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Szanowni Państwo, 

 

Pierwsze sześć miesięcy 2006 roku to okres bardzo istotnych wydarzeń w naszej Spółce oraz Grupie 

Kapitałowej. Ogłoszona przez zarząd w 2004 roku strategia zakładała, że do 2006 roku Softbank S.A. 

osiągnie pozycję lidera wśród największych dostawców rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji 

finansowych. Cel został osiągnięty – prestiżowy raport Teleinfo 500 umieścił Softbank S.A. na pierwszym 

miejscu w tej kategorii. Spółka zajęła również czołowe miejsca w wielu innych kategoriach raportu. Dobre 

wyniki finansowe oraz przyjęta polityka spowodowały, że Spółka po pięcioletniej przerwie podzieliła się 

zyskami ze swoimi akcjonariuszami, wypłacając dywidendę. Również pierwsze półrocze 2006 roku można 

uznać za szczególnie udane pod względem finansowym. 

Zgodnie z założeniem, że Spółka będzie koncentrowała się i inwestowała jedynie w kluczowych 

obszarach swojej działalności, na początku roku zarząd podjął decyzję o sprzedaży Agencji Wydawniczej 

i Marketingowej Mediabank, która jest właścicielem Radia PiN. Dzięki temu, wpływ na wyniki operacyjne 

Grupy Kapitałowej będą miały jedynie firmy z sektora IT oraz konsultingu. 

W ciągu pierwszego półrocza znacząco posunęły się prace nad Centralną Ewidencją Pojazdów 

i Kierowców CEPiK. Zrealizowaliśmy budowę Portalu Internetowego CEPiK oraz wykonaliśmy aplikację 

dla starostw. Równie systematycznie rozbudowywaliśmy nasz drugi kluczowy projekt – Zintegrowany 

System Informatyczny w Banku PKO BP, dzięki czemu w sierpniu bieżącego roku zakończono 

przygotowywaną od wielu miesięcy konwersję ponad 140 instalacji systemu ZORBA na platformę Alnova. 

Ta potężna operacja, obejmująca 15 milionów klientów banku, zakończyła się pełnym sukcesem. 

Jednym z najistotniejszych wydarzeń dla naszej Spółki oraz Grupy Kapitałowej była ogłoszona 

w maju bieżącego roku fuzja z Asseco Poland S.A. – firmą specjalizującą się w tworzeniu systemów 

informatycznych dla małych i średnich banków. Zgodnie z założeniami fuzja ma się zakończyć na początku 

2007 roku. Połączenie przyniesie znaczące korzyści dla obydwu spółek. Po pierwsze będzie to stabilność 

finansowa dostawcy i bezpieczeństwo klientów, ponieważ po połączeniu obydwie firmy utworzą jedną 

z największych spółek informatycznych w Polsce. Po drugie – znacznie poszerzy się oferta nowej spółki, 

gdyż obydwie firmy oferują uzupełniające się wzajemnie rozwiązania. Po trzecie, nowa firma obecna będzie 

na rynku międzynarodowym - w Czechach, na Słowacji, a plany dalszej ekspansji zakładają obecność na 

Bałkanach, m.in. w Rumunii, Bułgarii i Serbii. 

Jestem przekonany, że działania podjęte przez Softbank S.A. w pierwszej połowie tego roku, jak 

również fuzja z Asseco Poland, zaowocują powstaniem jednej z najbardziej znaczących firm 

informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Serdecznie zapraszam do lektury raportu. 

 

Z poważaniem, 
 

Krzysztof Korba 
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1. Struktura i charakter działalności Grupy 

Softbank S.A. Jednostka Dominująca Grupy Softbank („Spółka”) jest jedną z wiodących polskich firm 
informatycznych o profilu usługowym. Do Grupy należy 7 firm prowadzących działalność operacyjną. 
Grupa specjalizuje się w złożonych przedsięwzięciach informatycznych, w tym projektach 
integracyjnych, które mają wprowadzać do organizacji klienta nową wartość, zamieniając zgromadzone 
dane na użyteczne informacje biznesowe.  
Softbank S.A. działa od 17 lat przede wszystkim na krajowym rynku informatycznym, zaś Grupa 
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe od 1999 roku. Grupa koncentruje swoją działalność 
na sektorze bankowo - finansowym, zgodnie ze swoją wieloletnią specjalizacją, oraz na sektorze 
administracji publicznej.  

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

Grupa Kapitałowa oferuje zarówno rozwiązania własne jak również współpracujących partnerów. 
Znacząca część przychodów Grupy stanowią przychody ze sprzedaży produktów, obejmujące przede 
wszystkim rozwiązania własne, takie jak budowa kompleksowych rozwiązań informatycznych, 
oprogramowanie i licencje, wdrożenia systemów informatycznych, doradztwo w zakresie rozwiązań IT 
oraz usługi outsourcingowe i serwisowe. 

Przychody z towarów i materiałów to sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie i licencje obce 
odsprzedawane w ramach statutowej działalności spółek. 
 

Struktura Grupy Kapitałowej Softbank oraz podział kompetencji w Grupie  
(uwzględniono jedynie spółki z Grupy prowadzące działalność gospodarczą) 
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Oferta Grupy Kapitałowej 
Usługi analityczno-programistyczne  

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

Zarządzanie i prowadzenie projektów 

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

Usługi integracyjne  

Grupa świadczy usługi, dla przedsiębiorstw posiadających różnorodne rozwiązania informatyczne, 
polegające na ich połączeniu w zintegrowane systemy. Grupa posiada duże doświadczenie i wiedzę z 
zakresu integracji systemów informatycznych na rynku bankowo-finansowym. 

Usługi serwisowe  

Jednym z kluczowych elementów poprawnej realizacji projektów informatycznych jest optymalny 
poziom serwisu. Usługa ta dotyczy:  

 rozbudowy infrastruktury informatycznej, 
 serwisowania sprzętu i oprogramowania. 

Outsourcing   

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

Systemy informacji zarządczej, Business Intelligence  

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

Systemy zarządzania ryzykiem bankowym  

Grupa oferuje rozwiązania w oparciu o technologię firmy „Fermat”, obejmującą kompleksowy zestaw 
narzędzi informatycznych do zarządzania ryzykiem i kontroli działalności instytucji bankowych. 
Rozwiązanie to odwołuje się do wszelkich regulacji zgodnych z Nową Umową Kapitałową – 
Bazylea II.  

Projektowanie, wdrożenie i utrzymanie - Zarządzanie infrastrukturą informatyczną  

Grupa proponuje wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem informatycznym, 
pozwalających na optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury i zwiększenie jej wydajności.  

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

E-Learning  
Grupa wdraża i udostępnia platformy e-Learningowe w dziedzinie zarządzania rozwojem zasobami 
ludzkimi oraz tworzy dedykowane kursy, oferuje również kursy z zakresu: IT oraz umiejętności 
biznesowych.  
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Dostawcy  
W kontraktach handlowych Grupy w zakresie sprzętu kluczową rolę odgrywają firmy HP oraz IBM, 
a także producenci innych komponentów infrastruktury (np.: CISCO, 3COM). Elementy te stanowią 
istotne uzupełnienie oferty aplikacyjnej Grupy, pochodzącej od takich firm jak: BEA, Microsoft, 
Oracle, Novadigm, czy Fermat. Główny nacisk Grupa kładzie na sprzedaż rozwiązań, projektów i usług 
IT, którym często towarzyszy sprzedaż sprzętu.  
 

2. Struktura akcjonariatu Softbank S.A.  

Kapitał zakładowy Softbank S.A. wynosi 25 174 713 PLN i dzieli się na 25 174 713 akcji zwykłych 
o wartości 1 PLN każda. 
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio, bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. (stan na dzień 30 czerwca 2006 roku). 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i 
głosów na WZA

Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej 
liczbie głosów na WZA

Prokom Software S.A. 8 624 791 34,26 % 
ING TFI S.A. 1 279 964 5,08 % 

 
W wyniku planowanego połączenia Softbank S.A. i Asseco Poland S.A. akcjonariat Softbank S.A. 
ulegnie zmianie. Udział Prokom Software S.A. w docelowym kapitale zakładowym będzie wynosił 
ponad 25%, w związku z czym Prokom Software S.A. zachowa kontrolę wynikającą z prawa do 
powoływania większości członków Rady Nadzorczej w Spółce po połączeniu. Udział ING TFI S.A. 
spadnie poniżej 5%. 
 
3. Rynek informatyczny w 2006 roku oraz perspektywy  

Ogólne informacje o rynku IT  
Ostatnie miesiące przyniosły korzystne informacje na temat bieżącej koniunktury, co wpłynęło na 
poprawę wielu prognozowanych danych makroekonomicznych, tempa wzrostu PKB i nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce. Prognozy firmy analitycznej PMR na lata 2006-2008 wskazują 
średnioroczną dynamikę PKB na poziomie 4,5%, natomiast dynamikę nakładów inwestycyjnych 
w gospodarce na poziomie przekraczającym 9%. 

Korzystna ogólna sytuacja makroekonomiczna, utrzymujące się tempo wzrostu PKB i nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce, bezpośrednio przekładają się na widoczny rozwój na rynku IT.  

Według analityków raportu IDC Poland wartość rynku IT w 2005 wzrosła o 30 % w stosunku do 
ubiegłego roku. Wskazana wartość w podziale na sektory wyrażona w mln USD przedstawiała się 
następująco: produkcja – 1200, transport i komunikacja, sektor użyteczności publicznej – 980, usługi 
finansowe – 830, sektor publiczny – 480, handel detaliczny i hurtowy – 450, segment konsumencki – 
450, budownictwo, rolnictwo, kopalnictwo – 330, usługi dla firm – 250, edukacja – 100, służba zdrowia 
– 60, inne – 170.  

Według ocen analityków biura badawczo-analitycznego DiS, wartość polskiego rynku IT wzrosła 
w 2005 roku o 21,1%, do prawie 5 mld USD. Ubiegły rok odznaczył się znacznie szybszą dynamiką 
wzrostu w stosunku do wcześniejszych lat. W 2003 roku tempo rozwoju wynosiło 0,7 proc., a w roku 
2004 – 6,1%, aby osiągnąć w 2005 – 7,2%. 

Według raportu „Rynek IT w Polsce 2006–2008” wydanego przez firmę analityczną PMR, polski rynek 
informatyczny osiągnął w ubiegłym roku wartość 17 mld PLN, i obecnie odnotowuje długoterminowy 
trend wzrostowy. 
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Analitycy przewidują utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu polskiego rynku IT z minionych lat 
w bieżącym roku. 

Z punktu widzenia Grupy Softbank najbardziej istotnym wskaźnikiem jest wartość rynku 
oprogramowania i rynku usług. Według biura DiS, w 2005 roku wynosiła ona 981 mln USD. 
W porównaniu z 2004 rokiem dynamika była taka sama, jak całej branży IT, i przekroczyła 21%. 
Analitycy biura DiS podkreślają dużą dynamikę rozwoju rynku usług informatycznych, którą 
odnotowuje się w takich dziedzinach jak Internet i outsourcing, oraz tendencje wzrostowe rynku 
serwisu, szkoleń i usług konsultingowych.  

W opinii analityków widocznym trendem na Polskim rynku IT staje się zmniejszenie udziału sprzętu 
w całej wartości rynku przy jednoczesnym wzroście udziału usług. Udział oprogramowania na 
opisywanym rynku od kilku lat pozostaje w zasadzie nie zmieniony. 

Odczuwalnymi tendencjami wskazywanymi przez analityków rynku jest zmniejszenie zapotrzebowania 
na oprogramowanie dla średnich przedsiębiorstw, na systemy GIS oraz na oprogramowanie 
multimedialne i edukacyjne, przy stałym wzroście popytu na rozwiązania dla dużych firm, banków oraz 
oprogramowania dla sektora publicznego. 

Analitycy biura DiS prognozują dynamikę rynku IT na lata 2006-2008 na poziomie około 10%. 
Podstawą do wypracowania tej prognozy jest historia dotychczasowych kontraktów, prognozy kursów 
walut, szacunki dotyczące dynamiki PKB i inflacji, wyniki firm informatycznych o zróżnicowanym 
profilu, oraz sukcesy gospodarcze w latach 2004-2005. Perspektywy dla rozwoju usług 
informatycznych można oceniać pozytywnie. Należy założyć minimalny wzrost lub niezmienny poziom 
rynku oprogramowania, dalszy dynamiczny rozwój usług przy jednoczesnym spadku udziału w rynku 
sprzętu komputerowego.  

Rynek informatyki bankowej  
W pierwszym kwartale bieżącego roku sektor bankowy odnotował wzrost wyników finansowych 
w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik finansowy brutto 
zwiększył się o 29,6%, a netto o 40 %, przy czym w bankach komercyjnych odnotowano wzrost 
wyników odpowiednio o 33,9% i 45,6 %, natomiast w bankach spółdzielczych nastąpił ich spadek 
o 21,9 % i 23,1% (źródło NBP). Korzystna utrzymująca tendencja wyników finansowych banków 
przekłada się na wzrost skłonności do inwestowania. Stwarza to możliwości do zwiększenia dynamiki 
wzrostu rynku informatyki w bieżącym roku w stosunku do lat ubiegłych.  

Nakłady na rozwiązania informatyczne poniesione przez sektor bankowy w kilku ostatnich latach 
stanowiły w zależności od badań 14-20% wszystkich wydatków poniesionych na polskim rynku IT. 

Wartość rynku informatyki bankowej w Polsce w 2005 roku w ocenach analityków DiS wyniosła 
2 179,3 mln PLN, co stanowi około 14,5% udziału w całym rynku IT. Według firmy analitycznej IDC 
sektor bankowy i finansowy wydały w 2005 roku 830 mln USD. Do największych dostawców dla 
sektora bakowego według udziału rynku zalicza się kolejno: Computerland, Softbank S.A., Accenture, 
KIR, PolCard, Euronet, Asseco Poland, Exatel, NexteriaOne, ComArch. Wymienione powyżej firmy 
zajęły prawie połowę udziału w rynku, druga połowa należy do około 220 firm (źródło: DiS, 2006).  

Do silnych stron informatyki bankowej w Polsce zalicza się przede wszystkim wciąż jeszcze chłonny 
rynek, dużą liczbę klientów detalicznych, znaczącą liczbę użytkowników bankowości elektronicznej, 
nowoczesną infrastrukturę IT oraz dobrze przygotowane kadry. Słabymi stronami dla rynku informatyki 
bankowej według analityków są: niska efektywność zatrudnienia, inercja organizacyjna dużych 
banków, wielość konkurencyjnych rozwiązań informatycznych w ramach jednej struktury, a także 
niskie zróżnicowanie usług oferowanych bankom przez firmy IT. Analitycy upatrują szans w ekspansji 
do innych krajów Europy, w możliwości ponoszenia stosunkowo niskich nakładów dalszego rozwoju 
zaawansowanej infrastruktury IT, w integracji dużych systemów bankowych, telekomunikacyjnych, 
ubezpieczeniowych, a także w budowie usługowych centrów kompetencyjnych dla banków Europy. Do 
istotnych zagrożeń dla informatyki bankowej w Polsce zalicza się: proces konsolidacyjny instytucji 
finansowych, centralizację działów IT w międzynarodowych grupach finansowych, usługi 
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parabankowe, ubezpieczeniowe, kasy samopomocowe, globalne wdrożenie kluczowych aplikacji 
bankowych oraz „offshoring”.  

Obserwując strukturę rynku IT, tendencje oraz wyniki z lat poprzednich: 2 148,9 mln PLN (2003), 
2 146 mln PLN (2004), 2 179,3 mln PLN (2005) można stwierdzić, że rynek informatyki bankowej ma 
istotny udział w całym rynku IT, odznacza się dużą stabilnością i ma niewielką tendencję wzrostową.  

Rynek administracji 
Na zmiany w wartości polskiego rynku informatycznego niewątpliwie będą miały wpływ duże projekty 
informatyczne, planowane w sektorze publicznym na lata 2006-2007. Główne z nich to: ochrona granic 
związku z Układem z Schengen, projekt e-Deklaracje, Rejestr Usług Medycznych, system PESEL 2, 
paszporty biometryczne, systemy katastralne, systemy łączności specjalnej. Nakłady na informatykę wg 
biura analitycznego IDC Poland na rynku sektora publicznego w 2005 roku wyniosła 480 mln USD. 
Dynamika wzrostu rynku IT w tym sektorze w minionych latach była większa niż dla całego rynku. 
Rynek ten charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem - około 40% rynku należy kolejno do takich 
dostawców, jak: HP, Prokom Software S.A., Softbank S.A., Computerland, Techmex, ABG, Simens, 
ComArch, Optimus, Koncept. Pozostałe 60 % udziałów rynku przypada na ponad 450 firm. 

Do silnych stron rynku IT w sektorze publicznym w Polsce zalicza się: stabilną kadrę zatrudnionych, 
dużą liczbę interesantów, dużą liczbę dostawców IT dla tego sektora, a także dobrze przygotowane 
kadry informatyczne. Słabymi stronami dla rynku informatyki bankowej wg analityków w/w biura są: 
niska efektywność pracy, niski poziom akceptacji dla oszczędności, niechęć do zmian 
reorganizacyjnych i kadrowych, niska integracja aplikacji oraz danych, niepełna informatyzacja wielu 
dziedzin.  

Analitycy upatrują szans w procesie uzgadniania procedur z UE, w absorpcji funduszy akcesyjnych, 
w zapotrzebowaniu na zaawansowane narzędzia informatyczne, w integracji aplikacji i baz danych, 
w zapotrzebowaniu na technologie Linux, Open Office, PHP, oraz w koncesjonowaniu w ramach 
projektu e-Państwo. Do istotnych zagrożeń dla rynku IT w sektorze publicznym w Polsce zalicza się: 
brak podstawowej wiedzy na temat informatyzacji w urzędach, marnotrawstwo inwestycyjne, 
nieuczciwość i korupcję urzędników, brak długofalowej strategii informatycznej oraz niekompetencje 
zamawiających.  

Rynek informatyki sektora publicznego jest rynkiem rozdrobnionym, reprezentowanym przez około 
470 firm. Wynika to z obecności wielu lokalnych firm obsługujących jeden lub kilka urzędów. 
W najbliższych latach należy spodziewać się powolnej konsolidacji przedsiębiorstw i firm. Rynek 
publiczny ma istotny udział w całym rynku IT, w roku 2005 stanowił około 19,6% rynku IT. Analitycy 
prognozują dalszy dynamiczny wzrost tego sektora w oparciu o szanse, jakie stwarzają dalsze procesy 
dostosowawcze do UE, wykorzystywanie funduszy akcesyjnych oraz realne potrzeby informatyczne 
w sektorze oraz poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce. 
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4. Pozycja Softbank S.A. oraz Grupy Softbank na rynku informatycznym 

Grupa Softbank klasyfikowana jest wśród czołówki polskich przedsiębiorstw informatycznych – 
integratorów rozwiązań dla sektora finansowego i bankowego. Spółki Grupy, dysponując odpowiednim 
wieloletnim doświadczeniem, wiedzą biznesową dotyczącą potrzeb klienta, zespołami doświadczonych 
specjalistów oraz technologią są przygotowane do uczestniczenia w najważniejszych projektach 
informatycznych w sektorze bankowo-finansowym.  

