,9% 
wyższy niż kapitał pracujący netto na dzień 
31 grudnia 2013 roku (1 331 mln PLN) i o 28,7% 
wyższy niż saldo tego kapitału na dzień 31 marca 
2013 roku (1 364,1 mln PLN).  

Zmiany w saldzie kapitału pracującego wpłynęły 
nieznacznie na poziom wskaźników płynności. Na 
dzień 31 marca 2014 roku oraz w okresach 
porównywalnych wszystkie trzy wskaźniki 
płynności znajdowały się na poziomie 
wskazującym na dobrą sytuację płynnościową 
Grupy. 

  
31 marca 
2014 roku 

31 grudnia 
2013 roku 

31 marca 
2013 roku 

    

Kapitał pracujący  
(mln PLN) 

1 755,0 1 331,0 1 364,1 

Wskaźnik płynności 
bieżącej 

2,2 1,8 2,0 

Wskaźnik płynności 
szybkiej 

2,1 1,7 1,9 

Wskaźnik 
natychmiastowej 
płynności 

0,9 0,6 0,7 

    

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania 
krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe 
(krótkoterminowe)/zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia 
międzyokresowe)/zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty 
krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźniki zadłużenia 

Na koniec I kwartału 2014 roku w stosunku do 
końca 2013 roku łączna wartość zobowiązań 
Grupy wzrosła o 32,0 mln PLN (w tym zadłużenie 
odsetkowe wzrosło o 212,4 mln PLN). W tym 
samym okresie aktywa wzrosły o 305,0 mln PLN, 
co spowodowało obniżenie wskaźnika ogólnego 
zadłużenia z poziomu 25,2% do poziomu 24,7%. 
W stosunku do stanu na dzień 31 marca 2013 
roku łączna wartość zobowiązań wzrosła 
o 278,9 mln PLN, czyli o 12,3% a w tym samym 
czasie aktywa wzrosły 5,5%, co spowodowało 
wzrost wskaźnika zadłużenia ogólnego. 

 

  
31 marca 
2014 roku 

31 grudnia 
2013 roku 

31 marca 
2013 roku 

    

Wskaźnik zadłużenia 
ogólnego 

24,7% 25,2% 23,2% 

Dług/kapitał własny 11,5% 9,1% 9,8% 

Dług/(dług + kapitał 
własny) 

10,3% 8,4% 9,0% 

    

Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + 
zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa 
Dług/kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne 
papiery wartościowe+zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego)/kapitały własne  
Dług/(dług + kapitał własny) = (oprocentowane kredyty bankowe, 
dłużne papiery wartościowe+zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego)/(oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery 
wartościowe+zobowiązania z tytułu leasingu finansowego+ kapitały 
własne)  
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II. CZYNNIKI I ZNACZĄCE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

1. Rynek polski 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane 
finansowe dla segmentu – rynek polski: 

 I kwartał 2014 I kwartał 2013 

 mln PLN mln PLN 

   

Przychody ze sprzedaży* 385,7  396,4  

EBIT 78,0  98,0  

Marża zysku EBIT  20,2% 24,7% 

EBITDA 97,6 116,0  

Marża zysku EBITDA 25,3% 29,3% 

  - 

CFO BT 29,2  113,9  

CAPEX (8,7) (9,1) 

  - 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

203,3  326,0  

Dług odsetkowy na koniec 
okresu 

(327,5) (322,5) 

w tym kredyty, pożyczki 
i wyemitowane obligacje 

(191,9) (176,9) 

w tym leasing finansowy (135,6) (145,6) 

   

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja – skapitalizowane nakłady na projekty R&D;  
CFO BT = Środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym 
podatkiem dochodowym); 
CAPEX = Wydatki na aktywa trwałe segmentu;  

W pierwszych trzech miesiącach 2014 roku 
przychody ze sprzedaży spadły o 2,7% w stosunku 
do analogicznego okresu rok wcześniej. Zysk 
operacyjny znajduje się na niższym poziomie do 
pierwszego kwartału 2013 roku, przy spadku 
rentowności operacyjnej o 4,5 p.p. (spadek 
z 24,7% na 20,2%). 

Na rynku polskim w sektorze medycznym istotny 
wpływ na wyniki miała realizacja projektu P1 dla 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia (CSIOZ) oraz realizacja projektu PSIM 
(Podkarpacki System Informacji Medycznej) dla 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego obejmująca między innymi 
8 Szpitali Wojewódzkich na Podkarpaciu.  

W pierwszym kwartale Asseco podpisało również 
kilka istotnych kontraktów na realizację rozwiązań 
informatycznych dla szpitali w Polsce. Były to 
między innymi kontrakty obejmujące wdrożenie 
systemu AMMS oraz rozbudowy systemów 
informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku – Białej, Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Częstochowie, Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
MSW w Białymstoku, SP ZOZ w Siedlcach, 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu 
oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Branicach.  

Po pierwszym kwartale nastąpiło również 
pozytywne dla Asseco rozstrzygnięcie 
postępowania prowadzonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku dotyczącego rozbudowy 
5 szpitalnych systemów informatycznych.  