Wg rankingów prowadzonych przez prasę branżową, Softbank S.A. plasuje się na czołowych miejscach 
firm dostarczających rozwiązania dla systemu bankowego wyprzedzając takie firmy, jak: Oracle Polska 
czy Comarch S.A. (dane wg miesięcznika Bank). O pozycji Softbank S.A. na rynku decyduje również 
jedna z największych na rynku ofert produktów gotowych do wdrożenia (m.in. Egzekutor, 
Kompleksowe Zarządzanie Gotówką), dostających nagrody oraz wyróżnienia.  

W ogłoszonej w 2004 roku strategii na lata 2004-2006 Zarząd firmy zadeklarował, iż Grupa Kapitałowa 
Softbank zamierza do 2006 roku osiągnąć pozycję lidera rynku IT w sektorze bankowości. Cel ten 
został osiągnięty. Potwierdzeniem tego są wyniki prestiżowego raportu Teleinfo 500, wg którego 
Softbank został sklasyfikowany na pierwszej pozycji wśród 100 największych dostawców rozwiązań 
informatycznych dla banków i instytucji finansowych w Polsce w 2005 roku.  

Wyniki w pozostałych kategoriach raportu przedstawiały się następująco: 
- 2 miejsce - „ 50 firm informatycznych o największym zysku brutto w 2005 roku”;  
- 2 miejsce – „50 największych firm informatycznych, realizujących usługi serwisowe w Polsce w 2005 

roku”;  
- 2 miejsce – „50 firm informatycznych o największym kapitale własnym w 2005 roku”;  
- 2 miejsce – „50 firm informatycznych o największym zysku netto w 2005 roku”;  
- 2 miejsce – „25 firm informatycznych o największym zysku netto na 1 pracownika w 2005 roku”;  
- 3 miejsce – „50 największych integratorów aplikacyjnych w Polsce w 2005 roku”;  
- 3 miejsce – „25 firm integracyjnych o największej zyskowności w 2005 roku”;  
- 4 miejsce – „150 największych firm integracyjnych wg przychodu z kontraktów integracyjnych 

w Polsce w 2005 roku”;  
- 10 miejsce – „100 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla administracji w Polsce 

w 2005 roku”;  
- 12 miejsce – „200 największych firm informatycznych obecnych na polskim rynku w 2005 roku”. 
 

5. Struktura sprzedaży Grupy w I półroczu 2006 roku  

Struktura przychodów według rynków zbytu  

Największy udział w sprzedaży Grupy, zgodnie z przyjętą strategią, miały sektory: bankowość oraz 
instytucje publiczne (łącznie prawie 79%).  

Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej Softbank wg sektorów  
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005
6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005
 tys. PLN tys. PLN % %
Bankowość i finanse 129 833 140 059 60% 80%

Instytucje publiczne 40 624 19 298 19% 12%

Pozostałe sektory  46 354 14 735 21% 8%

RAZEM 216 811 174 092 100% 100%
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Sektor bankowo - finansowy 

Przychody Grupy w I półroczu 2006 roku z sektora bankowego wyniosły 129 833 tys. PLN. Udział tego 
sektora w sprzedaży Grupy wyniósł 60%. Niższy udział niż w roku poprzednim wynika z konsolidacji 
nowych spółek w Grupie Softbank, które sprzedają usługi i produkty także do innych sektorów 
gospodarki, a także wysokiej sprzedaży Softbank S.A. do sektora publicznego oraz niższej wartości 
dostaw do Banku PKO BP S.A. realizowanych przez Softbank S.A. Wysokie przychody ze sprzedaży w 
sektorze bankowym wynikają z realizacji kilkunastu znaczących umów podpisanych w 2005 roku a 
także w latach poprzednich. Najważniejszym z realizowanych kontraktów jest umowa na budowę 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla Banku PKO BP S.A., którą Spółka podpisała 
w sierpniu 2003 roku. Przychody zrealizowane w I półroczu 2006 roku wyniosły 30,7 mln PLN.  

Ponadto w I półroczu 2006 roku Softbank S.A. realizowała kontrakty: na dostawę sprzętu 
informatycznego i oprogramowania do systemu Zorba-3000, wdrożenia i modyfikacje przy innych 
systemach wdrażanych w Banku PKO BP S.A. takich jak: Wspomagający System Centralny, system 
Bankart; serwis i utrzymanie Systemu Monitorowania Obiegu Gotówki w Banku Pekao S.A., a także 
kontrakty dotyczące wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem bankowym na bazie aplikacji Fermat, 
wdrożenia systemu Egzekutor w ING Bank Śląski, czy kontrakt na realizację Bankowej Platformy 
Integracyjnej dla BGŻ S.A. 

Na przychody Grupy Softbank z sektora bankowego składały się także przychody spółek zależnych. 
Największe przychody do tego sektora zrealizowały spółki Novum Sp. z o.o. oraz Gladstone 
Consulting Ltd. Sprzedaż spółki Novum Sp. z o.o. do sektora bankowego wyniosła w I półroczu 2006 
roku 8,1 mln PLN. Spółka wdrażała własne systemy informatyczne związane z kompleksową obsługą 
IT w bankach spółdzielczych.  

Spółka Gladstone Consulting Ltd. w I półroczu 2006 roku wypracowała przychody ze sprzedaży do 
sektora bankowego na poziomie 3,6 mln USD (około 11,3 mln PLN).  

Sektor administracji publicznej 

Przychody Grupy Softbank z sektora administracji publicznej Grupy Softbank w I półroczu 2006 roku 
wyniosły 40 624 tys. PLN i były o 111% wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Udział tego sektora 
w sprzedaży Grupy wyniósł 19%. Na przychody Grupy Softbank z administracji publicznej składały się 
przychody Softbank S.A. z realizacji kontraktu na wdrożenie systemu informatycznego Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) dla MSWiA (19 186 tys. PLN). W I półroczu 2006 roku 
Softbank S.A. wykonała aplikację dla starostw, w Hurtowni Danych CEPiK udostępniona została nowa 
funkcjonalność umożliwiająca analizę zgromadzonych w systemie danych, wdrożona została także 
aplikacja dla straży miejskiej i komorników, umożliwiająca dostęp do danych z CEPiK poprzez Portal 
Internetowy. Również w I półroczu 2006 roku Softbank S.A. uruchomiła Tymczasowe Centrum 
Zapasowe (TCZ) w celu rozszerzenia dostępności SI CEPiK dla użytkowników instytucjonalnych 
(Policja, PWPW itp.) oraz przeprowadziła wdrożenie pilotażowe aplikacji dla Stacji Kontroli Pojazdów. 
Na przychody Grupy Softbank z sektora administracji publicznej składały się również przychody spółek 
zależnych. Największe przychody do tego sektora zrealizowała spółka Softbank Serwis Sp. z o.o. 
(9 106 tys. PLN w I półroczu 2006 bez wyłączeń konsolidacyjnych) realizując dostawy sprzętu między 
innymi do Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Struktura przychodów według rodzaju 

W strukturze przychodów ze sprzedaży produktów i usług Grupy w I półroczu 2006 roku największy 
udział miała sprzedaż oprogramowania wraz z wdrożeniami systemów informatycznych – 64%, dzięki 
realizacji znaczących kontraktów wdrożeniowych takich jak: Zintegrowany System Informatyczny dla 
Banku PKO BP S.A. oraz system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla MSWiA. Wysoki 
udział w przychodach ze sprzedaży produktów i usług miał również serwis już wdrożonych systemów – 
33%.  
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Struktura sprzedaży produktów i usług Grupy Kapitałowej Softbank wg rodzaju 
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005
6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005
 tys. PLN tys. PLN % %

Oprogramowanie i wdrożenia     103 122     57 827 64% 54%

Serwis     53 064     49 265 33% 46%

Sprzęt komputerowy     5 030      455 3% 0%

RAZEM 161 216 107 547 100% 100%

 

W strukturze przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów Grupy w I półroczu 2006 roku największy 
udział miała sprzedaż sprzętu komputerowego – 71%. Wysoki udział sprzedaży sprzętu komputerowego 
wynika z zakupu w III kwartale 2005 roku spółek Koma S.A. (w styczniu 2006 roku spółka została 
połączona z Softbank Serwis Sp. z o.o.) i Koma Nord Sp. z o.o., których znaczną część przychodów 
stanowi sprzedaż sprzętu. 

Struktura sprzedaży materiałów i towarów Grupy Kapitałowej Softbank wg rodzaju  
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005
6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005
 tys. PLN tys. PLN % %
Sprzęt komputerowy    39 709    9 616 71% 14%

Oprogramowanie    15 886    56 929 29% 86%

RAZEM 55 595 66 545 100% 100%

 

W 2005 roku Grupa podjęła decyzję o zmianie prezentacji przychodów i kosztów operacyjnych 
w podziale na produkty i towary. Obecnie przychody i koszty operacyjne są klasyfikowane jako produkty 
lub towary ze względu na rodzaj realizowanego projektu, niezależnie czy rozwiązania zostały stworzone 
bezpośrednio przez Grupę, czy z wykorzystaniem prac podmiotów trzecich. 

 
6. Wyniki finansowe Grupy w I półroczu 2006 roku 

Przychody ze sprzedaży Grupy Softbank wyniosły w I półroczu 2006 roku 216 811 tys. PLN, co 
oznacza wzrost o 25% w stosunku do poprzedniego roku. Zwiększenie przychodów wynika 
z poszerzenia Grupy Kapitałowej o nowe spółki.  

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Softbank  

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 
2006

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2005 
zmiana

 tys. PLN tys. PLN 

Przychody ze sprzedaży 216 811 174 092 25%

Zysk brutto ze sprzedaży 55 403 35 433 56%

Zysk netto ze sprzedaży 14 752 11 330 30%

Zysk na działalności operacyjnej 14 962 23 308  ( 36%)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Softbank S.A. 15 434 19 071  ( 19%)

 

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I półroczu 2006 roku 55 403 tys. PLN, czyli 56% więcej niż 
w analogicznym okresie  2005 roku. Dynamika wzrostu zysku brutto była dużo wyższa w stosunku do 
wzrostu przychodów dzięki wyższej rentowności sprzedaży. Wzrost przychodów ze sprzedaży 
produktów (+50% r/r), w tym zwiększenie sprzedaży oprogramowania własnego (+78% r/r), pozwolił 
na uzyskanie wysokiego poziomu rentowności sprzedaży brutto. Marża brutto wzrosła z poziomu 20% 
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w I półroczu 2005 roku do 26% w I półroczu 2006 roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 
w I półroczu 2006 roku wyniosły 40 651 tys. PLN. W I półroczu 2006 roku Grupa Softbank zwiększyła 
koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ze względu na konsolidację trzech nowych spółek przejętych 
w II połowie 2005 roku. 

Zysk operacyjny Grupy spadł w stosunku do ubiegłego roku o 36% ze względu na bardzo wysoki 
poziom zysku operacyjnego w I półroczu 2005, na co wpływ miało zaksięgowanie zwrotu 
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 11 294 tys. PLN. Bez zaksięgowania zwrotu 
podatku zysk operacyjny Grupy Softbank wzrósłby w I półroczu 2006 roku o 25% r/r.  

Na zysk brutto Grupy Softbank, który był wyższy od zysku operacyjnego o 2 648 tys. PLN, główny 
wpływ miało objęcie metodą praw własności 22% wyniku netto jednostki stowarzyszonej – Asseco 
Poland S.A. 

W I półroczu 2006 roku zysk netto Grupy Softbank (przypadający na akcjonariuszy Softbank S.A.) 
wyniósł 15 434 tys. PLN, i był niższy o 19% w porównaniu z analogicznym okresem roku 
poprzedniego, jednak bez uwzględnienia zwrotu podatku w 2005 roku zysk netto byłby wyższy 
w I półroczu 2006 roku o prawie 100%. 

Uzyskanie wysokiego wyniku netto było możliwe dzięki wysokiemu zyskowi netto wypracowanemu 
w Softbank S.A. (12 087 tys. PLN – bez wyłączeń konsolidacyjnych), jak również w spółkach 
zależnych: Incenti S.A., Gladstone Consulting Ltd. oraz Novum Sp. z o.o., które łącznie wypracowały 
dla Grupy w I półroczu 2006 6 414 tys. PLN zysku netto (bez wyłączeń konsolidacyjnych). 

Wyniki finansowe tych spółek za I półrocze 2006 roku zostały przedstawione w punkcie 27 Not 
Objaśniających Sprawozdania Finansowego. 

 

7. Analiza wskaźników finansowych Grupy 

Analiza skonsolidowanego bilansu 

Struktura aktywów Grupy Softbank na dzień 30 czerwca 2006 roku jest zbliżona do struktury z końca 
2005 roku. Na dzień 30 czerwca 2006 roku aktywa trwałe stanowiły 50% sumy bilansowej Grupy. 
Znaczące zmiany w pozycjach aktywów trwałych to: 

 zmniejszanie wartości firmy z konsolidacji wynikające z dokonanych odpisów aktualizujących 
wartość firmy,  

 zmniejszenie wartości należności długoterminowych, związane z przeklasyfikowaniem do pozycji 
krótkoterminowych, zgodnie z terminem zapadalności, 

Aktywa obrotowe stanowiły 49% sumy bilansowej Grupy. Znaczące zmiany w pozycjach aktywów 
obrotowych to: 

 spadek należności z tytułu dostaw i usług spowodowany spłatą należności przez klientów Grupy, 

 spadek środków pieniężnych o 26 883 tys. PLN związany m.in. ze spłatą zadłużenia finansowego 
z tytułu kredytów bankowych i dłużnych papierów wartościowych, 

 wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 
związany z lokowaniem wolnych środków pieniężnych w obligacjach korporacyjnych i obligacjach 
Skarbu Państwa  
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Struktura Aktywów 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005

 tys. PLN tys. PLN % %

Aktywa trwałe 288 843 311 889 50% 45%

Rzeczowe aktywa trwałe 35 573 37 215 6% 5%

Wartości niematerialne 12 585 14 206 2% 2%

Wartość firmy z konsolidacji 76 802 84 715 13% 12%
Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności 

87 852 86 308 15% 12%

Długoterminowe aktywa finansowe 
ujmowane w wartości godziwej 909 3 575 0% 1%

Należności długoterminowe 49 938 57 734 9% 8%
Długoterminowe aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 21 308 20 617 4% 3%

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  3 876 7 519 1% 1%

Aktywa obrotowe 284 625 385 084 49% 55%

Zapasy 18 494 20 171 3% 3%

Rozliczenia międzyokresowe  13 049 13 940 2% 2%

Należności z tytułu dostaw i usług 79 565 166 296 14% 24%

Inne należności 57 962 53 100 10% 8%
Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności 30 761 17 388 5% 2%

Aktywa finansowe ujmowane w wartości 
godziwej 49 537 52 049 9% 7%

Środki pieniężne i depozyty 
krótkoterminowe 35 257 62 140 6% 9%

Aktywa sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 2 575 0 1% 0%

SUMA AKTYWÓW 576 043 696 973 100% 100%

 
Struktura pasywów Grupy Softbank na 30 czerwca 2006 roku różni się nieznacznie od struktury z końca 
2005 roku. Udział kapitału własnego wzrósł z 41% do 50%, natomiast udział zobowiązań 
krótkoterminowych spadł z 42% do 32%. Znaczące zmiany w pozycjach pasywów to: 

 zysk netto za I półrocze 2006 roku 15 819 tys. PLN 

 zmniejszenie salda zadłużenia finansowego z tytułu kredytów bankowych i dłużnych papierów 
wartościowych w wyniku spłaty , 

 zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług spowodowane spłatą. 

 wzrost wartości pozycji pozostałych zobowiązań związany przeznaczeniem części zysku za 2005 
roku na wypłatę dywidendy przez Softbank S.A. 
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Struktura Pasywów     
  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005

 tys. PLN tys. PLN % %

Kapitał Własny 285 897 286 374 50% 41%

Zobowiązania długoterminowe 101 801 117 501 18% 17%

Zobowiązania krótkoterminowe 185 216 293 098 32% 42%
Oprocentowane kredyty bankowe, dłużne 
papiery wartościowe– część bieżąca 18 850 40 194 3% 6%

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 36 947 141 359 6% 20%

Inne zobowiązania krótkoterminowe 129 419 111 545 22% 16%
Zobowiązania bezpośrednio związane z 
aktywami sklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

3 129 0 1% 0%

SUMA PASYWÓW 576 043 696 973 100% 100%

Na dzień 30 czerwca 2006 roku wartość sumy bilansowej Grupy Softbank wynosiła 576 043 tys. PLN, 
co oznacza zmniejszenie w porównaniu do końca 2005 roku o kwotę 120 930 tys. PLN. 

W lipcu 2006 roku Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”) wydał szczegółową interpretację odnośnie ujmowania w skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych zobowiązań jednostki dominującej do nabycia, od akcjonariuszy/udziałowców 
mniejszościowych, akcji/udziałów jednostek zależnych. Zgodnie z MSR 32 paragraf 23 Jednostka 
Dominującą powinna rozpoznać zobowiązanie finansowe do nabycia akcji/udziałów jednostek 
zależnych od akcjonariuszy mniejszościowych, już w momencie powstania takiego zobowiązania, 
niezależnie od faktu czy płatności są uzależnione od przyszłych zdarzeń i decyzji posiadaczy opcji 
zbycia akcji/udziałów. 
W październiku 2005 roku Spółka zawarła umowę na zakup 51% pakietu udziałów spółki Gladstone. 
Umowa ta zawiera również opcję zakupu i sprzedaży („call” i „put”) dotyczącą nabycia kolejnego 
pakietu udziałów (pozostałe 49%). 
Na podstawie powyższej interpretacji i analizy transakcji zakupu udziałów spółki Gladstone Zarząd 
Softbank S.A. podjął decyzję o zastosowaniu tej interpretacji w skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych retrospektywnie. 
W wyniku podjętej decyzji zgodnie opisaną powyżej metodologią zostały wprowadzone następujące 
zmiany w danych porównywalnych (tj. na dzień 31 grudnia 2005 roku): 
 
Opis  Wartość
 w tys. PLN

Zwiększenie wartość wartości firmy powstałej na nabyciu udziałów w spółce Gladstone Consulting Ltd.    24 345

Zwiększenie wartość różnic kursowych z przeliczenia jednostek zależnych     221

Zmniejszenie wartości kapitału akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych (  1 734)

Zwiększenie wyników lat ubiegłych z tytułu ujęcia dodatkowego 49% udziału w kapitale spółki    2 559

Zwiększenie (zmniejszenie) wyników z tytułu rozliczania według zamortyzowanego kosztu zobowiązania 
do zapłaty za 49% pakiet udziałów Gladstone oraz naliczenia różnic kursowych od tegoż zobowiązania (   641)

Ujęcie w wartości godziwej zobowiązania finansowego stanowiącego zapłatę za 49% pakiet udziałów 
Gladstone.    23 940

 
Dodatkowe informacje odnośnie opisanej powyżej zmiany zostały opisane szczegółowo w punktach 11, 
21 oraz 22 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 



Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Softbank za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku    

 Strona 15 z 40 
 

 
Analiza skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 

W I półroczu 2006 roku, Grupa Softbank zmniejszyła środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej o 2 311 tys. PLN, zaś w analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa zanotowała spadek 
o 20 533 tys. PLN. Poprawa przepływów z działalności operacyjnej wynika przede wszystkim ze spłaty 
sald rozrachunków z tytułu dostaw i usług, niemniej jednak saldo przepływów z działalności 
operacyjnej pozostaje ujemne. 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej wykazały saldo ujemne kwocie 
3 391 tys. PLN, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego saldo to było dodatnie i wynosiło 
8 914 tys. PLN. Grupa Softbank w I półroczu 2006 roku wydała znaczące środki na aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu wymagalności w kwocie 13 514 tys. PLN, a także na zakup rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 4 003 tys. PLN.  