W sektorze energetycznym po zakończonym 
sukcesem procesie centralizacji systemów 
bilingowych dla klientów biznesowych w Grupie 
Tauron, w pierwszym kwartale tego roku Asseco 
zrealizowało prace związane z wdrożeniem 
nowszej wersji systemu dla klientów masowych 
Grupy Tauron oraz przeprowadziło migrację 
danych ponad 1 miliona klientów w ramach 
realizowanej centralizacji systemów bilingowych 
dla klientów masowych.  

W energetyce sukcesem zakończone zostały 
również projekty uruchomienia funkcjonalności 
GUD-K dla spółek Tauron i ENEA. Do grona 
nowych użytkowników systemu Asseco Utility 
Management Solutions (AUMS) dołączyła także 
spółka telekomunikacyjna Polkomtel, 
uruchamiając produkcyjnie system 
i rozpoczynając sprzedaż energii elektrycznej.  

W pierwszym kwartale tego roku Asseco 
podpisało w Etiopii umowę z Information 
Network Security Agency (INSA) dotyczącą 
realizacji projektu mającego na celu budowę 
nowoczesnego rynku energii w tym kraju. 
Wartość zawartej umowy wyniosła ponad 
29,9 mln PLN, a projekt ten ma zostać 
zrealizowany do końca 2015 roku. System 
zostanie stworzony w oparciu o oprogramowanie 
AUMS oraz o know-how Asseco w zakresie 
rozwiązań informatycznych dla sektora 
energetycznego. Asseco dostarczy również usługi 
doradcze między innymi związane z rozwojem 
oprogramowania klasy ERP, a także transfer 
wiedzy i technologii informatycznych 
umożliwiających INSA budowę nowoczesnego 
rynku energii.  

Wejście na rynek afrykański otwiera także nowe 
możliwości dla innych rozwiązań Grupy Asseco. 
Obecnie poza rozwiązaniami energetycznymi trwa 
rozpoznanie rynku afrykańskiego w zakresie 
możliwości sprzedaży rozwiązań ubezpieczeń 
komercyjnych, społecznych, bankowości oraz 
dotyczące możliwości wykorzystania innych 
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doświadczeń spółek Grupy Asseco, na przykład 
rozwiązań Combidaty w sektorze szeroko 
rozumianej edukacji. 

W sektorze ubezpieczeń społecznych 
w pierwszych trzech miesiącach Asseco podpisało 
umowę wykonawczą do umowy ramowej na 
modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI dla 
ZUS dotyczącą zmian w KSI wynikających z ustawy 
o OFE o wartości 46,6 mln PLN brutto. W tym 
samym okresie wartość wszystkich usług 
świadczonych dla ZUS w ramach umowy 
utrzymaniowej wyniosła ponad 30 mln PLN 
brutto. 

W sektorze telekomunikacyjnym w konsekwencji 
wygranego postępowania przetargowego w 2013 
roku Asseco podpisało kilkuletnią umowę 
dotyczącą realizacji projektu VC2 dla Orange 
Polska. W pierwszym kwartale 2014 roku Asseco 
z sukcesem przeprowadziło proces tranzycji 
w ramach domeny BSS Fixed oraz rozpoczęło jej 
odpłatne utrzymanie.  

W sektorze rozwiązań dla instytucji rynków 
kapitałowych Asseco zakończyło wdrażanie 
bardzo nowatorskiego rozwiązania mobilnej 
aplikacji dla inwestorów obsługiwanych przez 
Dom Maklerski mBanku. Aplikacja mDM iPad jest 
jednym z pierwszych tego typu rozwiązań 
dostępnych na platformie firmy Apple w Polsce. 

W sektorze banków spółdzielczych udostępniona 
została nowa platforma bankowości mobilnej, 
umożliwiająca bankom poszerzenie oferty dla 
nowych i dotychczasowych klientów. Dzięki tym 
funkcjonalnościom Asseco podpisało nowe 
umowy i aneksy z dotychczasowymi klientami 
sektora bankowości spółdzielczej.  

 

2. Rynek izraelski (Grupa Formula Systems) 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane 
finansowe dla segmentu – rynek izraelski: 

 
I kwartał 

2014 
I kwartał 

2013 

 mln PLN mln PLN 

   

Przychody ze 
sprzedaży* 

685,9  600,3  

EBIT 43,3  39,0  

Marża zysku EBIT 6,3% 6,5% 

EBITDA 58,0 55,7  

Marża zysku EBITDA 8,5% 9,3% 

  - 

CFO BT 64,0  67,3  

CAPEX (13,5) (12,4) 

  - 

Środki pieniężne na 
koniec okresu 

741,1  368,0  

Dług odsetkowy na 
koniec okresu 

(457,7) (317,9) 

w tym kredyty, pożyczki 
i wyemitowane obligacje 

(452,4) (311,3) 

w tym leasing finansowy (5,3) (6,6) 

   

 *przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja – skapitalizowane nakłady na projekty 
R&D;  
CFO BT = Środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed 
zapłaconym podatkiem dochodowym); 
CAPEX = Wydatki na aktywa trwałe segmentu;  
 

Holding Formula Systems wypracował 
w pierwszym kwartale 2014 roku przychody ze 
sprzedaży w wysokości 685,9 mln PLN, co stanowi 
14,3% wzrost w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. 