Przepływy z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2006 roku zostały zwiększone o wpływy 
z realizacji transakcji „forward” w wysokości 11 709 tys. PLN. 

 
Rachunek przepływów pieniężnych   

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005

 tys. PLN tys. PLN

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  (   2 311) (   20 533)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (   3 391)     8 914 

Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (   21 181) (   12 141)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków  35 257  23 584 

  

W I półroczu 2006 roku nastąpiła spłata kredytów i wykup wyemitowanych dłużnych papierów 
wartościowych łącznie na kwotę 24 998 tys. PLN. Z tego względu środki pieniężne netto 
z działalności finansowej wykazały ujemne saldo w wysokości 21 181 tys. PLN.  

Łącznie w I półroczu 2006 roku w Grupie Softbank stan środków pieniężnych zmniejszył się o 26 883 
tys. PLN.  
 

Analiza wskaźników finansowych  

Wskaźniki rentowności 
Marża zysku brutto ze sprzedaży wzrosła w I półroczu 2006 roku z 20% do 26%, głównie dzięki 
wzrostowi przychodów ze sprzedaży produktów (+50% r/r), w tym zwiększeniu sprzedaży 
oprogramowania własnego (+78% r/r).  

Marża zysku „EBITDA” wyniosła 10%, a więc jedynie 2 p.p. poniżej wyznaczonego na 2006 roku celu 
strategicznego, czyli poziomu 12%. Marża zysku operacyjnego spadła w I półroczu 2006 roku do 7% 
m.in. ze względu na wzrost kosztów sprzedaży i zarządu. Wzrost kosztów wynika przede wszystkim 
z konsolidacji trzech nowych spółek przejętych w II połowie 2005 roku. Ponadto zysk operacyjny 
Grupy spadł w stosunku do ubiegłego roku ze względu na bardzo wysoki poziom zysku operacyjnego 
w I półroczu 2005, na co wpływ miało zaksięgowanie zwrotu zryczałtowanego podatku dochodowego 
w wysokości 11 294 tys. PLN. Bez zaksięgowania zwrotu podatku zysk operacyjny Grupy Softbank 
wzrósłby w I półroczu 2006 roku o 25% r/r.  
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WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005

w % w%

Marża zysku brutto ze sprzedaży 26% 20%

Marża zysku EBITDA 10% 16%

Marża zysku operacyjnego 7% 13%

Marża zysku netto 7% 11%

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 5% 7%

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 2% 3%
 
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 
Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży 
Marża zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży 
Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży 
Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży 
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne kapitały własne przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne aktywa 

 
Wskaźnik ROE (informujący o rentowności zaangażowanego w firmie kapitału spadł nieznacznie 
w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego. Stopa zysku z zainwestowanego przez akcjonariuszy 
kapitału wyniosła w I półroczu 2006 roku w Grupie Softbank 5%.  
Wskaźnik ROA odzwierciedlający rentowność aktywów pozostał na zbliżonym poziomie.  
 
Wskaźniki płynności 
Kapitał pracujący definiowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami 
bieżącymi przedstawia wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów 
obcych), które to finansują majątek obrotowy. Jako najbardziej płynna część kapitału stanowi 
zabezpieczenie dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieżącego cyklu obiegu gotówki 
w przedsiębiorstwie. Kapitał pracujący w Grupie Softbank nadal utrzymuje się na wysokim poziomie - na 
koniec I półroczu 2006 roku wyniósł 99 409 tys. PLN. Oznacza to poprawę w porównaniu ze stanem na 
koniec 2005 roku.  

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005

Kapitał pracujący (tys. PLN) 99 409 91 986

Wskaźnik płynności bieżącej 1,54 1,31

Wskaźnik płynności szybkiej 1,37 1,20

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,36 0,27
 
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 
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 = (obligacje i papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności + środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe) / zobowiązania 
krótkoterminowe 

 

Wskaźniki płynności na dzień 30 czerwca 2006 roku utrzymywały się na bezpiecznym poziomie. 
W stosunku do końca roku ubiegłego wszystkie wskaźniki płynności uległy poprawie. Wskaźnik 
płynności bieżącej na poziomie powyżej 1.0 wskazuje, że Grupa byłaby w stanie spłacić wszystkie 
krótkoterminowe zobowiązania z posiadanych środków pieniężnych, po uzyskaniu wpływów 
z krótkoterminowych należności oraz aktywów finansowych. Wskaźnik płynności natychmiastowej 
informuje, iż Grupa byłaby w stanie natychmiast spłacić 36% swoich krótkoterminowych zobowiązań. 
Optymalna wielkość tego wskaźnika to 10-20%. Wskaźniki płynności wskazują zatem na nadpłynność 
finansową Grupy. 
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Wskaźniki zadłużenia 
Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia Grupy spadła na koniec I półrocza 2006 roku do 59% z 50% na 
koniec 2005 roku. Wskaźnik zadłużenia odsetkowego (kredyty, papiery dłużne, pożyczki) do kapitałów 
własnych Grupy znajduje się na bardzo niskim poziomie około 7% - spadek z 14%. Znaczący spadek 
wartości tego wskaźnika wynika ze spłaty zadłużenia finansowego. Niski poziom wskaźnika oznacza, że 
Grupa finansuje swoją działalność głównie z kapitałów własnych. 

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005

 % %

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 50% 59%

Dług / kapitał własny 7% 14%

Dług / (dług + kapitał własny) 6% 12%
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 
Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa 
Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe / kapitały własne  
Dług / (dług + kapitał własny) = oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe / (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe  + kapitały własne) 
 
 

 
8. Połączenie ze spółką Asseco Poland SA, przejęcie spółki PVT a.s. oraz 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom Software S.A. związanej 
z działalnością Działu Automatyki Budynków 

W dniu 31 sierpnia 2006 roku Zarząd Softbank S.A. podpisał plan połączenia ze spółką Asseco 
Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie. 

Asseco Poland S.A. prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług 
informatycznych dla sektora bankowości i przedsiębiorstw. Akcje Asseco Poland S.A. są notowane na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przejęcie przez przeniesienie 
całego majątku Asseco Poland S.A. (spółka przejmowana) na Softbank S.A. (spółka przejmująca). 

Cele Połączenia 

Dzięki Połączeniu Asseco Poland S.A. i Softbank S.A. będzie możliwe poszerzenie strategii rozwoju 
połączonych przedsiębiorstw o elementy, których realizacja nie byłaby możliwa w przypadku 
działalności przez Asseco Poland S.A. oraz Softbank S.A. jako oddzielnych podmiotów. Zasadniczym 
celem Połączenia jest utworzenie największego polskiego przedsiębiorstwa branży informatycznej 
produkującego oprogramowanie własne dla sektora bankowo-finansowego. Koncentracja kapitału, jaka 
nastąpi w wyniku Połączenia, umożliwi ekspansję międzynarodową przedsiębiorstwa, zwiększenie 
konkurencyjności oraz podniesienie jakości oferowanych produktów i usług. Utworzone w wyniku 
Połączenia przedsiębiorstwo będzie w stanie wytwarzać zdywersyfikowane produkty, działać na 
nowych rynkach zbytu i powiększać udział w dotychczasowych. Nowa grupa kapitałowa będzie 
zatrudniać około 3 tys. pracowników.  
Korzyści płynące z Połączenia 

Przewiduje się, że Połączenie przyniesie następujące, wymierne korzyści: 
• zostaną stworzone podstawy międzynarodowej ekspansji poprzez utworzenie Centrum 

Oprogramowania działającego w Europie Środkowo-Wschodniej. Plany rozwoju przewidują w 
2007 roku budowę Asseco Czech, będącej czeskim filarem połączonego przedsiębiorstwa 
powstałym w oparciu o firmę PVT. Zakłada się, że Asseco Czech będzie największą spółką 
informatyczną w Czechach, obsługującą większość rynków wertykalnych. W dalszym etapie 
rozwoju (lata 2007/2008) planuje się budowę Asseco Balkans, w postaci holdingu obecnego na 
kilku rynkach m.in.: Serbii, Rumunii i Bułgarii, 
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• nastąpi dywersyfikacja portfolio produktów i usług dzięki połączeniu zasobów i doświadczenia 
obu firm. Nowa grupa kapitałowa będzie kompleksowo obsługiwać sektory: bankowości, 
administracji publicznej, przedsiębiorstw, sektor telekomunikacyjny oraz użyteczności 
publicznej, zarówno w zakresie implementacji własnych rozwiązań, jak i kompleksowych usług 
integracyjnych, 

• powiększy się udział w rynkach - obszarach dotychczasowej działalności, w tym 
w szczególności w sektorze banków komercyjnych, banków spółdzielczych (przewiduje się 
zwiększenie udziału w rynku do 80%), ubezpieczeń, administracji publicznej, outsourcingu i e-
learningu, 

• poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów Softbank S.A. do wdrożeń 
produktów spółek Asseco Poland S.A., Centrum Kompetencyjne ERP Asseco znajdzie się w 
pierwszej trójce producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw, 

• wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów Asseco Slovakia i Softbank S.A. umożliwi 
stworzenie Centrum Autoryzacji Kart dla sektora banków spółdzielczych, 

• oszczędności związane z Połączeniem są obecnie szacowane na 10-15 mln PLN rocznie. 
Redukcja kosztów będzie odbywać się poprzez przeniesienie siedziby do Rzeszowa, utworzenie 
wspólnego działu marketingu i sprzedaży dla połączonych Spółek, optymalizację procesów 
wytwórczych i lepsze gospodarowanie zasobami pracowniczymi, 

• połączenie obu Spółek pozwoli także na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oferowanych 
usług serwisowych, 

• pozytywnym efektem Połączenia będzie wzrost kapitalizacji spółki przejmującej po Połączeniu 
oraz zwiększenie płynności jej akcji, co zwiększy jej atrakcyjność dla inwestorów. 

Stosunek wymiany akcji 
Akcje Połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Asseco Poland S.A. w proporcji do posiadanych 
przez nich akcji Asseco Poland S.A., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 5,9 
Akcji Połączeniowych za 1 akcję Asseco Poland S.A.(dalej „Parytet Wymiany”). 

Podwyższenie kapitału zakładowego Softbank S.A. 
Równocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Połączeniowych, kapitał 
zakładowy Softbank S.A. zostanie dodatkowo podwyższony o kwotę 3 210 tys. PLN w drodze emisji 
3 210 000 akcji (dalej „Akcje Aportowe”). Akcje Aportowe objęte zostaną przez Prokom Software S.A. 
i pokryte aportem w postaci 1 313 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki PVT A.S. 
z siedzibą w Pradze oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom Software S.A. związanej 
z działalnością Działu Automatyki Budynków, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie 
Prokom Software S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa. 

 
9. Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2006 roku oraz wyniki 

finansowe spółek z Grupy Softbank 

Softbank S.A.  
Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2006 roku 

Sektor bankowy 

 Realizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Banku PKO BP S.A. (zbudowanie CBK 
(Centralnej Bazy Klientów – przeniesienie danych o klientach banku ze wszystkich instalacji 
ZORBY do Systemu ALNOVA), 

 Realizacja systemu informatycznego "Wspomagający System Centralny" w Banku PKO BP S.A. 
 Kontynuacja wdrożenia systemu do obsługi ubezpieczeń w PZU S.A. oraz systemu finansowo-
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księgowego w PZU Życie S.A., 
 Kontynuacja wdrożenia systemu CMS Merchant w eService (spółce grupy PKO BP),  
 Rozszerzenie (aneksowanie) umowy serwisowej z Nordea Bank Polska, 
 Podpisanie aneksu rozszerzającego zakres projektu dotyczącego wdrożenia Systemu do 

Monitorowania Obiegu Gotówkowego w Banku Pekao S.A. 

Sektor administracji publicznej 

 Realizacja kontraktu na wdrożenie systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców (CEPiK) dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA): 

o budowa Portalu Internetowego CEPiK obejmującego między innymi obsługę 
przekazywania do ewidencji pojazdów danych na temat wykonanych badań technicznych, 
udostępnianie obywatelom wybranych informacji o zarejestrowanych pojazdach, 

o wykonanie modułu pozwalającego na obsługę wymiany korespondencji elektronicznej 
pomiędzy użytkownikami systemu informatycznego CEPiK, a także obsługę masowej 
korespondencji, 

o wykonanie aplikacji dla starostw,  
o uruchomienie Tymczasowego Centrum Zapasowego w celu rozszerzenia dostępności SI 

CEPiK dla użytkowników instytucjonalnych (Policja, PWPW itp.) oraz przeprowadzenie 
wdrożenia pilotażowego aplikacji dla Stacji Kontroli Pojazdów. 

 Obsługa eksploatacyjno-serwisowa wdrożonego oprogramowania w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS). 

 
Wyniki finansowe Softbank S.A. w I półroczu 2006 roku. 

W I półroczu 2006 roku większość skonsolidowanych przychodów Grupy wypracowana została przez 
Softbank S.A. (około 61% - bez wyłączeń konsolidacyjnych). Udział Softbank S.A. w sprzedaży Grupy 
Softbank zdecydowanie spadł w stosunku do poprzedniego roku (83% w I półroczu 2005 roku) ze 
względu na dołączenie do Grupy spółek: Koma S.A. w III kwartale 2005 roku (w styczniu 2006 roku 
spółka została połączona z Softbank Serwis Sp. z o.o.), Incenti S.A. oraz Gladstone Consulting Ltd. – 
w IV kwartale 2005 roku.  

W I półroczu 2006 roku Softbank S.A. wypracowała 132 826 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co 
oznacza spadek o 8% w stosunku do ubiegłego roku. Zmniejszenie przychodów wynika ze spadku 
sprzedaży do sektora bankowo-finansowego, przy jednoczesnym relatywnie niewielkim wzroście 
sprzedaży w sektorze administracji publicznej.  
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Jednostkowe wyniki finansowe Softbank S.A.  
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 zmiana

 tys. PLN tys. PLN %

Przychody ze sprzedaży 132 826 143 683  ( 8%)

Zysk brutto ze sprzedaży 31 512 32 067  ( 2%)

Zysk netto ze sprzedaży 11 998 17 142  ( 30%)

Zysk na działalności operacyjnej 11 972 28 782  ( 58%)

Zysk (strata) netto 12 087 24 185  ( 50%)

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I półroczu 2006 roku 31 512 tys. PLN, czyli 2% mniej niż 
w I półroczu 2005 roku. Niewielki spadek zysku brutto na sprzedaży był wynikiem niższej sprzedaży 
okresu. 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w I półroczu 2006 roku wyniosły 19 514 tys. PLN. 
W I półroczu 2006 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o około 31% w stosunku do 
I półrocza 2005 roku. Tak duży wzrost był bezpośrednio związany ze sponsoringiem drużyny 
koszykarskiej Prokom Trefl, wzrostem kosztów rekrutacji i doradztwa prawnego, jak również 
przejęciem całości zasobów operacyjnych spółki Sawan Grupa Softbank S.A. oraz części zasobów 
Softbank Serwis Sp. z o.o. Wzrost kosztów ogólno - administracyjnych spowodował zmniejszenie 
wyniku netto na sprzedaży o 5 144 tys. PLN, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne w I półroczu 2006 roku nie miały wpływu na wynik 
operacyjny Spółki. W porównaniu z I półroczem 2005 roku zysk operacyjny za I półrocze 2006 roku 
uległ pogorszeniu o 58%, jednakże w porównywalnym okresie w pozostałych kosztach operacyjnych 
został ujęty zwrot nadpłaconego „zryczałtowanego podatku dochodowego” (podatek u źródła) 
w kwocie 11 294 tys. PLN. 

Zysk netto Spółki w I półroczu 2006 roku uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu 
w roku ubiegłym o połowę, co było wynikiem opisanego powyżej zwrotu podatku w I półroczu 2005 
roku. Bez uwzględniania zwrotu podatku wynik netto w porównywanych okresach był podobny. 
 

Softbank Serwis Sp. z o.o.  
Najważniejsze wydarzenia Softbank Serwis Sp. z o.o. w I półroczu 2006 roku. 

 TYCO – Instalacje dla kompleksu Złote Tarasy, 
 Bank PKO BP S.A. - Outsourcing MultiCash, 
 Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej - dostawa infrastruktury po portal WWW, serwery 

Intel, klastry, usługi DUP, 
 Komenda Główna Policji - rozbudowa policyjnej sieci informatycznej, 
 ING BSK - Serwery IBM i HP, okablowanie Banku Śląskiego, dzierżawa drukarek Lexmark, 
 Bank PKO BP S.A. - serwis pogwarancyjny sprzętu. 
 Restrukturyzacja Softbank Serwis Sp. z o.o. – między innymi uporządkowanie kompetencji, usług 

i produktów po połączeniu z Koma S.A., 
 

Wyniki finansowe Softbank Serwis Sp. z o.o. w I półroczu 2006 roku. 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2006
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 zmiana 

 tys. PLN tys. PLN % 

Przychody ze sprzedaży     39 630     22 073  80%
Zysk brutto ze sprzedaży     4 813     1 416  240%
EBIT (   2 161) (   2 966)  ( 27%)
Zysk netto (   2 084) (   2 874)  ( 27%)
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Pierwsze półrocze 2006 roku to pierwszy okres działalności Softbank Serwis Sp. z o.o. jako połączonej 
ze spółką Koma. Po połączeniu Softbank Serwis stał się jednym z największych na polskim rynku 
informatycznym podmiotów dostarczającym usługi z zakresu serwisu technicznego, budowy sieci 
i sprzętu. W swojej ofercie spółka posiada również rozwiązania z zakres technologii oprogramowań 
mobilnych oraz eHRowych. W wyniku integracji oraz prowadzanego jednocześnie procesu 
restrukturyzacji uporządkowywane są kompetencje i struktura biznesowa firmy. Jednak działania te 
pomimo dobrego efektu w postaci stworzenia spółki o zasięgu ogólnopolskim przyniosły ujemny efekt 
ekonomiczny, co przejawiło się ujemnych wynikach osiągniętych przez spółkę w pierwszym półroczu 
2006 roku. 
 

Incenti S.A.  
Najważniejsze wydarzenia Incenti S.A. w I półroczu 2006 roku. 