W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 
ubiegłego roku sprzedaż Matrixa wzrosła o 13,7%, 
Sapiensa o 12,3%, natomiast sprzedaż Magica 
o 18,4%.  

W lutym tego roku specjalizująca się na rynku 
produktów ubezpieczeniowych spółka Sapiens 
podpisała umowę z Preneed Life Insurance 
Provider w USA na dostawę i wdrożenie systemu 
Sapiens ALIS. Jest to kolejny kontrakt w tym 
obszarze ubezpieczeń, podpisany z firmą 
ubezpieczeniową w Ameryce Północnej. Projekt 
jest wielofazowy i zakłada docelowo również 
rozwój oraz wsparcie serwisowe. Wesleyan 
Assurance Society z Wielkiej Brytanii wybrało 
Sapiens ALIS w ramach rozszerzenia zakresu 
oferowanych produktów finansowych 
obsługiwanych na platformie spółki z Grupy 
Asseco. Kolejnym ważnym klientem pozyskanym 
w pierwszym kwartale tego roku na rynku 
ubezpieczeniowym jest Altshuler Shaham Group 
z Izraela. Rozwiązanie firmy Sapiens będzie 
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wspierać nowe przedsięwzięcie tej Grupy 
w obszarze ubezpieczeń na życie. 

W pierwszym kwartale Sapiens został również 
wybrany przez czołową firmę ubezpieczeniową 
działającą na rynku europejskim na dostawcę 
rozwiązania IDIT w pięciu krajach: Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech oraz w 
Hiszpanii.  

Firma Hiscox z Wielkiej Brytanii wybrała także 
platformę Sapiens IDIT dla swoich globalnych 
operacji ubezpieczeń detalicznych. Tym samym 
Sapiens umocnił swoją pozycję na bardzo 
konkurencyjnym rynku brytyjskim. 

W tym samym czasie firma Hollard, największy 
niezależny ubezpieczyciel na rynku 
południowoafrykańskim wybrał Sapiens 
Reinsurance na swoją platformę ubezpieczeniową 
w tym obszarze. 

Zarząd spółki Sapiens z optymizmem patrzy na 
cały 2014 rok i podtrzymuje cel wypracowania 
przychodów ze sprzedaży na poziomie 154 - 158 
mln USD w 2014 roku. 

W pierwszym kwartale Magic Software 
z sukcesem przeprowadził publiczną emisję akcji 
(SPO), pozyskując od inwestorów 54,7 mln USD.  

Zarząd spółki Magic Software z optymizmem 
patrzy na cały 2014 rok i podtrzymuje cel 
wypracowania przychodów ze sprzedaży na 
poziomie 161 - 165 mln USD w 2014 roku. 

3. Rynek środkowoeuropejski (Grupa Asseco 
Central Europe) 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane 
finansowe dla segmentu – rynek środkowo-
europejski. Segment ten jest tożsamy z obszarem 
działalności grupy Asseco Central Europe. 
 

 I kwartał 2014 I kwartał 2013 

 mln PLN mln PLN 

   

Przychody ze sprzedaży* 147,8  132,1  

EBIT 12,9  19,0  

Marża zysku EBIT 8,7% 14,4% 

EBITDA 24,5 28,0  

Marża zysku EBITDA 16,6% 21,2% 

  - 

CFO BT 2,7  16,7  

CAPEX (4,5) (10,3) 

  - 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

150,0  157,0  

Dług odsetkowy na koniec 
okresu 

(48,0) (50,9) 

w tym kredyty, pożyczki 
i wyemitowane obligacje 

(41,7) (43,4) 

w tym leasing finansowy (6,3) (7,5) 

   

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja – skapitalizowane nakłady na projekty R&D;  
CFO BT = Środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym 
podatkiem dochodowym); 
CAPEX = Wydatki na aktywa trwałe segmentu;  

Przychody ze sprzedaży w analizowanym okresie 
wzrosły o 11,9% kwartał do kwartału. 

Na poziomie zysku operacyjnego, Asseco Central 
Europe pokazuje spadek o 32,1%. Negatywny 
wpływ na wyniki grupy miały między innymi 
utrzymująca się trudna sytuacja 
makroekonomiczna w regionie oraz wynikający 
z sytuacji politycznej zastój na rynku zamówień 
publicznych i niskie wykorzystanie środków 
unijnych. 