 Telekomunikacja Polska – sprzedaż szkoleń, 
 HDI Samopomoc – hosting/outsourcing WAN, 
 PZU – outsourcing (administracja i wsparcie OPD), 
 Ogicom – usługi informatyczne. 

 
Wyniki finansowe Incenti S.A. w I półroczu 2006 roku. 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2006
 tys. PLN
Przychody ze sprzedaży     14 057 
Zysk brutto ze sprzedaży     4 194 
EBIT      540 
Zysk netto      838 

 
W I półroczu 2006 roku spółka Incenti S.A., oferująca usługi outsourcingu infrastrukturalnego, 
dzierżawy platform e-learning’owych oraz zarządzania Data Center, realizowała kontrakty dla różnych 
klientów dostarczając szkolenia, usługi hostingowe oraz administrowanie ośrodkami przetwarzania 
danych. Do największych klientów spółki należeli TP S.A. oraz PZU (podwykonawstwo dla firmy 
Prokom). Rentowność netto spółki systematycznie się poprawia i za I półrocze 2006 roku wyniosła 6%. 
 

Gladstone Consulting Ltd 
Najważniejsze wydarzenia Gladstone Consulting Ltd w I półroczu 2006 roku. 

 Realizacja umowy z bankiem Pekao S.A. na doradztwo i usługi związane z modyfikacją 
i eksploatacją systemu transakcyjnego Systematics. 

 
Wyniki finansowe Gladstone Consulting Ltd. w I półroczu 2006 roku. 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2006
 tys. PLN
Przychody ze sprzedaży     11 321 
Zysk brutto ze sprzedaży     6 058 
EBIT     5 550 
Zysk netto     4 790 

 
Spółka Gladstone Consulting Ltd. z siedzibą w Nikozji w I półroczu 2006 roku realizowała swój 
główny kontrakt w Banku Pekao S.A dostarczając usługi konsultingowe i modyfikacje dla centralnego 
systemu informatycznego w banku. Spółka polepszyła swoje wyniki finansowe w stosunku do okresu 
roku poprzedniego, a jej rentowność netto kształtuje się na poziomie 42%. 
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ZUI Novum Sp. z o.o. 
Najważniejsze wydarzenia ZUI Novum Sp. z o.o. w I półroczu 2006 roku. 

 Wdrażanie i serwis systemu Internet Bankingu w Bankach Spółdzielczych, które są klientami 
spółki, 

 Realizacja stałych umów serwisowych z Bankami Spółdzielczymi na autorski system NOVUM-
BANK 

 
Wyniki finansowe ZUI Novum Sp. z o.o. w I półroczu 2006 roku. 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2006
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 zmiana 

 tys. PLN tys. PLN % 
Przychody ze sprzedaży     8 140     5 948  37%
Zysk brutto ze sprzedaży     2 005     1 494  34%
EBIT      973      632  54%
Zysk netto      786      510  54%

 

W I półroczu 2006 roku przychody spółki Novum wzrosły o blisko 37% w stosunku do analogicznego 
kwartału roku poprzedniego. Spółka w I półroczu 2006 zwiększyła o ponad 54% swój zysk netto 
 stosunku analogicznego okresu roku poprzedniego. Dostarczając autorskie rozwiązania dla sektora 
bankowości spółdzielczej, konsekwentnie realizuje swoją strategię zapewniając swoim klientom coraz 
to nowsze rozwiązania informatyczne. 
 

AWiM Mediabank S.A. (Radio PiN)  
W dniu 28 kwietnia 2006 roku Softbank S.A. podpisała umowę sprzedaży 100% akcji spółki AWiM 
Mediabank S.A. 
 
10. Informacja o zatrudnieniu  

W Grupie Softbank na dzień 30 czerwca 2006 roku zatrudnionych było 1 088 osób. Zatrudnienie 
w pierwszej połowie 2006 roku zwiększyło się o 33 osoby w porównaniu do stanu z końca 2005 roku. 
Wzrost zatrudnienia w Grupie jest konsekwencją zwiększenia zatrudnienia w Softbank S.A. Nowi 
pracownicy zostali zatrudnieni przede wszystkim do realizacji kontraktów z Bankiem PKO BP S.A. 
oraz do kontraktu CEPiK.  

Zatrudnienie w spółkach Grupy Softbank  

 Stan na  
30 czerwca 2006 

Stan na 
31 grudnia 2005 

Softbank S.A. 638 620 
bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 0 0 
Gladstone Consulting Limited 0 0 
Incenti S.A. 69 65 
Koma Nord Sp. z o.o. 10 10 
AWiM Mediabank S.A. 20 19 
NetPower S.A. 0 0 
ZUI Novum Sp. z o.o. 37 36 
Sawan Grupa Softbank S.A. 3 3 
Softbank Serwis Sp. z o.o.(*) 311 302 

Razem 1 088 1 055 
(*) W 2006 roku spółki Softbank Serwis Sp. z o. o i Koma S.A. połączyły się, obecnie funkcjonują pod nazwą Softbank Serwis Sp. z o.o.. 
Dane za rok 2005 zostały zaprezentowane po połączeniu spółek.  
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Struktura zatrudnienia w Grupie Softbank pozostała na podobnym poziomie, w porównaniu do końca 
2005 roku.  
 
Zatrudnienie w Grupie Softbank  
 Przeciętne w 

I półroczu 2006
Przeciętne w 

I półroczu 2005
Stan na  

30 czerwca 2006 
Stan na 

31 grudnia 2005
Zarząd Jednostki Dominującej     5     5 5 5
Zarządy Jednostek z Grupy     10     10 10 9
Działy produkcyjne     620     423 610 614
Działy serwisowe     218     140 240 204
Działy handlowe     76     65 87 75
Działy administracyjne     130     119 136 148

Razem    1 059     762 1 088 1 055
 
 

11.  Władze osobowe w Softbank S.A. i w spółkach z Grupy  

Rada Nadzorcza Data pełnienia funkcji Zarząd Data pełnienia funkcji 

Softbank S.A.     
Ryszard Krauze 01.01. - 30.06.2006 Krzysztof Korba 01.01. - 30.06.2006 
Marek Jakubik 01.01. - 30.06.2006 Przemysław Borzestowski 01.01. - 30.06.2006 
Stanisław Janiszewski 01.01. - 30.06.2006 Piotr Jeleński 01.01. - 30.06.2006 
Piotr Mondalski 01.01. - 30.06.2006 Przemysław Sęczkowski 01.01. - 30.06.2006 
Maria Zagrajek 01.01. - 30.06.2006 Robert Smułkowski 01.01. - 30.06.2006 
Softbank Serwis Sp. z o.o.   
Przemysław Borzestowski 01.01. - 30.06.2006 Lech Cabaj 01.01. - 30.06.2006 
Piotr Jeleński 01.01. - 30.06.2006 Rafał Gutkowski 01.01. - 30.06.2006 
Jarosław Adamski 01.01. - 30.06.2006 Witold Wiliński 01.01. - 30.06.2006 
ZUI NOVUM Sp. z o.o.    
Zbigniew Wierzbicki 01.01. - 30.06.2006 Przemysław Balewski 01.01. - 30.06.2006 
Elżbieta Żukowska 01.01. - 30.06.2006 Grzegorz Józefiak 01.01. - 30.06.2006 
Marek Olekszyk 01.01. - 30.06.2006 Małgorzata Wojtak 01.01. - 30.06.2006 
  Zbigniew Forenz 01.01. - 30.06.2006 
Sawan Grupa Softbank S.A.   
Marek Olekszyk 01.01. - 30.06.2006 Rafał Kozłowski  01.01. - 30.06.2006 
Michał Kostrow 23.06 – 30.06.2006 Mariusz Gąsowski 01.01. - 30.06.2006 
Mariusz Darecki 01.01 – 29.05.2006   
Jarosław Adamski 01.01. - 30.06.2006   
AWiM Mediabank S.A.    
Krzysztof Korba 01.01. - 30.06.2006 Adam Dunalewicz 01.01. - 30.06.2006 
Piotr Jeleński 01.01. - 30.06.2006 Emil Marat 01.01. - 30.06.2006 
Andrzej Grzelec 01.01. - 30.06.2006 Dariusz Grzywaczewski 01.01. - 30.06.2006 
Gladstone Consulting Ltd. Rada Dyrektorów:  
Nie ma Rady Nadzorczej  Maro Americanou 01.01. - 30.06.2006 
  Arta Antoniou 01.01. - 30.06.2006 
  Spyroulla Papaeracleous 01.01. - 30.06.2006 
Incenti S.A.    
Przemysław Borzestowski 01.01. - 30.06.2006 Wiktor Ząbek 01.01. - 30.06.2006 
Piotr Jeleński 01.01. - 30.06.2006   
Jarosław Adamski 01.01. - 30.06.2006   
NetPower S.A.    
Piotr Jakubowski 01.01. - 30.06.2006 Jarosław Adamski 01.01. - 30.06.2006 
Beata Romanowska 01.01. - 30.06.2006 Michał Kostrow 01.01. - 30.06.2006 
Małgorzata Pelczar 01.01. - 30.06.2006   
Kinga Guzek 01.01. - 30.06.2006   
Marek Olekszyk 01.01. - 30.06.2006   
bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o.   
Nie ma Rady Nadzorczej  Adam Dąbkowski 01.01. - 30.06.2006 
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12.  Strategia Grupy Softbank oraz perspektywy rozwoju  

Strategia Grupy opiera się na dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów, przy 
jednoczesnym zwiększaniu wartości rynkowej Grupy. Intencją Zarządu Softbank S.A. jest działanie na 
rynku ogólnopolskim a także na wybranych rynkach informatycznych Europy. Grupa będzie się 
koncentrować przede wszystkim na sektorze bankowo-finansowym - zgodnie ze swoją wieloletnią 
specjalizacją, oraz na sektorze administracji publicznej. Zarząd Jednostki Dominującej zamierza 
dokonywać inwestycji wyłącznie w kluczowych obszarach swojej działalności. 

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

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

W dniu 31 sierpnia 2006 roku Zarząd Softbank S.A. podpisał plan połączenia ze spółką Asseco Poland 
S.A., z siedzibą w Rzeszowie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 
8 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy.  

Portfel zamówień  

Poniższa tabela przedstawia portfel zamówień Grupy Softbank na dzień sporządzenia raportu, przy 
założeniu, że obecnie przyjęte do rozliczenia harmonogramy realizacji kontraktów długoterminowych 
nie ulegną zmianie. 

 
6 miesięcy do 

31 grudnia 2006 
(szacunek)  

Lata następne 

   
 mln PLN mln PLN 
   
Portfel zamówień Grupy Kapitałowej 146,4 607,8 
   
   
 

Sektor bankowo-finansowy 

Kluczową rolę dla Softbank S.A. i Grupy Kapitałowej Softbank odgrywał będzie sektor bankowo-
finansowy, a zwłaszcza jego część dotycząca banków. Właśnie w bankowości Grupa zamierza 
skoncentrować swoje zasoby oraz działania marketingowe, sprzedażowe i produkcyjne. 
Sektor bankowy jest aktualnie obszarem istotnych przeobrażeń, następuje wzrost świadomości rynku, 
ekspansja nowych technologii i indywidualizacja wymagań klientów. Decydującym czynnikiem 
sukcesu banku jest obecnie stworzenie infrastruktury informatycznej, pozwalającej na efektywne 
udostępnianie różnorodnych produktów bankowych (m.in. opartych na systemach kartowych) 
i błyskawiczną reakcję na oczekiwania odbiorców usług. 

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

W zakresie sektora bankowo-finansowego głównym obszarem strategicznych kompetencji są: 
 budowa i wdrażanie aplikacji i systemów dla instytucji finansowych opartych o technologie 

hurtowni danych, BI, zarządzania wiedzą i informacją; 

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

 wdrażanie aplikacji transakcyjnych dla bankowości detalicznej, korporacyjnej i hurtowej - 
produkty partnerów i aplikacje własne. 
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Jednocześnie Grupa widzi ogromny potencjał w zakresie konsultingu informatycznego dotyczącego 
sektora bankowo-finansowego. 

Administracja publiczna 

Drugim obszarem zainteresowania Grupy jest sektor administracji publicznej. Rynek ten według 
licznych analiz i badań rynkowych będzie w najbliższych latach jednym z najdynamiczniej 
rozwijających się rynków IT w Polsce. W ramach usług dla administracji publicznej Grupa zamierza 
koncentrować się na systemach wspomagających podejmowanie decyzji oraz będzie realizować 
specyficzne, jednostkowe projekty.  

Realizacja strategii 

Celem strategicznym Zarządu Softbank S.A. jest utrzymanie pozycji lidera w sektorze bankowo-
finansowym i zwiększenia udziału w rynku administracji publicznej. Aby wzmocnić i uzupełnić 
posiadane kompetencje Grupy Kapitałowej zdecydowano, że realizacja strategii następować będzie 
poprzez: 

 rozwój organiczny, 

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

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

Zarząd Softbank S.A. zamierza wzmocnić kompetencje Grupy Kapitałowej w zakresie: 
 konsultingu informatycznego, 
 outsourcingu informatycznego, 
 serwisu. 

Dynamicznie rozwijający się rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa oraz sprecyzowane cele 
strategiczne pozwalają sądzić, iż plany rozwoju wytyczone przez Zarząd Softbank S.A. wydają się być 
w najbliższym latach realne do osiągnięcia. Realizacja tych celów możliwa będzie dzięki intensywnemu 
i konsekwentnemu wprowadzaniu kolejnych zmian organizacyjnych oraz wsparciu oferty produktowej 
i usługowej zasobów pozyskanych w wyniku akwizycji. Grupa bierze również pod uwagą możliwości 
rozwoju konkurencji oraz innych czynników makro- i mikroekonomicznych, które w istotny sposób 
mogą wpłynąć na dalszą działalność i powodować bieżące dostosowywanie do panujących warunków 
rynkowych i gospodarczych. 
 

13.  Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej 

 
Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa 

Istotnym zewnętrznym czynnikiem dla rozwoju Grupy Softbank jest koniunktura rynku 
informatycznego w Polsce. Rynek ten uzależniony jest od wzrostu gospodarczego kraju, ważną rzeczą 
więc będzie dynamika wzrostu oraz możliwości rozwoju Polski, szczególnie w kontekście wymiany 
towarów i usług w ramach członkowstwa w Unii Europejskiej. 

Najważniejsze trendy i procesy na kluczowym dla Grupy Softbank rynku bankowo – finansowym:  

 nasilenie procesów konsolidacyjnych w bankach, przejawiających się w postaci fuzji i przejęć, 
przenoszenie procesów decyzyjnych do central poza Polską, 
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 kontynuacja dużych wdrożeń informatycznych w NBP, PKO BP, Pekao S.A, 

 konieczność dalszego przeprowadzenia procesów dostosowawczych do wymogów i zaleceń Basel 
II, USA Patriot Act czy Sarbanes - Oxley Act, 

 popyt na zwiększenie efektywności zarządzania – rozbudowa systemów analitycznych, 

 powolny wzrost skłonności do korzystania z usług outsourcingowych, 

 integracja tradycyjnych i elektronicznych form dystrybucji produktów bankowych, 

 zwiększenie skali migracji klientów z kanałów tradycyjnych do nowoczesnych, co bezpośrednio 
przekłada się na charakter obsługi, strukturę zatrudnienia w bankach, 

 popyt na zaawansowane narzędzia do samokontroli finansowej, 

 współpraca z instytucjami Ubezpieczeniowymi, 

 optymalizacja usług z zachowaniem jak największego bezpieczeństwa, 

 przygotowanie procesów do wejścia Polski do strefy Euro, 

 dalszy rozwój kanałów bankowości internetowej, 

 rozbudowanie i modernizacja sieci bankomatowej. 

 

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

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

 potrzeby integracji różnorodnych rozwiązań w ramach budowy bardziej elastycznych środowisk 
biznesowych przy jednoczesnej konieczności zmniejszenia kosztów i pracochłonności łączenia ze 
sobą aplikacji, 

 realizację różnych rodzajów działań związanych z outsourcingiem prowadzących do wynoszenia 
pomocniczych procesów biznesowych poza banki (Business Proces Outsourcing – BPO), 

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

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

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

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

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

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

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

 upowszechnianiem się narzędzi informatycznych wspierających koncepcje zarządzania wiedzą, 

 coraz powszechniejszym wykorzystywaniem systemów e-Lerning do dystrybucji i weryfikacji 
wiedzy, 

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

 rozwój infrastruktury kartowej, bankomatowej i internetowej oraz rozbudowa systemów 
analitycznych, i popyt na wykorzystanie metod i narzędzi Bussines Intelligence w celu polepszenia 
efektywności zarządzania. 

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

Grupa Softbank w swojej strategii rynkowej pozycjonuje się również na rynku administracji publicznej.  
W najbliższym czasie Softbank i Grupa Softbank przystąpi do podstawowych przetargów publicznych 
min. na realizację systemów IT związanych z Integracją Rejestrów Państwowych oraz systemów 
związanych z wejściem Polski do strefy Schengen.  

Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa 

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

Niemniej ważnym czynnikiem wewnętrznym jest stworzenie i rozwój własnych zespołów pracujących 
nad tworzeniem nowych rozwiązań, w tym zespołu konsultantów, które dawać będą podstawę do 
opracowywania własnych know-how oraz czuwanie nad implementowaniem najnowocześniejszych 
rozwiązań wychodzących na przeciw potrzebom klientów.  

Do istotnych czynników wewnętrznych należy również zaliczyć zakończenie wewnętrznych procesów 
restrukturyzacyjnych dotyczących samego Softbank S.A. Wprowadzanie nowych systemów organizacji 
pracy i systemów wynagradzania ma zwiększyć motywację oraz efektywność pracy przy realizowaniu 
skomplikowanych projektów informatycznych. Natomiast działania w spółkach zależnych mają za 
zadanie uporządkowanie oferty produktowej i kompetencyjnej, a przy konsolidacji niektórych z nich 
uzyskanie efektów synergii, jakimi są lepsze zarządzanie zasobami oraz oszczędności kosztowe. 

Kolejnym istotnym czynnikiem jest połączenie ze spółką Asseco Poland S.A. planowane na I kwartał 
2007 roku. Spółka Softbank S.A. planuje uzyskać z połączenia szereg korzyści w postaci synergii 
kosztowych a także związanych ze wspólnym oferowaniem produktów i usług na rynku. Więcej 
informacji na temat planowanego połączenia znajduje się w punkcie 8. Połączenie ze spółką Asseco 
Poland S.A. wiąże się również ze zmianą Zarządu Softbank S.A. Nowy Zarząd może wprowadzić nową 
strategię rozwoju Grupy, dla której nie ma gwarancji powodzenia.  

 

14.  Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń  

Czynniki ryzyka związane z działalnością Softbank S.A. i Grupy Kapitałowej 

Ryzyko związane z powodzeniem fuzji z Asseco Poland S.A. 
W dniu 31 sierpnia 2006 roku Zarząd Softbank S.A. podpisał plan połączenia ze spółką Asseco Poland 
S.A., z siedzibą w Rzeszowie. Połączenie ze spółką Asseco Poland S.A. wiąże się również ze zmianą 
Zarządu Softbank S.A. Nowy Zarząd może wprowadzić nową strategię rozwoju Grupy, dla której nie 
ma gwarancji powodzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 8.  

 
Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 
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W I półroczu 2006 roku 48% przychodów Grupy Kapitałowej pochodziło od dwóch największych 
klientów, w tym 39% od Banku PKO BP S.A. oraz 9% % od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Realizacja kontraktów zawartych z tymi klientami (w szczególności kontraktów na 
realizację ZSI w Banku PKO BP S.A. oraz na realizację Systemu CEPiK) będzie miała istotny wpływ 
na przychody uzyskiwane przez Grupę Kapitałową w najbliższych latach, a ewentualna utrata 
któregokolwiek z powyższych klientów lub pogorszenie warunków finansowych świadczenia usług 
miałyby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez 
nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 
Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych 
Główne źródło zysków Grupy Kapitałowej wynika z realizacji złożonych projektów informatycznych 
prowadzonych na podstawie długoterminowych kontraktów. Realizacja takich projektów wymaga 
poniesienia dużych nakładów finansowych w początkowych okresach ich realizacji. Z kolei największe 
wpływy z takich projektów uzyskiwane są w końcowych fazach ich realizacji, dotyczy to 
w szczególności Systemu CEPiK. Sytuacja taka może mieć negatywny wpływ na płynność finansową 
Grupy Kapitałowej. 

Cechą charakterystyczną złożonych projektów informatycznych są stosunkowo częste zmiany zakresu 
prac oraz stosowanych rozwiązań w stosunku do pierwotnie uzgodnionych, co powoduje częste 
przesunięcia harmonogramów realizacji poszczególnych etapów projektów w stosunku do pierwotnie 
uzgodnionych. Sytuacja taka może powodować przesunięcie w czasie uznania przychodów zwykle 
rozliczanych na bazie zaawansowania kosztowego projektu oraz zmianę rentowności kontraktu. 
W skrajnych przypadkach, klienci mogą starać się, nawet w przypadku braku zawinienia ze strony 
Softbank S.A., wypowiedzieć zawartą umowę lub dochodzić zapłaty kar umownych zastrzeżonych na 
wypadek opóźnień w realizacji projektu. Wystąpienie tych okoliczności może mieć negatywny wpływ 
na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, a tym samym jej wyniki finansowe. 

Z uwagi na specyfikę złożonych projektów informatycznych wymagają one przyjęcia szacunków. 
Założenia te są dokonywane na podstawie doświadczenia pracowników odpowiedzialnych za realizację 
tych projektów i są okresowo weryfikowane. Jednakże w kolejnych fazach realizacji kontraktów może 
okazać się, że założone szacunki co do wysokości kosztów mogą ulec zmianie, w związku z tym wyniki 
Grupy Kapitałowej mogą podlegać wahaniom. Wystąpienie takich okoliczności może mieć negatywny 
wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki 
finansowe. 
Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników 
Działalność Grupy Kapitałowej oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, 
doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują projekty informatyczne. Znaczny popyt 
na specjalistów z branży informatycznej oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia 
kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, 
doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało 
negatywny wpływ na realizację prowadzonych przez Grupę projektów informatycznych oraz na 
zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć negatywny wpływ na 
działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z wpływem Grupy Prokom na działalność Grupy Kapitałowej 
Grupa Kapitałowa Softbank jest częścią Grupy Prokom, największej na polskim rynku grupy firm 
działających w branży informatycznej. Na dzień 30 czerwca 2006 roku Prokom Software S.A. był 
największym akcjonariuszem Softbank S.A. z udziałem wynoszącym 34,26 % kapitału zakładowego 
oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z postanowieniami Statutu Softbank S.A., jako jedyny 
akcjonariusz posiadający ponad 25 % ogólnej liczby głosów w Spółce, jest uprawniony do 
powoływania trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej. Okoliczności te powodują, że 
Prokom Software S.A posiada znaczący wpływ na wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Softbank S.A. oraz decydujący wpływ na wybór Rady Nadzorczej, która z kolei 
powołuje wszystkich członków Zarządu. Sytuacja taka powoduje, że Prokom Software S.A. ma wpływ 
na większość istotnych decyzji podejmowanych przez organy Spółki. 
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Strategia Grupy Kapitałowej została określona w odniesieniu i w uzgodnieniu ze strategią Grupy 
Prokom. Zmiany strategii Grupy Prokom mogą powodować konieczność zmiany strategii Grupy 
Kapitałowej. Zmiany takie w szczególności mogą dotyczyć segmentów działalności, kierunków 
rozwoju lub zamierzeń inwestycyjnych Grupy Kapitałowej. Ewentualna konieczność zmiany strategii 
Grupy Kapitałowej w tych lub w innych obszarach może negatywnie wpłynąć na działalność oraz 
sytuację finansową Grupy Kapitałowej lub osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 
Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje się tym, że większość zamówień stanowiących 
źródła przychodu dla Grupy Kapitałowej jest rozstrzygana w formie przetargów. Portfel zamówień 
Grupy Kapitałowej na kolejne lata według danych na dzień 30 czerwca 2006 wynosi 754,2 mln PLN, 
z czego, zgodnie z szacunkami Zarządu, około 146,4 mln PLN powinno zostać zrealizowane 
w II półroczu 2006 roku przy założeniu, że obecnie przyjęte do rozliczenia harmonogramy realizacji 
kontraktów długoterminowych nie ulegną zmianie. Nie ma jednak pewności, że podmioty wchodzące 
w skład Grupy Kapitałowej w przyszłości będą w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których 
realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich 
okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, 
osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność 

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

Ryzyko związane z konsolidacją sektora bankowego w Polsce 
Sektor bankowy w Polsce podlega dynamicznym zmianom. Stopniowo zwiększa się udział podmiotów 
zagranicznych w strukturze własnościowej polskich banków. Istnieje ryzyko, że banki przejmowane 
przez podmioty zagraniczne będą wykorzystywały globalne rozwiązania informatyczne stosowane 
przez ich akcjonariuszy. Preferencje w dostawie systemów informatycznych mogą zyskać podmioty 
świadczące usługi na rzecz banków zagranicznych w miejscu ich siedziby. Wystąpienie takiej sytuacji 
może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane 
przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut 
Realizacja długoterminowych umów oraz rozliczanie kontraktów w walucie obcej z dostawcami 
i odbiorcami, powoduje ryzyko fluktuacji przychodów i kosztów w wyniku zmian kursów walut, co 
może wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki. Jednostka Dominująca stara się zapobiegać tym sytuacjom 
stosując odpowiednie narzędzia dostępne na rynku finansowym, aby neutralizować wpływ zmian 
kursów walutowych na swoje wyniki finansowe. Nie ma jednak pewności, że działania takie okażą się 
w pełni skuteczne, a co za tym idzie wahania kursów walut obcych względem złotego mogą mieć 
negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz osiągane przez nią 
wyniki finansowe. 

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

Ryzyko zmiany przepisów prawnych 
Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności 
prawa podatkowego, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i prawa spółek, pociągają 
za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. 
Szczególnie częstym zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka 
organów skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku 
przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Grupa interpretacji przepisów podatkowych, może 
ona ponieść negatywne konsekwencje odzwierciedlone w sytuacji finansowej oraz wykazywanych 
wynikach. 

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

Ryzyko związane z obsługą przetargów publicznych  
Opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą informatyczną w administracji publicznej mogą 
spowodować zachwiania w realizacji przychodów z sektora administracji publicznej. W połączeniu z małą 
dynamiką obsługi środków unijnych przeznaczonych na rozwój innowacyjności polskich urzędów może 
powodować istotne zagrożenia po stronie popytu na usługi informatyczne przedsiębiorstw.  

Ryzyko związane z Offshoringiem 
Rosnąca jakość usług informatycznych świadczonych w trybie outsourcingu międzynarodowego 
Offshoringu, w tym inwestycje na polskim rynku, mogą mieć wpływ na utratę zasobów ludzkich, także 
na zwiększenie konkurencyjności na polskim rynku. 

Ryzyko związane z nasyceniem  
Pojawiające się zjawisko nasycenia technologicznego w polskich bankach może przełożyć się na 
strategie koncentracji na mniejszych, ewentualnie średniego rozmiaru projektach informatycznych 
ograniczających się jedynie do zaspokajania bieżących potrzeb. 
 
15.  Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej  

Grupa Kapitałowa Softbank działając w branży IT, zamierza koncentrować się na świadczeniu wysokiej 
klasy profesjonalnych usług IT na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości 
oraz w sektorze administracji publicznej. Główne kierunki rozwoju to przed wszystkim umacnianie, 
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rozwijanie i zdobywanie kompetencji w budowie i wdrażaniu aplikacji i systemów dla instytucji 
finansowych opartych o technologie hurtowni danych, Business Inteligence, zarządzania wiedzą 
i informacją, w tym: systemy do zarządzania ryzykiem, wdrażanie aplikacji transakcyjnych dla 
bankowości detalicznej, korporacyjnej i hurtowej oraz wdrażanie zaawansowanych technologicznie 
aplikacji do integracji, zarządzania bezpieczeństwem i zasobami. Zarówno Podmiot Dominujący jak 
i spółki Grupy Kapitałowej specjalizować się będą w realizacji specyficznych, jednostkowych 
projektów polegających na wytwarzania oraz integracji oprogramowania dla administracji publicznej. 
Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej to również uporządkowanie i podział kompetencji w Grupie, 
poprzez działania integracyjne i restrukturyzacyjne mające na celu osiągnięcie efektów synergii 
i konkurencyjności. 
 
Grupa Kapitałowa Softbank planuje również ekspansję zagraniczną. Poprzez planowane połączenie 
z Asseco Poland S.A., Grupa będzie obecna na Słowacji, gdzie Asseco Poland S.A., posiada 54% 
udziałów w spółce Asseco Slovakia (lider na rynku oprogramowania i usług dla sektora 
finansowego na Słowacji). Plany rozwoju Grupy Kapitałowej zakładają w 2007 roku budowę Asseco 
Czech. Czeski filar spółki powstanie w oparciu o firmę PVT a.s., która aportem zostanie wniesiona do 
Asseco Poland S.A. przez Prokom Software S.A. Do PVT zostaną dokupione 3 spółki IT, z których 
jedna produkuje oprogramowanie typu ERP, druga oferuje rozwiązania do paszportyzacji, a trzecia 
oprogramowanie dla bankowości. Powstałe w ten sposób Asseco Czech będzie największą spółką 
informatyczną w Czechach, obsługującą większość rynków wertykalnych. W dalszym etapie rozwoju 
(lata 2007/2008) planowana jest budowa Asseco Balkans, w postaci holdingu obecnego na kilku 
rynkach m.in.: Serbii, Rumunii i Bułgarii.  
 
16.  Zmiany zasad zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową  

W I półroczu 2006 roku w dalszym ciągu następowały zmiany w zakresie zarządzania Softbank S.A., 
które to polegały na udoskonalaniu narzędzia pozwalających na efektywniejsze wykorzystywanie i 
monitoring zasobów oraz ich ocenę ekonomiczną. Rozbudowywane były procesy i modele pozwalające 
między innymi na zarządzania procesami wytwórczymi, kapitałem ludzkim i kompetencjami, 
wsparciem dla jednostek sprzedażowych. Wprowadzanie powyższych zmian skutkuje lepszą 
organizacją pracy, efektywniejszym wykorzystywaniem zasobów, jak również rzetelną oceną i 
monitoringiem, a co za tym idzie zwiększonym bezpieczeństwem firmy.  

Zarządzanie w spółkach Grupy Kapitałowej odbywa się poprzez Zarządy tych spółek oraz nadzór przez 
delegowanych przez Softbank S.A. przedstawicieli Rad Nadzorczych. Ponadto w ramach ujednolicenia 
standardów zarządzania w Grupie Kapitałowej w kluczowych obszarach działalności wprowadzane są 
wybrane elementy procesów oraz procedur funkcjonujących w Jednostce Dominującej, które pozwalają 
wykorzystywać efekty synergii i skali. 
 
17.  Zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej oraz ich przyczyny 

4 stycznia 2006 roku, postanowieniem sądu rejonowego w Gdańsku, nastąpiło połączenie spółek 
Softbank Serwis Sp. z o.o. i Koma S.A. Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. 
W wyniku rejestracji przez sąd połączenia poprzez wchłonięcie spółki Koma do Softbank Serwis, 
zrealizował się formalnie kolejny etap restrukturyzacji i strategii polegający na stworzeniu jednego 
znaczącego pomiotu świadczącego usługi serwisu technicznego o zasięgu ogólnopolskim 
i w konsekwencji uzyskania efektów synergii dla dwóch firm działających na tych samych rynkach. 
 
28 kwietnia 2006 roku Softbank S.A. podpisała umowę sprzedaży 100% akcji spółki AWiM 
Mediabank S.A. będącej właścicielem stacji radiowej PiN 102 FM. Kupującym jest spółka Prokom 
Investments S.A. z siedzibą w Gdyni. Umowa sprzedaży wchodzi w życie po spełnieniu następujących 
warunków zawieszających tj. uzyskania stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz uzyskania stosownej zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzja o sprzedaży akcji 
Mediabank podyktowana była uporządkowaniu kompetencji Grupy Kapitałowej i skupieniu się na 
działalności związanej z informatyką. 



Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Softbank za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 roku    

 Strona 32 z 40 
 

 
18 maja 2006 roku spółki Asseco Poland S.A. i Softbank S.A. podpisały porozumienie, dotyczące 
połączeniu obydwu Spółek, a w dniu 31 sierpnia 2006 roku podpisały Plan Połączenia. Połączenie 
Spółek jest dokonywane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Asseco 
(„spółka przejmowana”) na Softbank („spółka przejmująca”) w zamian za akcje Softbank, które zostaną 
wydane akcjonariuszom Asseco. W wyniku połączenia Asseco zostanie rozwiązane bez 
przeprowadzenia likwidacji. Softbank podejmie działania w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia 
Akcji Połączeniowych do obrotu na GPW. Po Połączeniu Spółka Przejmująca będzie prowadziła 
przedsiębiorstwo pod firmą „Asseco Poland Spółka Akcyjna” z siedzibą w Rzeszowie. 
Zasadniczym celem Połączenia jest utworzenie największego polskiego przedsiębiorstwa branży 
informatycznej produkującego oprogramowanie własne dla sektora bankowo-finansowego. Więcej 
informacji na temat integracji firm Softbank i Asseco zostało zamieszczone punkcie 8.  
 
18.  Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 

Wartość nominalna akcji (udziałów) w spółkach posiadanych przez Softbank S.A. wg stanu na 
30 czerwca 2006 roku. 

Lp. Nazwa podmiotu Procentowy udział podmiotu 
dominującego w kapitałach 

Wartość nominalna akcji / 
udziałów w tys. PLN 

1 Softbank Serwis Sp. z o.o. 100% 34 298 

2 Incenti S.A. 100% 50 000 

3 Zakład Usług Informatycznych NOVUM 
Sp. Z o.o. 51% 319 

4 Gladstone Consulting Ltd. 51% 4 

5 Agencja Wydawnicza i Marketingowa 
Mediabank S.A. 100% 10 026 

6 SAWAN Grupa Softbank S.A. 100% 274 

7 bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 100% 1 174 

8 NetPower S.A. 100% 3 506 

9 Asseco Poland S.A. 22% 127 

 
4 stycznia 2006 roku, postanowieniem sądu rejonowego w Gdańsku, nastąpiło połączenie spółek 
Softbank Serwis Sp. z o.o. i Koma S.A. Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. 
W wyniku rejestracji przez sąd połączenia poprzez wchłonięcie spółki Koma do Softbank Serwis, 
zrealizował się formalnie kolejny etap restrukturyzacji i strategii polegający na stworzeniu jednego 
znaczącego pomiotu świadczącego usługi serwisu technicznego o zasięgu ogólnopolskim. 
 
28 kwietnia 2006 roku Softbank S.A. podpisał umowę sprzedaży 100 265 akcji spółki AWiM 
Mediabank S.A. będącej właścicielem stacji radiowej PiN 102 FM. Akcje stanowią 100% kapitału 
zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu AWiM Mediabank S.A. Kupującym jest spółka 
Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni. 
 
18 maja 2006 roku spółki Asseco Poland SA i Softbank S.A. podpisały porozumienie, dotyczące 
połączeniu obydwu Spółek, a w dniu 31 sierpnia 2006 roku podpisały Plan Połączenia. Połączenie 
Spółek jest dokonywane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Asseco 
(„spółka przejmowana”) na Softbank („spółka przejmująca”) w zamian za akcje Softbank, które zostaną 
wydane akcjonariuszom Asseco. W wyniku połączenia Asseco zostanie rozwiązane bez 
przeprowadzenia likwidacji. Softbank podejmie działania w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia 
Akcji Połączeniowych do obrotu na GPW. Po Połączeniu Spółka Przejmująca będzie prowadziła 
przedsiębiorstwo pod firmą „Asseco Poland Spółka Akcyjna” z siedzibą w Rzeszowie. 
Zasadniczym celem Połączenia jest utworzenie największego polskiego przedsiębiorstwa branży 
informatycznej produkującego oprogramowanie własne dla sektora bankowo-finansowego. Więcej 
informacji na temat integracji firm Softbank i Asseco zostało zamieszczone w punkcie 8. 
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19.  Informacje o znaczących umowach  

W I półroczu 2006 roku Softbank S.A. komunikowała raportami bieżącymi o następujących znaczących 
umowach: 

 W dniu 9 marca 2006 roku Spółka podpisała z COMP S.A. aneks do umowy podwykonawczej 
(Umowa). Przedmiotem aneksu jest dostawa sprzętu komputerowego oraz usług o łącznej wartości 
220 tys. PLN. Umowa podwykonawcza z COMP S.A. została podpisana 4 grudnia 2003 roku. 
Przedmiotem Umowy była realizacja Podsystemu Bezpieczeństwa na potrzeby systemu Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

 W dniu 28 kwietnia 2006 roku Softbank S.A. podpisała umowę sprzedaży 100 265 akcji spółki 
AWiM Mediabank S.A. będącej właścicielem stacji radiowej PiN 102 FM. Akcje stanowią 100% 
kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu AWiM Mediabank S.A. Kupującym jest 
spółka Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni. Umowa sprzedaży wejdzie w życie po 
spełnieniu następujących warunków zawieszających:  
 - uzyskanie stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
 - uzyskanie stosownej zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Po spełnieniu powyższych warunków Softbank S.A. otrzyma płatność w gotówce w ciągu 21 dni.  
Zawarcie powyższej umowy poprzedził przegląd innych ofert na nabycie AWiM Mediabank S.A., 
spośród których oferta Prokom Investments S.A. była najkorzystniejsza.  

 W dniu 18 maja 2006 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował, że spółki Asseco Poland S.A. 
i Softbank S.A. podpisały porozumienie dotyczące połączenia obydwu Spółek. Połączenie zostanie 
przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 (łączenie się poprzez przejęcie) Kodeksu spółek 
handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Asseco za akcje („Akcje Połączeniowe”), 
które Softbank wyda akcjonariuszom Asseco. Po połączeniu spółka przyjmie nazwę Asseco 
Poland S.A. 