Głównym czynnikiem wzrostu wartości sprzedaży 
w stosunku do tego samego okresu roku 
poprzedniego było nabycie w styczniu 2014 roku 
Asseco Solutions AG, spółki specjalizującej się 
w rozwiązaniach ERP. Drugim istotnym 
czynnikiem wpływającym na przychody ACE jest 
sektor telekomunikacyjny reprezentowany przez 
spółkę Slovanet. Silna presja na ceny usług 
telekomunikacyjnych wpłynęła na spadek 
przychodów w stosunku do poprzedniego roku. 
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4. Rynek południowo-wschodniej Europy 
(Grupa Asseco South Eastern Europe) 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane 
finansowe segmentu południowo-wschodniej 
Europy. Segment ten jest tożsamy z obszarem 
działalności grupy Asseco South Eastern Europe 
(Asseco SEE), która jest aktywna na terenie 
następujących państw: Albanii, Bułgarii, Bośni 
i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa, 
Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowenii 
i Turcji. 

 I kwartał 2014 I kwartał 2013 

 mln PLN mln PLN 

   

Przychody ze sprzedaży* 99,2  100,4  

EBIT 7,9  9,7  

Marża zysku EBIT 8,0% 9,7% 

EBITDA 10,4 9,6  

Marża zysku EBITDA 10,5% 10,6% 

  - 

CFO BT 4,3  4,6  

CAPEX (23,0) (6,0) 

  - 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

57,4  63,8  

Dług odsetkowy na koniec 
okresu 

(36,1) (0,6) 

w tym kredyty, pożyczki 
i wyemitowane obligacje 

(35,0) (0,3) 

w tym leasing finansowy (1,1) (0,3) 

   

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja – skapitalizowane nakłady na projekty R&D;  
CFO BT = Środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym 
podatkiem dochodowym); 
CAPEX = Wydatki na aktywa trwałe segmentu;  

Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 
2014 roku wyniosły 99,2 mln PLN i są o 1,2% 
niższe niż rok wcześniej.  

Na rynku południowo-wschodniej Europy 
największą dynamiką wzrostu w pierwszym 
kwartale 2014 r. wykazały się operacje 
w Chorwacji oraz w Rumunii, gdzie osiągnięto 
przychody ze sprzedaży odpowiednio o 49% i 9% 
wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku.  

Dobry wynik w Chorwacji to przede wszystkim 
efekt konsolidacji przychodów obsługującej 
terminale płatnicze POS spółki EŽ RAČUNALSTVO, 
którą Grupa ASEE nabyła w październiku 2013 
roku. Z kolei wyższa sprzedaż w Rumunii wynika 
głównie z nowych kontraktów pozyskanych 
w segmencie Integracji Systemów.  

Asseco South Eastern Europe konsekwentnie 
realizuje strategię przechodzenia na model 

outsourcingowy, szczególnie w zakresie obsługi 
ATM i POS. Przychody z outsourcingu 
w pierwszym kwartale wyniosły 13,4 mln PLN 
i były o 49% wyższe niż w roku poprzednim, 
głównie za sprawą kontraktu realizowanego 
w modelu outsourcingowym dla jednego 
z wiodących banków w Chorwacji. Niebawem 
należy spodziewać się dalszego wzrostu, gdyż 
spółka właśnie ogłosiła podpisanie pięcioletniej 
umowy na obsługę 12,5 tys. terminali płatniczych 
POS dla Banca Intesa w Serbii. 

5. Rynek zachodnioeuropejski 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane 
finansowe dla podmiotów działających na 
obszarze Niemiec (z wyłączeniem Asseco 
Solutions AG, którego dane zostały 
zaprezentowane w ramach grupy kapitałowej 
Asseco Central Europe), Hiszpanii, Portugalii, 
Danii. 

 I kwartał 2014 I kwartał 2013 

 mln PLN mln PLN 

   

Przychody ze sprzedaży* 108,6  111,4  

EBIT 6,8  3,4  

Marża zysku EBIT 6,3% 3,1% 

EBITDA 8,8 6,0  

Marża zysku EBITDA 8,1% 5,4% 

   

CFO BT 13,8  22,8  

CAPEX (1,9) (6,7) 

   

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

77,3  73,0  

Dług odsetkowy na koniec 
okresu 

(50,7) (74,3) 

w tym kredyty, pożyczki 
i wyemitowane obligacje 

(50,7) (74,3) 

w tym leasing finansowy - - 

   

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja – skapitalizowane nakłady na projekty R&D;  
CFO BT = Środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym 
podatkiem dochodowym); 
CAPEX = Wydatki na aktywa trwałe segmentu;  

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez 
opisywany segment wyniosły w pierwszym 
kwartale 2014 roku 108,6 mln PLN i są o 2,5% 
niższe niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Wzrósł natomiast zysk operacyjny, 
który w analizowanym okresie był wyższy o 100% 
kwartał do kwartału. 

Opisywane wzrosty wynikają głównie ze zmiany 
strategii biznesowej Asseco Spain oraz poprawy 
efektywności Matrix42 AG.  
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Asseco Spain do tej pory specjalizowała się 
w usługach integracyjnych i dystrybucji, a obecnie 
spółka dodała do swojej oferty usługi związane 
z oprogramowaniem. 

W hiszpańskim filarze grupy widać również efekty 
restrukturyzacji przeprowadzonej w latach 2011 
i 2012, będącej wynikiem trudnej sytuacji 
ekonomicznej kraju. 