 W dniu 1 czerwca 2006 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 25 maja 2005 
roku (RB 18/2005) z bankiem DnB Nord Polska S.A. (poprzednia nazwa: Nord/LB Bank Polska 
Norddeutsche Landesbank S.A.) z siedzibą w Warszawie. Bank udzielił Softbank S.A. kredytu do 
łącznej maksymalnej kwoty 35 mln PLN (Limit). Limit może zostać wykorzystany do kwoty 
20 mln PLN w formie kredytu w rachunku bieżącym oraz do kwoty 15 mln PLN w formie kredytu 
terminowego. Limit został udzielony do dnia 31 maja 2007 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: 
stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku.  

 W dniu 30 czerwca 2006 roku Spółka podpisała z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie aneks 
do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 roku (raport bieżący RB41/2003), który przedłuża 
okres wykorzystania udzielonego kredytu do dnia 30 czerwca 2007 roku. Wartość limitu 
kredytowego wynosi 50 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR 
powiększona o marżę Banku. 

 W dniu 31 sierpnia 2006 roku Zarząd Softbank S.A. podpisał plan połączenia ze spółką Asseco 
Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie. 

 
20.  Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Transakcje z podmiotami powiązanymi są przedstawione w 27 Nocie objaśniającej do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Softbank za I półrocze 2006 roku. 
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21.  Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwarancje oraz zobowiązania 
pozabilansowe 

Kredyty 

Listę kredytów zaciągniętych przez spółki Grupy Softbank według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku 
zawiera poniższa tabela.  
 

Wierzyciel Kwota udzielonego 
kredytu w tys. PLN Waluta Zakończenie 

okresu kredytowania 

Kwota 
wykorzystanego 

kredytu 
Bank DnB NORD Polska S.A. 15 000 PLN 2007-05-31     15 000 
Bank DnB NORD Polska S.A. 20 000 PLN 2007-05-31      0 
BPH S.A. 50 000 PLN 2007-06-29      0 
ING Bank Śląski S.A.  10 000 PLN nieokreślony       0 
PKO BP S.A.  70 000 PLN 2006-07-31      0 
Raiffeisen Bank Polska S.A.  10 000 PLN 2006-10-31      0 
Bank Millennium S.A.  5 000 PLN 2007-04-14 3 817 
 
Pożyczki udzielone przez Softbank S.A jednostkom zależnym 

Umową z dnia 10 kwietnia 2006 roku Softbank S.A. udzieliła spółce AWiM Mediabank S.A. 
pożyczki w wysokości 200 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki składa się ze stawki WIBOR 3M 
powiększonej o 2,5 punktu procentowego w skali roku. Termin spłaty pożyczki w umowie został 
określony na 31 maja 2006 roku. Aneksem z dnia 29 maja 2006 roku zmieniony został całkowity termin 
spłaty pożyczki na 7 stycznia 2007 roku. 

Umową z dnia 20 października 2005 roku Softbank S.A. udzieliła spółce Softbank Serwis Sp. z o.o. 
pożyczki w kwocie 22 000 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki składa się z stawki WIBOR 1M 
powiększonej o 2,5 punktu procentowego w skali roku. Spłata pożyczki nastąpi według harmonogramu 
określonego w umowie przy czym ostatnia transza pożyczki wyznaczona jest na 31 grudnia 2008 roku. 
Aneksem z dnia 2 stycznia 2006 roku zmieniono wysokość oprocentowania pożyczki na stawkę 
WIBOR 1M powiększonej o 1,6 punktu procentowego w skali roku oraz zmieniono harmonogram 
spłaty poszczególnych transz pożyczki, ostatnia transza pożyczki wyznaczona jest na 31 grudnia 2008 
roku. 

Na dzień 30 czerwca 2006 należności Softbank S.A. z tytuły udzielonych pożyczek wynosiły 
14 200 tys. PLN, plus odsetki od udzielonych pożyczek 419 tys. PLN.  

Gwarancje bankowe i akredytywy 

W ramach prowadzonej działalności handlowej Grupa Softbank wykorzystuje dostępność gwarancji 
bankowych i ubezpieczeniowych oraz akredytyw jako formy zabezpieczenia transakcji gospodarczych 
z różnymi organizacjami, firmami i podmiotami administracji. 
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 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 w tys. PLN w tys. PLN

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 
udzielonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów handlowych 
i zabezpieczających roszczenia w okresie gwarancji i rękojmi 

6 653 10 107

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 
udzielonych jako zabezpieczenie płatności i wadiów 4 084 5 993

Razem 10 737 16 100

 
Zobowiązania pozabilansowe związane z jednostkami powiązanymi przedstawia poniższa tabela: 
 
 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 w tys. PLN w tys. PLN

Poręczenie spłaty kredytu bankowego - 1 200

Poręczenie umowy handlowej na budowę sieci strukturalnej 7 278 6 948

Razem 7 278 8 148

Na dzień 30 czerwca 2006 roku stan udzielonych poręczeń przez Softbank S.A. przedstawiał się 
następująco: 
 poręczenie do umowy z dnia 26 lutego 2004 roku (przedłużone do 31 grudnia 2006 roku) 

dotyczącej budowy sieci strukturalnej zawartej pomiędzy Softbank Serwis Sp. z o.o. a Tyco. 
Sp. z o.o. Szacowana wartość poręczenia wg stanu na 30 czerwca 2006 roku wyniosła 7 278 tys. 
PLN 

Na dzień 30 czerwca 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku Grupa Softbank posiadała szereg zawartych 
umów najmu powierzchni biurowych i pozostałych, leasingu środków transportu i wyposażenia, oraz 
innych umów o podobnym charakterze, z których wynikają następujące przyszłe płatności: 
 
 
Zobowiązania z tytułu najmu powierzchni 31 grudnia 2005 31 grudnia 2005

 w tys. PLN w tys. PLN

W okresie 1 roku 5 092 5 880
W okresie od 1 roku do 5 lat 11 016 10 227
Powyżej 5 lat 1 581 1 915

Razem 17 689 18 022 

   
Zobowiązania z tytułu pozostałych umów leasingu 31 grudnia 2005 31 grudnia 2005
 w tys. PLN w tys. PLN

W okresie 1 roku 632 921
W okresie od 1 roku do 5 lat 1 051 1 241
Powyżej 5 lat - -

Razem 1 683 2 162
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22. Ocena możliwości zrealizowania opublikowanych przez Zarząd prognoz 

wyników na 2006 rok. 

W 2004 roku Zarząd Softbank S.A. przedstawił strategię Spółki na lata 2004 – 2006, która zakładała 
koncentrację na świadczeniu usług IT na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
bankowości oraz w sektorze administracji publicznej.  
 
W Strategii Zarząd Softbank S.A. wyznaczył następujące cele finansowe na 2006 rok dla 
Grupy Kapitałowej: 

• przychody z sektora bankowo-finansowego w wysokości co najmniej 360 mln PLN 
przy 28% marży brutto na sprzedaży, 

• przychody z sektora administracji publicznej w wysokości co najmniej 150 mln PLN 
przy 10% marży brutto na sprzedaży, 

• łączne przychody Grupy Kapitałowej netto ze sprzedaży w wysokości 550 mln PLN, 
• rentowności EBITDA na poziomie 12%. 

 
W oparciu o wyniki I półrocza 2006 roku, obecny portfel zamówień na 2006 rok, negocjowane 
kontrakty i założone budżety kosztów Zarząd Softbank S.A. podtrzymuje realizację wyżej 
wymienionych celów na rok 2006. 
 
23.  Ocena zarządzania zasobami finansowymi 

W pierwszym półroczu 2006 roku podobnie jak w latach poprzednich wolne środki finansowe Grupy 
Softbank inwestowane były w instrumenty finansowe dostępne na polskim rynku międzybankowym, 
pozwalające na uzyskiwanie najwyższych rentowności.  

Instrumentami tymi były papiery komercyjne, bony skarbowe i lokaty bankowe. Podejmując decyzję 
o zakupie papierów komercyjnych spółki z Grupy Softbank biorą pod uwagę tylko instrumenty 
charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Najczęściej są to obligacje gwarantowane 
przez spółkę-matkę, posiadające wysoki rating inwestycyjny. Wybierając obligacje do zakupu Grupa 
kieruje się poza bezpieczeństwem także ich płynnością.  

Grupa Softbank na bieżąco wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań tak względem kontrahentów, jak 
i obowiązkowych obciążeń na rzecz Państwa oraz ze zobowiązań inwestycyjnych. Grupa utrzymuje 
linie kredytowe w różnych bankach oraz emituje instrumenty dłużne. Dzięki tej polityce 
dywersyfikowane są źródła finansowania. Spółki z Grupy regulują swoje zobowiązania z wpływów 
operacyjnych, wspomagając się zewnętrznymi źródłami finansowania tj. krótkoterminowe linie 
kredytowe w ramach rachunków bieżących, kredyty i pożyczki, wpływy kapitałowe. 

 

24.  Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym 
inwestycji kapitałowych 

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2006 roku wyniki finansowe, środki pieniężne lub ich ekwiwalenty 
oraz możliwości finansowania zewnętrznego pozwalają na realizację zamierzeń inwestycyjnych. 

Planowane przez Grupę Kapitałową w latach 2006-2007 roku inwestycje dotyczą przede wszystkim 
akwizycji firm, które uzupełnią kompetencje Grupy. Zarząd Softbank S.A. zamierza wzmocnić 
kompetencje grupy w zakresie: produkcji oprogramowania bankowego, świadczenia usług 
programistycznych i konsultingowych dla sektora finansowego. Określone dla Grupy Softbank 
inwestycje zostały zaplanowane w taki sposób, by ich realizacja mogła się odbyć przy uwzględnieniu 
bieżącej działalności operacyjnej nie zakłócając aktualnej płynności finansowej Spółek. W przypadku 
przedsięwzięć inwestycyjnych wymagających większego zaangażowania środków związanych 
z długoterminową realizacją obecnych i przyszłych kontraktów, inwestycji w akwizycje oraz rozwoju 
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produktów, finansowanie będzie przebiegało w oparciu o pozyskanie środków zewnętrznych w postaci 
kredytów, pożyczek oraz emisji papierów dłużnych. Grupa na lata 2006-2007 zakłada przeprowadzenie 
inwestycji kapitałowych na poziomie około 70 mln PLN. 

 

25.  Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych 

W dniu 15 września 2006 roku Spółka zawarła z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. umowę na badania 
sprawozdania jednostkowego Softbank S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej 
Softbank za okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2006 
 
Informacje o łącznej wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych przedstawia tabela poniżej.  
 

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 w tys. PLN w tys. PLN 
Łączna wysokość wynagrodzenia (netto) należnego lub wypłaconego 
z tytułu badania i przeglądu sprawozdania jednostkowego oraz z tytułu 
badania i przeglądu sprawozdania skonsolidowanego, dotycząca danego 
roku obrotowego 

260 180 

Łączna wysokość wynagrodzenia (netto) należnego lub wypłaconego 
z innych tytułów niż badanie i przegląd sprawozdań jednostkowych i 
skonsolidowanych, dotycząca danego roku obrotowego 

443 500 

Razem: 703 680 
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu Softbank S.A. pod Sprawozdaniem Zarządu 
z Działalności Grupy Softbank w I półroczu 2006 roku 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

Krzysztof Korba 

Prezes Zarządu 

 

 

 

______________________________ 

Przemysław Borzestowski 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

______________________________ 

Piotr Jeleński 

Członek Zarządu 

 

 

 

______________________________ 

Przemysław Sęczkowski 

Członek Zarządu  

 

 

15 września 2006, Warszawa 

 

 

 

______________________________ 

Robert Smułkowski 

Członek Zarządu 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

Oświadczenie Zarządu Softbank S.A. 

w sprawie rzetelności sporządzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Softbank za I półrocze 2006 roku 

 
Zarząd Softbank S.A. oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

za I półrocze 2006 roku, sporządzone na dzień 30 czerwca 2006 roku oraz dane porównywalne 

sporządzone zostały zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanymi 

z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

Zarząd oświadcza, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansowaną Grupy Softbank oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu 

zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Softbank, w tym opis podstawowych 

ryzyk i zagrożeń. 

 
______________________________ 

Krzysztof Korba 

Prezes Zarządu 

 

 

 

______________________________ 

Przemysław Borzestowski 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

______________________________ 

Piotr Jeleński 

Członek Zarządu 

 

 

______________________________ 

Przemysław Sęczkowski 

Członek Zarządu  

 

 

15 września 2006, Warszawa 

 

 

______________________________ 

Robert Smułkowski 

Członek Zarządu 
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Oświadczenie Zarządu Softbank S.A.  

w sprawie podmiotu uprawionego do badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Softbank za I półrocze 2006 roku 

 
 
 

Zarząd Softbank S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Softbank za I półrocze 2006 roku, tj. Ernst&Young Sp. z o. o, z siedzibą 

w Warszawie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci 

dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii 

o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

 
______________________________ 

Krzysztof Korba 

Prezes Zarządu 

 

 

 

______________________________ 

Przemysław Borzestowski 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

______________________________ 

Piotr Jeleński 

Członek Zarządu 

 

 

______________________________ 

Przemysław Sęczkowski 

Członek Zarządu  

 

 

15 września 2006, Warszawa 

 

 

______________________________ 

Robert Smułkowski 

Członek Zarządu 
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Sprawozdanie zawiera 94 kolejno ponumerowane strony, od strony 1 do 94. 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Softbank 
S.A. dnia 15 września 2006 roku. 
 
 
Zarząd: 

  
Krzysztof Korba Prezes Zarządu  
   
Przemysław Borzestowski Członek Zarządu  
   
Piotr Jeleński Członek Zarządu  
   
Przemysław Sęczkowski Członek Zarządu  
   
Robert Smułkowski Członek Zarządu  
  
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
 
Mirosława Janusz Główny Księgowy  
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 

1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Softbank S.A. („Grupa”), w której jednostką dominującą jest Softbank S.A. 
(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a, za okres 6 miesięcy zakończony 
dnia 30 czerwca 2006 roku, obejmującego: 

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów 
i pasywów wykazuje sumę 576 043 tysięcy złotych, 

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 
30 czerwca 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15 819 tysięcy złotych, 

• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku 
do dnia 30 czerwca 2006 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 
72 tysiące złotych, 

• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 
dnia 30 czerwca 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 
26 883  tysięcy złotych oraz 

• informację dodatkową, („załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe”). 

2. Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
jak również za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd Spółki. Naszym 
zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyrażenie, 
na podstawie badania, opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich 
istotnych aspektach, prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy Grupy. 

3. Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy: 

• zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, 

• oraz stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień: 

- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa 
o rachunkowości”), 

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów, 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych 
nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą 
wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności 
przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych 
przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających 
podstaw do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
traktowanym jako całość. 
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4. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych 
aspektach: 

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego 
działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku, 
jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 30 czerwca 2006 roku; 

• zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone 
przez UE;  

• jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych.  

5. Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następującą kwestię: 

Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa wykazuje w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym wartość firmy w kwocie 14 224 tysięcy złotych powstałą na nabyciu spółki Koma 
S.A. („Koma”) oraz aktywa netto spółki zależnej Softbank Serwis Sp. z o. o. („Softbank Serwis”) 
w kwocie 49 637 tysięcy złotych. W styczniu 2006 roku doszło do połączenia spółek Koma i 
Softbank Serwis. Softbank Serwis zarówno w 2005 jak i w 2006 roku ponosi straty netto. Jak 
przedstawiono w Nocie 11 w notach objaśniających do załączonego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dokonał analizy i wyceny wartości Softbank Serwis 
metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i dokonał częściowego odpisu wartości firmy. 
Ze względu na fakt, że wycena ta oparta jest w dużej mierze o przewidywane wyniki operacyjne i 
finansowe Softbank Serwis, naszym zdaniem istnieje niepewność związana z realizacją tych 
wyników oraz wspomnianych powyżej aktywów. 

6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki na temat działalności Grupy w okresie od dnia 
1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz zasad sporządzenia rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że 
informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim 
zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie 
postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
(Dz. U. nr 209, poz. 1744).  

 
 
 
 

w imieniu 
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 

   Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 
numer ewid. 130 

 
 
 

Sebastian Łyczba 
Biegły rewident 

Nr ewidencyjny 9946/7392 

 
 
 

Jacek Hryniuk 
Biegły rewident 

Nr ewidencyjny 9262/6958 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 września 2006 roku 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 

Nr Noty 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006  

6 miesięcy do
30 czerwca 2005 

dane porównywalne,
nie badane 

 

w Informacji 
dodatkowej tys. PLN tys. PLN

Działalność operacyjna     
Przychody ze sprzedaży     216 811    174 092

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1    161 216    107 547

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1    55 595    66 545
     
Koszt własny sprzedaży  (  161 408) (  138 659)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (-) 2 (  112 657) (  78 283)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (-) 2 (  48 751) (  60 376)
     
Zysk brutto ze sprzedaży     55 403    35 433

Koszty sprzedaży (-) 2 (  8 707) (  5 062)
Koszty ogólnego zarządu (-) 2 (  31 944) (  19 041)

     
Zysk netto ze sprzedaży     14 752    11 330

Pozostałe przychody operacyjne 3     723    12 487
Pozostałe koszty operacyjne (-) 3 (   513) (   509)

     
Zysk z działalności operacyjnej      14 962    23 308

    
Pozostała działalność    

Przychody finansowe  4    22 612    25 698
Koszty finansowe (-) 4 (  22 925) (  27 357)

    
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych     2 961  

    
Zysk brutto     17 610    21 649

Podatek dochodowy (bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) 5 (   650) (   960)
     
Zysk netto z działalności gospodarczej     16 960    20 689

Działalność zaniechana    
Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 6 (  1 141) (  1 203)

Zysk za okres sprawozdawczy     15 819    19 486
     
Przypadający:     15 819    19 486

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej     15 434    19 071

Udziałowcom mniejszościowym      385     415

Skonsolidowany zysk netto przypisany Akcjonariuszom Softbank S.A. 
przypadający na jedną akcje (w złotych)   

   
podstawowy z skonsolidowanego zysku netto z działalności 
kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom 
Softbank S.A. (w złotych) 

7     0,61     0,91

   
rozwodniony z skonsolidowanego zysku netto z działalności 
kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom 
Softbank S.A. (w złotych) 

7     0,61     0,76
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SKONSOLIDOWANY BILANS 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 

  Nr Noty 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 
dane porównywalne 

 
w 

Informacji 
dodatkowej 

tys. PLN tys. PLN 

AKTYWA     
Aktywa trwałe     288 843    311 889

    
Rzeczowe aktywa trwałe 9    35 573    37 215
Wartości niematerialne 10    12 585    14 206
Wartość firmy z konsolidacji 11    76 802    84 715
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności 12    87 852    86 308

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży      0     0
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych 
przez wynik finansowy  15     909    3 575