Na rynku niemieckojęzycznym Matrix42 AG 
poprawił wypracowane wyniki zarówno na 
poziomie przychodów ze sprzedaży jak i zysku 
operacyjnego.  

6. Rynek wschodnioeuropejski 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane 
finansowe dla podmiotów działających na 
obszarze Litwy, Gruzji i Rosji. 

 I kwartał 2014 I kwartał 2013 

 mln PLN mln PLN 

   

Przychody ze sprzedaży* 23,1  4,6  

EBIT (1,2) (0,2) 

Marża zysku EBIT -5,2% -4,3% 

EBITDA (5,0) (0,1) 

Marża zysku EBITDA -21,6% -2,2% 

   

CFO BT (0,9) (1,2) 

CAPEX (4,8) (0,2) 

   

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

16,3  3,0  

Dług odsetkowy na koniec 
okresu 

(0,2) (0,3) 

w tym kredyty, pożyczki 
i wyemitowane obligacje 

- - 

w tym leasing finansowy (0,2) (0,3) 

   

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja – skapitalizowane nakłady na projekty R&D;  
CFO BT = Środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym 
podatkiem dochodowym); 
CAPEX = Wydatki na aktywa trwałe segmentu;  

W pierwszym kwartale 2014 roku przychody ze 
sprzedaży na rynku wschodnioeuropejskim 
wzrosły pięciokrotnie w stosunku do okresu 
porównywalnego, zaś zysk z działalności 
operacyjnej spadł o 1,0 mln PLN. Wzrost 
sprzedaży kwartał do kwartału wynika z nabycia 
w drugiej połowie 2013 roku spółek R-Style 
Softlab oraz Asseco Georgia.  

III. NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 
2014 roku Grupa rozpoznała przychody 
w wysokości 28,1 mln PLN z tytułu odwrócenia 
odpisów aktualizujących bony dłużne oraz inne 
należności od spółki Prokom Investments S.A. 
w związku z całkowitym rozliczeniem niniejszych 
należności przez Prokom. 

IV. WŁADZE OSOBOWE W ASSECO POLAND S.A. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 
2014 roku skład Zarządu przedstawiał się 
następująco: 

Zarząd Okres pełnienia funkcji 

Adam Góral 01.01.2014 – 31.03.2014 

Przemysław Borzestowski 01.01.2014 – 31.03.2014 

Andrzej Dopierała 01.01.2014 – 31.03.2014 

Tadeusz Dyrga 01.01.2014 – 31.03.2014 

Rafał Kozłowski 01.01.2014 – 31.03.2014 

Marek Panek 01.01.2014 – 31.03.2014 

Paweł Piwowar 01.01.2014 – 31.03.2014 

Zbigniew Pomianek 01.01.2014 – 31.03.2014 

Włodzimierz Serwiński 01.01.2014 – 31.03.2014 

Przemysław Sęczkowski 01.01.2014 – 31.03.2014 

Robert Smułkowski 01.01.2014 – 31.03.2014 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 
2014 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się 
następująco: 

Rada Nadzorcza Data pełnienia funkcji 

Jacek Duch 01.01.2014 – 31.03.2014 

Adam Noga 01.01.2014 – 31.03.2014 

Piotr Augustyniak 01.01.2014 – 31.03.2014 

Dariusz Brzeski 01.01.2014 – 31.03.2014 

Artur Kucharski 01.01.2014 – 31.03.2014 

Dariusz Stolarczyk 01.01.2014 – 31.03.2014 

Pomiędzy dniem 31 marca 2014 roku a dniem 
publikacji niniejszego raportu tj. dniem 14 maja 
2014 roku skład Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej 
nie uległ zmianie.  
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V. STRUKTURA AKCJONARIATU ASSECO POLAND S.A.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień 
publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 14 maja 
2014 roku, stan akcjonariuszy posiadających 
bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się 
następująco: 

Akcjonariat na dzień   
14 maja 2014 roku 

Liczba akcji 
w posiadaniu 

% w głosach 

Aviva OFE1) 10 920 000 13,16% 

Adam Góral, Prezes Zarządu2) 8 083 000 9,74% 

PZU OFE1) 7 600 000 9,16% 

Pozostali akcjonariusze 56 397 303 67,94% 

 83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na ZWZA w dniu 12 maja 2014 roku. 
2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od 
Adama Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział 
w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 10%. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Asseco Poland 
na dzień 31 marca 2014 roku stan akcjonariuszy 
posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
przedstawiał się następująco: 

 

Akcjonariat na dzień   
31 marca 2014 roku 

Liczba akcji 
w posiadaniu 

% w głosach 

Aviva OFE1) 10 471 240 12,62% 

Adam Góral, Prezes Zarządu 8 083 000 9,74% 

PZU OFE1) 5 670 000 6,83% 

Pozostali akcjonariusze 58 776 063 70,81% 

 83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na NWZA z dnia 4 grudnia 2013 roku 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień 
21 marca 2014 roku, tj. dzień publikacji 
poprzedniego raportu, stan akcjonariuszy 
posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedsta-
wiał się następująco: 
 

Akcjonariat na dzień   
21 marca 2014 roku 

Liczba akcji 
w posiadaniu 

% w głosach 

Aviva OFE1) 10 471 240 12,62% 

Adam Góral, Prezes Zarządu2) 8 083 000 9,74% 

PZU OFE1) 5 670 000 6,83% 

Pozostali akcjonariusze 58 776 063 70,81% 

 83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na NWZA z dnia 4 grudnia 2013 roku 
2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od 
Adama Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział 
w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 10%. 