Należności długoterminowe 19    49 938    57 734

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5    21 308    20 617

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  16    3 876    7 519
    
Aktywa obrotowe     284 625    385 084

    
Zapasy 17    18 494    20 171
Rozliczenia międzyokresowe  16    13 049    13 940
Należności z tytułu dostaw i usług 19    79 565    166 296
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawych      0     286
Należności budżetowe 19    1 475     101
Inne należności 19    56 487    52 713
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 14    30 761    17 388
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych 
przez wynik finansowy 15    49 537    52 049

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 20    35 257    62 140
    

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6    2 575     0
    
      
SUMA AKTYWÓW     576 043    696 973
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SKONSOLIDOWANY BILANS 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
(kontynuacja) 
 
  Nr Noty 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 

dane porównywalne 

 
w 

Informacji 
dodatkowej 

tys. PLN tys. PLN

PASYWA    
   
KAPITAŁ WŁASNY (PRZYPISANY 
AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ)     282 863    283 725

    
Kapitał podstawowy 21    25 175    25 175
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej     253 151    253 151

Niezrealizowane zyski netto z aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 21     0     0

Składnik kapitałowy obligacji zamiennych na akcje z tytułu 
płatności w akcjach 21    1 409     801

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych i 
stowarzyszonych  (   318)     475

Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego     3 446    4 123
    

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI 21    3 034    2 649
     
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM     285 897    286 374
     
Zobowiązania długoterminowe     101 801    117 501

    
Długoterminowe rezerwy 24     737     973
Długoterminowe zobowiązania finansowe 22    93 947    99 978
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 25    7 117    11 635
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 25     0    4 915

    
Zobowiązania krótkoterminowe     185 216    293 098

    
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery 
wartościowe 23    18 850    40 194

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25    36 947    141 359
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych     2 220    3 404

Zobowiązania budżetowe 25    4 808    10 466
Zobowiązania finansowe 22    39 180    20 363
Pozostałe zobowiązania 25    53 378    47 753
Rezerwy 24     502     692
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 25    15 587    17 162
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 25    13 744    11 705
    

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 6    3 129     0

    
SUMA ZOBOWIĄZAŃ     290 146    410 599
      
SUMA PASYWÓW     576 043    696 973
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 

za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2006 roku, za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2005 roku (dane porównywalne, nie badane) i za okres 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2005 roku (dane porównywalne)  

 Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej

Niezrealizowane 
zyski netto z 

aktywów 
finansowych 

dostępnych do 
sprzedaży

Składnik 
kapitałowy 

obligacji 
zamiennych na 

akcje z tytułu 
płatności w 

akcjach

Różnice kursowe z 
przeliczenia 

jednostek zależnych i 
stowarzyszonych

Zyski (straty) 
z lat 

ubiegłych i 
wynik okresu 

bieżącego

Razem Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
ogółem 

  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 
   
Na dzień 1 stycznia 2006 roku     25 175     253 151      0      801      254     2 205    281 586    4 383    285 969 
    

Zmiana z tytułu rozpoznania opcji „put”      221     1 918    2 139 (  1 734)     405 
    
Na dzień 1 stycznia 2006 roku po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych     25 175     253 151      0      801      475     4 123    283 725    2 649    286 374 

    
Zysk za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 roku     15 434    15 434     385    15 819 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (    793) (   793)  (   793) 
Koszty świadczeń pracowniczych w formie akcji własnych      608     608      608 
Zadeklarowana dywidenda za 2005 rok (   16 111) (  16 111)  (  16 111) 
             

Na dzień 30 czerwca 2006 roku     25 175     253 151      0     1 409 (    318)     3 446    282 863    3 034    285 897 
    

Na dzień 1 stycznia 2005 roku     20 951     148 525     6 826      801      0 (   39 862)    137 241    3 497    140 738 
    

Zysk netto z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży     4 900    4 900     4 900 
Zysk za okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 roku      19 071    19 071     415    19 486 
Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej     0 (  1 485) (  1 485) 

             
Na dzień 30 czerwca 2005 roku (dane porównywalne, nie badane)     20 951     148 525     11 726      801      0 (   20 791)    161 212    2 427    163 639 
    

Emisja kapitału akcyjnego     4 224     104 626      0      0      0      0    108 850     0    108 850 
           
Przeklasyfikowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 
do inwestycji w jednostki stowarzyszone (   11 726) (  11 726)     0 (  11 726) 
Zysk za okres od 1 lipca 2005 do 31 grudnia 2005 roku     24 914    24 914     222    25 136 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych      475     475     0     475 
Zmiany w składzie Grupy Kapitałowej      0     0 

    
Na dzień 31 grudnia 2005 roku (dane porównywalne)     25 175     253 151      0      801      475     4 123    283 725    2 649    286 374 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK (kontynuacja) 
 
W lipcu 2006 roku Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”) wydał szczegółową interpretację odnośnie ujmowania w skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych zobowiązań jednostki dominującej do nabycia, od 
akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych, akcji/udziałów jednostek zależnych. Zgodnie z MSR 
32 paragraf 23 Jednostka Dominującą powinna rozpoznać zobowiązanie finansowe do nabycia 
akcji/udziałów jednostek zależnych od akcjonariuszy mniejszościowych, już w momencie powstania 
takiego zobowiązania, niezależnie od faktu czy płatności są uzależnione od przyszłych zdarzeń i 
decyzji posiadaczy opcji zbycia akcji/udziałów. 
 
W październiku 2005 roku Spółka zawarła umowę na zakup 51% pakietu udziałów spółki Gladstone. 
Umowa ta zawiera również opcję zakupu i sprzedaży („call” i „put”) dotyczącą nabycia kolejnego 
pakietu udziałów (pozostałe 49%). 
 
Na podstawie powyższej interpretacji i analizy transakcji zakupu udziałów spółki Gladstone Zarząd 
Softbank S.A. podjął decyzję o zastosowaniu tej interpretacji w skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych retrospektywnie. 
 
W wyniku podjętej decyzji zgodnie opisaną powyżej metodologią zostały wprowadzone następujące 
korekty w danych porównywalnych (tj. na dzień 31 grudnia 2005 roku): 
 

Opis  Wartość
 

Zwiększenie wartość wartości firmy powstałej na nabyciu udziałów w spółce Gladstone Consulting Ltd    24 345

Zwiększenie wartość różnic kursowych z przeliczenia jednostek zależnych     221

Zmniejszenie wartości kapitału akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych (  1 734)

Zwiększenie wyników lat ubiegłych z tytułu ujęcia dodatkowego 49% udziału w kapitale spółki    2 559

Zwiększenie (zmniejszenie) wyników z tytułu rozliczania według zamortyzowanego kosztu zobowiązania 
do zapłaty za 49% pakiet udziałów Gladstone oraz naliczenia różnic kursowych od tegoż zobowiązania (   641)

Ujęcie w wartości godziwej zobowiązania finansowego stanowiącego zapłatę za 49% pakiet udziałów 
Gladstone.    23 940

 
Dodatkowe informacje odnośnie opisanej powyżej korekty zostały opisane szczegółowo w punktach 
11, 21 oraz 22  Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 

 

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 39 do 94 stanowią jego integralną część. 
 10

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 

 

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006  

6 miesięcy do
30 czerwca 2005 

dane porównywalne,
nie badane 

 tys. PLN tys. PLN 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zysk netto przed opodatkowaniem     16 469      20 446  
Korekty o pozycje: (   15 288) (   37 223) 

Udział w wyniku finansowym jednostek objętych metodą praw własności (   2 961)      0  
Amortyzacja     6 776      4 186  
Zmiana stanu zapasów     1 649       284  
Zmiana stanu należności     84 080      52 349  
Zmiana stanu zobowiązań (   101 926) (   93 160) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych      572      2 788  
Zmiana stanu rezerw (    425) (   7 370) 
Przychody i koszty odsetkowe     2 089      2 652  
Zyski (straty) z różnic kursowych (   7 765)     2 021  
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej     2 701  (   1 339) 
Inne (    78)      366  

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej     1 181  (   16 777) 
Zapłacone odsetki (   1 422) (   3 493) 
Zapłacony podatek dochodowy (   2 070) (    263) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  (   2 311) (   20 533) 
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych      404      186 
Wpływy ze spłaty aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności      571     5 968 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (   3 352) (  2 436) 
Nabycie wartości niematerialnych  (    651) (  1 146) 
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (   13 514) (  3 000) 
Nabycie jednostek zależnych po potrąceniu przejętych środków pieniężnych (    82) (  1 263) 
Otrzymane odsetki      276      553 
Dywidendy otrzymane     1 244      657 
Inne pozycje      4      593 
Wpływy z realizacji transakcji forward     11 709     8 802 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (   3 391)    8 914 
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0 (   49) 
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów     3 817      0 
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek/kredytów (   11 322) (  13 669) 
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      0     1 577 
Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych (   13 676)      0  
Inne     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (   21 181) (  12 141) 
Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  (   26 883) (  23 760) 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia     62 140     47 344 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca      35 257     23 584 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 

Za okres bieżący 6 miesięcy 2006 roku 
i na dzień 30 czerwca 2006 roku 

Działalność 
wdrożeniowa - 
kontynuowana

Działalność medialna 
- zaniechana Działalność ogółem

  tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Przychody     
za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 
30 czerwca 2006 roku  

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych    222 651    3 445    226 096

Sprzedaż między segmentami (  5 840)     0 (  5 840)

Przychody segmentu ogółem    216 811    3 445    220 256

Wynik    

Wynik segmentu    14 752 (  1 150)    13 602

Koszty finansowe netto (   313) (   6) (   319)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych    2 961     0    2 961
Zysk przed opodatkowaniem    17 610 (  1 141)    16 469
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (   650)     0 (   650)

Zysk (strata) netto za rok obrotowy    16 960 (  1 141)    15 819

Aktywa i zobowiązania    

na dzień 30 czerwca 2006 roku    

Aktywa segmentu    485 616    2 575    488 191

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    87 852     0    87 852
Zobowiązania segmentu    287 017    3 129    290 146

    

Pozostałe informacje dotyczące segmentu    
za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 
30 czerwca 2006 roku    

Nakłady inwestycyjne (  3 997) (   181) (  4 178)

    

Amortyzacja (  6 691) (   85) (  6 776)

  

  
 



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 

 

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 39 do 94 stanowią jego integralną część. 
 12

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
(kontynuacja) 
 

Za okres poprzedni 6 miesięcy 2005 roku (dane 
porównywalne, nie badane) 
i na dzień 31 grudnia 2005 roku  (dane 
porównywalne) 

Działalność 
wdrożeniowa - 
kontynuowana

Działalność medialna 
- zaniechana Działalność ogółem

  tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Przychody  
za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 
30 czerwca 2005 roku  

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych    179 336    2 931    182 267

Sprzedaż między segmentami (  5 244)     0 (  5 244)

Przychody segmentu ogółem    174 092    2 931    177 023

Wynik    

Wynik segmentu    11 330 (  1 142)    10 188

Koszty i przychody finansowe netto (  1 659) (   61) (  1 720)
Zysk przed opodatkowaniem    21 649 (  1 203)    20 446

Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (   960)     0 (   960)

Strata netto za rok obrotowy    20 689 (  1 203)    19 486

Aktywa i zobowiązania    

na dzień 31 grudnia 2005 roku    

Aktywa segmentu    608 733    1 932    610 665

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    86 308     0    86 308

Zobowiązania segmentu    408 674    1 925    410 599

    

Pozostałe informacje dotyczące segmentu    
za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 
30 czerwca 2005 roku (dane porównywalne, nie 
badane) 

   

Nakłady inwestycyjne (  4 757) (   88) (  4 845)

    

Amortyzacja (  4 041) (   145) (  4 186)
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INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
(kontynuacja) 
 
Grupa Softbank w bieżącym okresie sprawozdawczym i w analogicznym okresie roku poprzedniego 
osiągnęła 99% przychodów ze sprzedaży na polskim rynku, eksport stanowił jedynie marginalną część 
obrotów Grupy, dlatego też nie zaprezentowano podziału działalności wg segmentów geograficznych. 
Segment branżowy jest dającym się wyodrębnić obszarem działalności, w ramach którego następuje 
dystrybucja towarów lub świadczenie usług lub grupy powiązanych towarów lub usług, podlegającym 
ryzyku i charakteryzującym się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych 
różniących się od tych, które są właściwe dla innych segmentów branżowych. Określając, czy 
produkty i usługi są powiązane wzięto pod uwagę rodzaj towarów lub usług. Grupa Softbank 
dokonuje podziału branżowego na podstawie rodzaju prowadzonej działalności. 
Branżowy podział działalności Grupy: 
 
Działalność wdrożeniowa - doradztwo oraz dostarczanie oprogramowania i sprzętu komputerowego: 

• oprogramowanie, licencje własne i obce, 
• wdrożenia własne produktów, jak i oprogramowania obcego, 
• serwisy własne i obce, 
• sprzęt komputerowy. 

 
Działalność medialna: 

• prowadzenie stacji radiowej. 
 
 
W 2006 roku w wyniku otrzymania ofert na zakup akcji spółki Mediabank S.A. Zarząd Softbank S.A. 
podjął decyzję o zbyciu tej jednostki. W dniu 28 kwietnia 2006 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży 
100% akcji spółki Mediabank S.A. Zgodnie z MSSF wszystkie pozycje rachunków wyników 
zaklasyfikowane jako grupa przeznaczona do zbycia zostały przeniesione do pozycji „Strata za okres 
sprawozdawczy z działalności zaniechanej”, co szerzej opisano w punkcie 6 Not Objaśniających.  
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INFORMACJE OGÓLNE 
 
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Softbank („Grupa Softbank”) jest Softbank S.A. 
(„Jednostka Dominująca”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a. 
Spółka została utworzona w dniu 18 stycznia 1989 roku jako spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością a następnie aktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 1993 roku została 
przekształcona i od dnia 31 sierpnia 1993 roku prowadzi działalność w formie Spółki Akcyjnej, 
z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a wpisanej obecnie do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 33391, a poprzednio do rejestru handlowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI 
Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, pod numerem RHB 17220. Od 1998 roku akcje Jednostki 
Dominującej notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. Spółce nadano numer statystyczny REGON 010334578. Czas trwania Spółki jest 
nieograniczony. 
 
Softbank S.A. jest jednostką dominującą Grupy Softbank. Jednostką dominującą Softbank S.A. jest 
spółka Prokom Software S.A. Wynika to ze sprawowania kontroli nad działalnością Emitenta. Na 
dzień 30 czerwca 2006 roku Prokom Software S.A. posiadała 34,26% akcji Softbank S.A., dających 
taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
Softbank S.A. zajmuje się działalnością doradczą w zakresie oprogramowania i sprzętu 
komputerowego, wytwarzaniem oprogramowania oraz dostarczaniem oprogramowania i sprzętu 
komputerowego. Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej, według działów 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-7222Z), jest „działalność w zakresie oprogramowania”. 
Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą, projektowaniem i programowaniem systemów 
gotowych do użycia. Przedmiotem działalności Jednostki Dominującej według klasyfikacji przyjętej 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest „informatyka”. 
Inne podmioty z Grupy prowadzą pokrewną działalność, za wyjątkiem spółki AWiM Mediabank S.A., 
której zakres działalności dotyczy: prowadzenia stacji radiowej, public relations, usług medialnych. 
 
Grupa, oprócz świadczenia kompleksowych usług informatycznych, zajmuję się również sprzedażą 
towarów obejmujących głównie sprzęt komputerowy. Sprzedaż towarów dokonywana przez Grupę 
jest w dużej części powiązana ze świadczeniem usług związanych z wdrażaniem oprogramowania. 
Zakres podstawowej działalności Grupy Softbank w podziale na odpowiednie segmenty został opisany 
w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres 6 miesięcy zakończony w dniu 
30 czerwca 2006 roku oraz zawiera dane porównywalne za okres 6 miesięcy zakończony w dniu 
30 czerwca 2005 roku oraz na dzień 31 grudnia 2005 roku. Dane finansowe za okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2005 roku są danymi porównywalnymi i nie podlegały badaniu przez biegłego 
rewidenta. 
Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla okresu bieżącego i porównywalnego. Softbank S.A. 
stosuje MSSF od 2005 roku. 
 
Spółka za 2005 rok wypłaciła dywidendę. Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 30% zysku 
netto za 2005 rok zostało przeznaczone na wypłatę dywidendy, która wyniosła 64 grosze na jedną akcję. 
Pozostała część zysku netto za rok 2005 została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego.  
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SOFTBANK S.A. 
Jednostka Dominująca 

z siedzibą w Warszawie

Gladstone Consulting Ltd.  
z siedzibą w Nikozji, Cypr 

*** 
51% na dzień 30 czerwca 2006 
51% na dzień 31 grudnia 2005 

Incenti S.A.  
z siedzibą w Warszawie 

*** 
100% na dzień 30 czerwca 2006 
100% na dzień 31 grudnia 2005 

AW i M Mediabank S.A. (**) 
z siedzibą w Warszawie 

*** 
100% na dzień 30 czerwca 2006 
100% na dzień 31 grudnia 2005 

ZUI NOVUM Sp. z o. o. 
z siedzibą w Łomży 

*** 
51% na dzień 30 czerwca 2006 
51% na dzień 31 grudnia 2005 

bezpieczeństwo.pl Sp. z o. o 
z siedzibą w Warszawie 

*** 
100% na dzień 30 czerwca 2006 
100% na dzień 31 grudnia 2005 

Bielpolsoft j.v. (***) 
z siedzibą w Mińsku, Białoruś 

*** 
85% na dzień 30 czerwca 2006 
85% na dzień 31 grudnia 2005 

NetPower S.A. 
z siedzibą w Warszawie 

*** 
100% na dzień 30 czerwca 2006 
100% na dzień 31 grudnia 2005 

SAWAN Grupa Softbank S.A. 
z siedzibą w Zabierzowie 

*** 
100% na dzień 30 czerwca 2006 
100% na dzień 31 grudnia 2005 

WA-PRO Sp. z o.o.(****) 
z siedzibą w Piasecznie 

 *** 
70% na dzień 30 czerwca 2006 
0% na dzień 31 grudnia 2005

Asseco Poland S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie 

*** 
22%  na dzień 30 czerwca 2006 
22%  na dzień 31 grudnia 2005 

Asseco Slovakia A. S.(****) 
z siedzibą w Bratysławie, Słowacja 

*** 
55%  na dzień 30 czerwca 2006 
55% na dzień 31 grudnia 2005 

Softlab Sp. z o.o.(****) 
z siedzibą w Warszawie 

*** 
96% na dzień 30 czerwca 2006 
0% na dzień 31 grudnia 2005 

Softlab Trade Sp. z o.o.(****) 
z siedzibą w Warszawie 

 *** 
96% na dzień 30 czerwca 2006 
0% na dzień 31 grudnia 2005 

Slovanet a.s.(****) 
z siedzibą w Bratysławie, Słowacja 

*** 
28% na dzień 30 czerwca 2006 
0% na dzień 31 grudnia 2005 

SLNT A. S.(****) 
z siedzibą w Bratysławie, Słowacja 

*** 
28% na dzień 30 czerwca 2006 
28% na dzień 31 grudnia 2005 

Softbank Serwis Sp. z o. o. (*) 
z siedzibą w Gdańsku 

*** 
100% na dzień 30 czerwca 2006 
100% na dzień 31 grudnia 2005 

Koma Nord Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gdyni 

*** 
100% na dzień 30 czerwca 2006 
100% na dzień 31 grudnia 2005 

Soft Technologies Sp. z o.o. (***)  
z siedzibą w Ałmaacie, Kazachstan 

*** 
45% na dzień 30 czerwca 2006 
45% na dzień 31 grudnia 2005 

INFORMACJE OGÓLNE (kontynuacja) 
Jednostka Dominująca oraz jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone wraz z podmiotami powiązanymi. 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku 