 

 

Udziały w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

Poniższa tabela prezentuje stan posiadania akcji Asseco Poland S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące 
na dzień publikacji niniejszego raportu, na dzień bilansowy, na dzień publikacji poprzedniego raportu oraz na 
koniec poprzedniego roku obrotowego. 

 14 maja 2013 31 marca 2014 21 marca 2014 31 grudnia 2013 

     

Jacek Duch – przewodniczący Rady Nadzorczej 31 458 31 458 31 458 31 458 

Adam Góral – Prezes Zarządu 8 083 000 8 083 000 8 083 000 8 083 000 

Tadeusz Dyrga – Wiceprezes Zarządu 21 724 21 724 21 724 21 724 

Robert Smułkowski – Wiceprezes Zarządu 2 212 2 212 2 212 2 212 

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nie posiadali akcji Asseco Poland S.A. w żadnym 
z prezentowanych dni. 
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VI. EMISJA, WYKUP I SPŁATA NIEUDZIAŁOWYCH 
I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym 
Jednostka Dominująca nie dokonała emisji, 
wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 
papierów wartościowych. 

VII. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE EMITENTA 

W I kwartale 2014 roku nie wystąpiły istotne 
zmiany w strukturze Emitenta. 

VIII. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ 
POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH 
ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI 
ASSECO POLAND LUB JEDNOSTEK OD NIEJ 
ZALEŻNYCH 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym 
przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej nie toczyły się 
postępowania dotyczące zobowiązań albo 
wierzytelności Asseco Poland S.A. lub jednostek 
od niej zależnych, których łączna wartość 
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych 
Spółki. 

IX. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został 
przedstawiony w punkcie 17 not objaśniających 
do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Asseco za 
okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 
roku. 

X. KREDYTY, UMOWY POŻYCZEK, PORĘCZENIA, 
GWARANCJE ORAZ ZOBOWIĄZANIA 
POZABILANSOWE 

Opis zaciągniętych kredytów, udzielonych 
pożyczek, poręczeń lub gwarancji oraz 
zobowiązań pozabilansowych został przedsta-
wiony w punktach: 13, 19 i 20 not objaśniających 
do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Asseco za 
okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 
roku. 

XI. ZMIANY ZASAD ZARZĄDZANIA GRUPĄ 
KAPITAŁOWĄ 

W roku 2014 nie wystąpiły zmiany w zakresie 
zarządzania Grupą.  

XII. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ 
KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI 
PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W RAZIE 
ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z 
ZAJMOWANEGO STANOWISKA 

Nie istnieją żadne umowy zawarte między 
spółkami Grupy a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w wypadku ich 
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska bez ważnej przyczyny lub w razie ich 
odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia 
przez przejęcie. 

XIII. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI 
UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ 
W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W 
PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ 
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY 
I OBLIGATARIUSZY 

Nie istnieją żadne umowy, w wyniku których 
mogą w przyszłości nastąpić zmiany 
w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 

XIV. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 
OPUBLIKOWANYCH PRZEZ ZARZĄD 
PROGNOZ WYNIKÓW NA 2014 ROK 

Zarząd Asseco Poland S.A. nie publikował 
prognoz wyników finansowych na 2014 rok. 

XV. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI 
PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu 
w Spółce nie funkcjonował żaden program 
motywacyjny oparty na akcjach Emitenta. 

XVI. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU BĘDĄ 
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 
W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ DO KOŃCA 
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 

Zdaniem Zarządu Asseco Poland S.A. obecna 
sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał 
produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają 
zagrożeń dla jej dalszego funkcjonowania 
i rozwoju w 2014 roku. Istnieje jednak wiele 
czynników zarówno o wewnętrznym, jak 
i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, 
bądź pośrednio mogą mieć wpływ na osiągane 
wyniki finansowe. 
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Do czynników zewnętrznych mających wpływ na 
przyszłe wyniki finansowe Grupy Asseco można 
zaliczyć między innymi: 

� rozwój sytuacji ekonomicznej, gospodarczej 
i politycznej Polski, Unii Europejskiej oraz 
innych państw, w których Grupa prowadzi 
działalność, 

� inflację i wahania kursów walut (przede 
wszystkim dolara i euro, ale również kursów 
walut państw, w których Grupa prowadzi 
działalność), 

� wzrost lub spadek zapotrzebowania na 
rozwiązania informatyczne w sektorze 
finansowo-bankowym, administracji pub-
licznej i w sektorze przedsiębiorstw, 

� działania związane z nasilającą się 
konkurencją zarówno ze strony polskich jak 
i zagranicznych przedsiębiorstw informa-
tycznych, szczególnie w przypadku ubiegania 
się o realizację dużych oraz prestiżowych 
kontraktów, 

� zmiany sytuacji kredytowej, płynności 
finansowej, możliwości finansowania się 
przez klientów, 

� zmiany stóp procentowych oraz marży 
banków, 

� szanse i ryzyka związane ze stosunkowo 
szybkimi zmianami technologicznymi 
i innowacjami na rynku IT, 

� ryzyko przesuwania w czasie przez 
potencjalnych klientów decyzji o ich 
inwestycjach w IT, 

� konieczność przyciągania, utrzymania 
najbardziej wykwalifikowanych i kluczowych 
pracowników. 

Do czynników wewnętrznych mających wpływ na 
przyszłe wyniki finansowe Grupy Asseco można 
zaliczyć między innymi: 

� realizację złożonych projektów informa-
tycznych prowadzonych na podstawie 
długoterminowych umów, 

� realizację strategii operacyjnej Grupy 
zakładającej między innymi ekspansję na 
nowe rynki zagraniczne, 

� realizację planowanych akwizycji Grupy. 

XVII. INFORMACJE O INNYCH ISTOTNYCH 
CZYNNIKACH MOGĄCYCH WPŁYNĄĆ NA 
OCENĘ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ 
ORAZ FINANSOWEJ 

Nie są znane żadne inne informacje niż 
wymienione powyżej, których ujawnienie 
mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji kadrowej, majątkowej oraz finansowej 
Grupy Asseco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE 
SPRAWOZDANIE 

FINANSOWE ASSECO 
POLAND S.A. 

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 
2014 roku sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez UE 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASSECO POLAND S.A. 

 
  

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
  (niebadane)  (niebadane) 

 
  mln PLN  mln PLN 

 
     

Przychody ze sprzedaży   301,7   321,1  

 
     

Koszt własny sprzedaży    (212,8)  (206,0) 

 
     

Zysk brutto ze sprzedaży   88,9   115,1  

 
     

Koszty sprzedaży    (10,9)  (10,5) 

Koszty ogólnego zarządu    (19,6)  (19,5) 

 
     

Zysk netto ze sprzedaży   58,4   85,1  

 
     

Pozostałe przychody operacyjne   1,8   0,9  

Pozostałe koszty operacyjne    (0,9)  (0,5) 

 
     

Zysk z działalności operacyjnej    59,3   85,5  

 
     

Przychody finansowe    48,8   20,5  

Koszty finansowe    (4,7)  (8,2) 

 
     

Zysk brutto   103,4   97,8  

 
     

Podatek dochodowy  
(bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) 

  (16,7)  (16,1) 

 
     

Zysk netto za okres sprawozdawczy   86,7   81,7  

 
     

Zysk netto przypadający na jedną akcję 
(w złotych): 

     

podstawowy z zysku netto za okres 
sprawozdawczy  

  1,04  0,98 

rozwodniony z zysku netto za okres 
sprawozdawczy 

  1,04  0,98 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH 
ASSECO POLAND S.A. 

 

 
  

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
  (niebadane)  (niebadane) 

 
  mln PLN  mln PLN 

 
     

Zysk za okres sprawozdawczy 
  86,7   81,7  

Pozostałe dochody całkowite: 
     

Elementy, które mogą podlegać 

przeklasyfikowaniu do rachunku zysków i strat 

 
      

Zysk/strata netto z tytułu wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży po 
uwzględnieniu podatku odroczonego  

 
 -  - 

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych 
dochodów całkowitych  

 
 -  0,1  

Elementy, które nie podlegają przeklasyfikowaniu 

do rachunku zysków i strat 

 
      

Amortyzacja wartości niematerialnych rozpoznana 
bezpośrednio w kapitale własnym po 
uwzględnieniu podatku odroczonego  

 
 (0,2)  (0,2) 

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

 

     

SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES 
  86,5   81,6  

 
 
 



  Raport kwartalny za okres 
3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej  81 

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ASSECO POLAND S.A. 

AKTYWA  

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe  395,3  404,0  397,7  

Wartości niematerialne  2 384,3  2 390,3  2 394,0  

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

Nieruchomości inwestycyjne  0,8  0,8  0,8  

Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych  2 006,0  1 967,1  1 869,1  

Należności długoterminowe  15,0  18,7  27,6  

Długoterminowe aktywa finansowe   24,1  35,3  59,0  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  - 9,8  - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   9,0  12,5  21,6  

  4 834,5  4 838,5  4 769,8  

Aktywa obrotowe      

Zapasy  55,1  51,0  37,2  

Należności z tytułu dostaw i usług  191,0  239,3  165,7  

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawych 

 18,8  5,1  8,2  

Pozostałe należności  230,0  227,4  176,1  

Pozostałe aktywa niefinansowe  13,3  10,8  19,6  

Aktywa finansowe  39,0  35,8  23,4  

Rozliczenia międzyokresowe   32,7  31,9  38,6  

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe  100,0  108,2  226,9  

  679,9  709,5  695,7  

     

Aktywa przeznaczone do sprzedaży  15,0  15,0  - 

     

SUMA AKTYWÓW  5 529,4  5 563,0  5 465,5  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS ASSECO POLAND S.A. 

PASYWA  

31 marca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 31 marca 2013 roku 

(niebadane) (badane) (niebadane) 

mln PLN mln PLN mln PLN 

     

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM     

Kapitał podstawowy  83,0  83,0  83,0  

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

 4 180,1  4 180,1  4 180,1  

Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego  723,2  637,1  639,1  

  4 986,3  4 900,2  4 902,2  

     

Zobowiązania długoterminowe     
Długoterminowe oprocentowane kredyty bankowe, 
pożyczki, dłużne papiery wartościowe 

 118,3  122,1  129,4  

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

 115,8  119,5  127,5  

Długoterminowe zobowiązania finansowe  - - 0,8  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  6,3  - 5,6  

Długoterminowe pozostałe zobowiązania   2,1  1,4  1,0  

Długoterminowe rezerwy  33,3  34,1  9,3  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

 50,4  50,3  59,2  

  326,2  327,4  332,8  

Zobowiązania krótkoterminowe     
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne 
papiery wartościowe 

 16,0  16,0  20,5  

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  16,8  16,4  14,9  

Zobowiązania finansowe  - 0,8  - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  27,4  116,5  35,8  

Zobowiązania budżetowe  22,8  36,6  35,4  

Pozostałe zobowiązania  54,7  70,9  29,8  

Rezerwy  4,9  4,2  4,6  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów  60,3  54,8  58,8  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  14,0  19,2  30,7  

  216,9  335,4  230,5  

     

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  543,1  662,8  563,3  

        

SUMA PASYWÓW  5 529,4  5 563,0  5 465,5  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ASSECO  POLAND S.A. 

  Kapitał podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 
nominalnej 

Zyski/straty z lat 
ubiegłych oraz zysk 
okresu bieżącego 

Kapitał własny 
ogółem 

  mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN 

      

Na dzień 1 stycznia 2014 roku (badane)  83,0  4 180,1  637,1  4 900,2  

      

Zysk za okres sprawozdawczy  - - 86,7  86,7  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy  - - (0,2) (0,2) 

Połączenie ze spółką PiW Postinfo  - - (0,4) (0,4) 

      

Na dzień 31 marca 2014 roku (niebadane)  83,0  4 180,1  723,2  4 986,3  

      

Na dzień 1 stycznia 2013 roku (badane)  83,0  4 180,1  557,5  4 820,6  

      

Zysk za okres sprawozdawczy  - - 81,7  81,7  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy  - - (0,1) (0,1) 

      

Na dzień 31 marca 2013 roku (niebadane)  83,0  4 180,1  639,1  4 902,2  

      

Na dzień 1 stycznia 2013 roku (badane)  83,0  4 180,1  557,5  4 820,6  

      

Zysk netto za okres sprawozdawczy  - - 280,3  280,3  

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy  - - (0,7) (0,7) 

Dywidenda za 2012 rok  - - (200,0) (200,0) 

      

Na dzień 31 grudnia 2013 roku (badane)  83,0  4 180,1  637,1  4 900,2  
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK  PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH 
ASSECO POLAND S.A. 

 
 

3 miesiące do 
31 marca 2014 

 
3 miesiące do 

31 marca 2013 

 
 (niebadane)  (niebadane) 

 
 mln PLN  mln PLN 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk brutto  103,4   97,8  

Korekty o pozycje:  (91,5)  (3,7) 

Amortyzacja  15,4   14,4  

Zmiany stanu kapitału pracującego  (61,9)  (6,6) 

Przychody/koszty z tytułu odsetek  (0,2)  1,4  

Zyski (straty) z różnic kursowych  0,4   3,1  

Przychody z tytułu dywidend  (15,9)  (15,0) 

Pozostałe przychody/koszty finansowe  (28,1)  (0,6) 

Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej  (1,2)  (0,4) 

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej  11,9   94,1  

Zapłacony podatek dochodowy  (14,3)  (14,3) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   (2,4)  79,8  

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych  1,0   0,5  

Nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  (2,8)  (4,5) 

Wydatki z tytułu prowadzonych projektów rozwojowych  (1,1)  (0,5) 

Nabycie akcji/udziałów w jednostkach powiązanych  (0,9)  (31,7) 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych do wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat 

 0,5   - 

Pożyczki spłacone  2,0   36,7  

Pożyczki udzielone  (1,5)  (104,7) 

Otrzymane odsetki  0,4   2,4  

Dywidendy otrzymane  7,4   9,6  

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej  5,0   (92,2) 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wydatki z tytułu spłaty kredytów  (3,8)  (44,1) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (4,1)  (3,9) 

Zapłacone odsetki  (3,3)  (5,0) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (11,2)   (53,0) 

     

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   (8,6)  (65,4) 

     

Różnice kursowe netto  0,4   - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia  108,2   292,3  

     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 marca  100,0    226,9  
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