 
 
 
 
 
Udział procentowy w kapitale podany po przeliczeniu na udział Softbank S.A. 
(*) w dniu 4 stycznia 2006 roku nastąpiło połączenie spółek Softbank Serwis Sp. z o.o. i Koma S.A. Podmiotem przejmującym była spółka Softbank Serwis Sp. z  o.o. 
(**) W dniu 28 kwietnia 2006 roku Softbank S.A. zawarła umowę sprzedaży 100% akcji spółki Mediabank S.A. Na dzień 30 czerwca 2006 roku  nie zostały spełnione warunki zawieszające umowę. 
(***) Jednostki nie podlegają konsolidacji z uwagi na brak wpływu na te jednostki 
(****) Udział procentowy  w kapitale w przeliczeniu na udział Asseco Poland S.A. 
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INFORMACJE OGÓLNE (kontynuacja) 
 
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku i na dzień 31 grudnia 2005 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się 
następująco: 
Imię i nazwisko   Funkcja      
Krzysztof Korba   Prezes Zarządu  
Przemysław Borzestowski  Członek Zarządu 
Piotr Jeleński    Członek Zarządu 
Przemysław Sęczkowski  Członek Zarządu 
Robert Smułkowski   Członek Zarządu 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku i na dzień 31 grudnia 2005 skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał 
się następująco: 
Imię i nazwisko   Funkcja     
Ryszard Krauze    Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Marek Jakubik    Członek Rady Nadzorczej 
Stanisław Janiszewski   Członek Rady Nadzorczej 
Piotr Mondalski   Członek Rady Nadzorczej 
Maria Zagrajek    Członek Rady Nadzorczej 
 
 
Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 
Zgodnie z wiedzą Zarządu Softbank S.A. stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio, bądź przez 
podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Softbank S.A. przedstawiał się następująco: 
 

Akcjonariat Softbank S.A. wg informacji posiadanych w dniu 30 czerwca 2006 roku 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i głosów 
na WZA

Udział w kapitale zakładowym i 
w ogólnej liczbie głosów na 

WZA
Prokom Software S.A.   8 624 791 34,26%

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   1 279 964 5,08%

Pozostali   15 269 958 60,66%

Razem   25 174 713 100,00%

Na dzień 30 czerwca 2006 roku kapitał zakładowy Softbank S.A. wynosi 25 174 713 PLN i dzieli się na 
25 174 713 sztuk akcji zwykłych o wartości 1 PLN każda. 

 

Akcjonariat Softbank S.A. wg informacji posiadanych na dzień 31 grudnia 2005 roku 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i głosów 
na WZA

Udział w kapitale zakładowym i 
w ogólnej liczbie głosów na 

WZA
Prokom Software S.A.   8 309 791  33,01 %
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   1 306 307  5,19 %
Pozostali   15 558 615  61,80 %

Razem   25 174 713  100,00 %

Na dzień 31 grudnia 2005 roku kapitał zakładowy Softbank S.A. wynosił 25 174 713 PLN i dzielił się 
na 25 174 713 sztuk akcji zwykłych o wartości 1 PLN każda. 
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INFORMACJE OGÓLNE (kontynuacja) 
 
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Softbank S.A. przez osoby zarządzające i 
nadzorujące 
 

 
liczba akcji Członkowie Rady Nadzorczej stan na 30 czerwca 2006 stan na 31 grudnia 2005 

Ryszard Krauze 0 0 
Marek Jakubik 0 0 
Stanisław Janiszewski 1 600 1 600 
Piotr Mondalski 0 0 
Maria Zagrajek 0 0 

 
liczba akcji Członkowie Zarządu stan na 30 czerwca 2006 stan na 31 grudnia 2005 

Krzysztof Korba 0 0 
Przemysław Borzestowski 0 0 
Piotr Jeleński 0 0 
Przemysław Sęczkowski 0 0 
Robert Smułkowski 1 500 1 500 
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ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 
Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, 
z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży, które są wyceniane według wartości godziwej.  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, 
o ile nie to wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 
przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Przyjęto założenie, że Jednostka Dominująca oraz 
jednostki podporządkowane będą kontynuować działalność w dającej przewidzieć się przyszłości.  
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza się  nie miały miejsca okoliczności 
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę. 
 
Oświadczenie o zgodności 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i 
interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) 
oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 
Grupa zastosowała MSSF obowiązujące dla sprawozdań finansowych za lata rozpoczynające się po 
1 stycznia 2006 roku. 
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 oraz 
standardami MSSF przyjętymi przez Unię Europejską. 
Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) 
rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) 
i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy, 
wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. 
 
Szacunki 
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, miał duże znaczenie profesjonalny osąd kierownictwa i 
co do których zmiana szacunków może mieć istotny wpływ na wyniki Grupy w przyszłości.  
 
Przyjęte przepływy operacyjne do wyceny kontraktów IT 
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 instrumentów pochodnych, co 
dokonywane jest z zastosowaniem kursów „forward”. Przyjęte przyszłe przepływy operacyjne nie 
zawsze są zgodne z umowami z klientami, czy też dostawcami ze względu na zmiany w 
harmonogramach realizacji projektów IT.  
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Na dzień 30 czerwca 2006 roku wartość pozostałych należności z tytułu wyceny kontraktów IT 
wynosiła 33 287 tys. PLN, pozostałe zobowiązania z tego tytułu wynosiły 47 493 tys. PLN. Na dzień 
30 czerwca 2006 roku wycena wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych została ujęta w 
zobowiązaniach finansowych oraz aktywach finansowych i wynosiła odpowiednio 92 817 tys. PLN i 
178 tys. PLN. W przypadku umów denominowanych w walutach obcych, uznanych za waluty 
funkcjonalne nie są wydzielane wbudowane instrumenty pochodne. Przychody i koszty wynikające z 
takich umów są ustalane w oparciu kurs bieżący. 
 
Stawki amortyzacyjne 
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie 
dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących 
szacunków. 
 
Wartość aktywów (po skompensowaniu z rezerwą) z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Grupa w I półroczu 2006 roku nie rozpoznała całego salda aktywów (po skompensowaniu z rezerwą) z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego. Było to wynikiem weryfikacji szacunków w zakresie 
planowanego do osiągnięcia w przyszłości dochodu do opodatkowania.  
Kierownictwo Grupy uważa, że realizacja rozpoznanego w kwocie 21 308 tys. PLN aktywa jest bardzo 
prawdopodobna w przyszłości w oparciu o aktualny plan finansowy oraz obowiązujące obecnie zapisy 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
Wartość firmy – test na utratę wartości 
Zarząd Jednostki Dominującej na koniec 2005 roku przeprowadził test na utratę wartości firmy, 
powstałej w wyniku nabycia jednostek zależnych i jednostki stowarzyszonej. Wymagało to oszacowania 
wartości użytkowych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których należy wartość firmy. 
Oszacowanie wartości użytkowej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych 
generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia stopy dyskontowej do 
zastosowania w celu obliczenia bieżącej wartości tych przepływów. Na dzień 30 czerwca 2006 roku 
jedynie wartość firmy co do której wystąpiły przesłanki co do utraty wartości podlegała testom na utratę 
wartości. Wartość firmy na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiła 76 802 tys. PLN. 
 
Zobowiązanie z tytułu zapłaty za 49% udziałów spółki Gladstone Consulting Limited 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku (w wyniku korekty danych porównywalnych jak opisano pod 
„Zestawieniem ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym”) oraz na dzień 30 czerwca 2006 roku 
Grupa ujęła zobowiązanie z tytułu przyszłej płatności na rzecz udziałowców mniejszościowych spółki 
Gladstone. Ustalenie wartości powyżej opisanego zobowiązania wymagało oszacowania wartości 
wyników finansowych Gladstone w latach 2006 – 2008 oraz ustalenia stopy dyskontowej dla tego 
zobowiązania. Wartość zobowiązania z tytułu zapłaty za 49% udziałów spółki Gladstone Consulting 
Limited wynosiła na dzień 30 czerwca 2006 roku 24 199 tys. PLN. 
 
Profesjonalny osąd 
Grupa posiada szereg zawartych umów leasingu środków transportu, które klasyfikuje jako umowy 
leasingu operacyjnego. Leasingodawca zachowuje wszystkie istotne ryzyka i pożytki wynikające 
z prawa własności tych aktywów. 
Wbudowane instrumenty pochodne, które nie są ściśle powiązane z umową zasadniczą wykazuje się w 
księgach tak jak inne instrumenty pochodne, które nie są zaliczane do instrumentów zabezpieczających. 
Zyski/straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu pochodnego odnoszone są do rachunku 
zysku i strat tego okresu, w którym powstały. 
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W przypadku niektórych rodzajów transakcji, wbudowany instrument pochodny nie jest oddzielany od 
umowy zasadniczej i ujmowany oddzielnie, szczególnie gdy transakcja ta jest dokonywana w walucie 
uznanej za zwyczajowo stosowaną w tego rodzaju transakcjach w danym środowisku ekonomicznym. 
Do tego typu umów zaliczane są między innymi umowy najmu nieruchomości oraz, począwszy od dnia 
1 stycznia 2005 roku, z uwagi na wzrastającą powszechność i skalę stosowania EUR również kontrakty 
na usługi IT. Zasady ustalania wpływu na jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone zostały 
przedstawione w dalszej części zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego. 
Połączenia jednostek gospodarczych pod wspólna kontrolą rozliczane są metodą nabycia zgodnie 
z MSSF 3, pod warunkiem że transakcja ma sens ekonomiczny. 
 
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości  
W 2005 roku Grupa podjęła decyzje o zmianie prezentacji przychodów i kosztów operacyjnych w 
podziale na produkty i towary. Obecnie przychody i koszty operacyjne są klasyfikowane jako produkty 
lub towary ze względu rodzaj realizowanego projektu, niezależnie czy rozwiązania zostały stworzone 
bezpośrednio przez Spółkę, czy przez podmioty trzecie. Zmiana ta spowodowała wzrost przychodów ze 
sprzedaży produktów w I półroczu 2005 roku o 33 586 tys. PLN, powodując zmniejszenie sprzedaży 
towarów i materiałów o tę samą kwotę, analogicznie wzrostowi uległy również koszty wytworzenia 
sprzedanych produktów o 28 267 tys. PLN, przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości sprzedanych 
towarów i materiałów. Jednocześnie w 2006 roku Grupa, w danych porównywalnych, dokonała 
przeniesienia długoterminowej części wyceny zawartych kontraktów typu „forwad” do pozycji 
krótkoterminowych. Przeniesienie to było wynikiem zmiany podejścia co do prezentacji pochodnych 
instrumentów finansowych. Powyżej opisane zmiany nie wpłynęły na wysokość zysków na 
poszczególnych poziomach skonsolidowanego rachunku zysków i strat. 
W roku rozpoczynającym się 1 stycznia 2006 roku zaczęły obowiązywać następujące nowe standardy i 
interpretacje oraz zmiany do istniejących standardów: 
• zmiana do MSR 19 Świadczenia pracownicze – zmiana ta wprowadza możliwość alternatywnego 

sposobu ujmowania zysków i strat aktuarialnych w kapitale własnym. Nakłada też dodatkowe 
wymagania dla niektórych programów wielozakładowych. Dodatkowo zmiana ta wprowadza też 
nowe wymogi informacyjne. Ponieważ Grupa nie uczestniczy w żadnym programie 
wielozakładowym, zastosowanie zmienionego MSR 19 nie wpłynęło na niniejsze sprawozdanie 
finansowe, 

• zmiana do MSR 39 Opcja wyceny w wartości godziwej – zmiana ta ogranicza stosowanie opcji 
wyceny instrumentów finansowych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Ze 
względu na to, że Grupa kwalifikowała do kategorii instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat tylko instrumenty finansowe przeznaczone do 
obrotu, zmiana MSR 39 nie miała wpływu na wykazywane aktywa i zobowiązania i ich wartości, 

• zmiana do MSR 39 i MSSF 4 Umowy gwarancji finansowych – zmiana wprowadza obowiązek 
rozpoznawania zobowiązania z tytułu udzielenia gwarancji finansowych w wartości godziwej a 
następnie przeceniania tego zobowiązania do wyższej z dwóch wartości - nierozliczonego salda 
otrzymanych i odroczonych prowizji lub wielkości nakładów potrzebnych do uregulowania 
zobowiązania. Zmiana ta nie ma zastosowania dla Grupy, 

• zmiana do MSR 39 Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych w przypadku 
przewidywanych transakcji wewnątrzgrupowych – zmiana ta pozwala na potraktowanie ryzyka 
zmiany kursu w prognozowanych transakcjach wewnątrzgrupowych jako pozycji zabezpieczanej 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym pod warunkiem, że transakcja jest wyrażona w 
walucie innej niż waluta funkcjonalna którejkolwiek ze stron zawierających transakcję i ryzyko 
zmiany kursu waluty obcej wpłynie na skonsolidowany zysk lub stratę. Powyższa zmiana MSR 
39 nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Softbank, 
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• MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych – standard ten dotyczy spółek działających 
w branży wydobywczej i nie ma zastosowania dla Grupy, 

• interpretacja KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu – interpretacja ta 
narzuca obowiązek zweryfikowania umów nie mających prawnej formy leasingu, ale z których 
może wynikać prawo do dysponowania składnikiem aktywów. W wyniku weryfikacji zawartych 
umów Zarząd stwierdził, że interpretacja nie ma dla Grupy zastosowania, 

• interpretacja KIMSF 5 Prawa do udziału w funduszu rozliczającym zobowiązania z tytułu 
rekultywacji, odnowy terenu i ochrony środowiska – interpretacja nie dotyczy działalności Grupy 
i transakcji przez nią zawieranych, 

• interpretacja KIMSF 6 Zobowiązania wynikające z udziału w rynku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego – interpretacja nie dotyczy działalności Grupy i transakcji przez nią zawieranych. 

 
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie 
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie 
weszły jeszcze w życie: 

• zmiana do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, Ujawnianie informacji na temat 
kapitału (obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku), 

• MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji (obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku), 
• Interpretacja KIMSF 7 Zastosowanie podejścia polegającego na przekształceniu według MSR 

29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji (obowiązuje dla okresów 
sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 marca 2006 roku), 

• interpretacja KIMSF 8 Zakres MSSF 2 (obowiązuje dla okresów sprawozdawczych 
rozpoczynających się po 1 maja 2006 roku), 

• interpretacja KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych (obowiązuje 
dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 czerwca 2006 roku), 

• interpretacja KIMSF 10 Śródroczne sprawozdania finansowe i utrata wartości  (obowiązuje dla 
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 listopada 2006 roku). 

 
Na dzień przygotowywania sprawozdania finansowego standardy i interpretacje, które zostały 
opublikowane, a ich stosowanie będzie obowiązkowe lub możliwe w następnych okresach 
sprawozdawczych nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Grupy. 
 
Obecnie Zarząd Softbank S.A. jest w trakcie analizy tych wymogów w celu dokonania odpowiednich 
ujawnień w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku. 
 



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK  za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 

 
ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 

 

 22

Zasady konsolidacji  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej 
Softbank S.A. oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych sporządzone na określony dzień 
bilansowy (koniec kwartału, półrocza, roku). 
Jednostkami zależnymi są takie jednostki, w których Grupa posiada więcej niż połowę głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub w jakikolwiek inny sposób 
posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną tychże jednostek. Do oceny posiadania 
przez Grupę kontroli nad innymi jednostkami bierze się również pod uwagę istnienie i wpływ 
potencjalnych głosów, które mogą być wykonywane na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub 
zgromadzeniach wspólników tychże jednostek. 
Roczne sprawozdania finansowe oraz śródroczne dane finansowe jednostek zależnych sporządzane są 
za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie Jednostki Dominującej, przy wykorzystaniu spójnych 
zasad rachunkowości. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, zasady rachunkowości jednostek zależnych 
modyfikuje się w celu zapewnienia ich zgodności z zasadami przyjętymi przez Grupę. W celu 
uzgodnienia jakichkolwiek rozbieżnych zasad rachunkowości wprowadza się korekty. 
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę do 
dnia ustania tej kontroli. W przypadku utraty kontroli nad jednostką zależną, skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe uwzględnia wyniki za tę część roku objętego sprawozdaniem, w którym to 
okresie Grupa posiadała taką kontrolę. Nabycie jednostek zależnych rozliczane jest metodą nabycia. 
Cena nabycia obejmuje wartość godziwą oddanych aktywów, akcje wyemitowane lub zobowiązania 
zaciągnięte na dzień nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z transakcją. Nadwyżka ceny nabycia 
nad wartością godziwą przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej 
ujmowana jest jako wartość firmy.  
Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające 
z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane podczas konsolidacji. 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych  
Inwestycja Grupy w jednostkę stowarzyszoną jest ujmowana metodą praw własności. Jednostkami 
stowarzyszonymi są takie jednostki, w których Grupa posiada 20-50% udziału w głosach na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy oraz na które grupa wywiera znaczący wpływ, ale ich nie kontroluje, czyli 
nie są ani jednostkami zależnymi, ani wspólnym przedsięwzięciem. Sprawozdania finansowe jednostek 
stowarzyszonych są podstawą wyceny posiadanych przez Grupę udziałów według metody praw własności. 
Dni bilansowe jednostek stowarzyszonych i Grupy są jednakowe i wszystkie podmioty Grupy oraz 
jednostki stowarzyszone stosują spójne zasady rachunkowości.  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są wykazywane w bilansie według ceny nabycia powiększonej 
o późniejsze zmiany udziału Grupy w aktywach netto tych jednostek, pomniejszone o ewentualne odpisy 
z tytułu utraty wartości. Rachunek zysków i strat odzwierciedla udział w wynikach działalności jednostek 
stowarzyszonych. W przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w kapitale własnym jednostek 
stowarzyszonych, Grupa ujmuje swój udział w każdej zmianie i ujawnia go, jeśli jest to właściwe, 
w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.  
Zgodnie z metodą praw własności, udział Grupy w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych po 
dacie nabycia ujmowany jest w rachunku zysków i strat, zaś udział Grupy w rezerwach jednostek 
stowarzyszonych po dacie nabycia ujmowany jest w rezerwach. Skumulowane ruchy po dacie nabycia 
korygują cenę nabycia. Niezrealizowane zyski/straty na transakcjach pomiędzy Grupą a jednostkami 
stowarzyszonymi podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym, do wysokości udziału grupy jednostkach 
stowarzyszonych. Niezrealizowane straty są również eliminowane, chyba że z transakcji wynika utrata 
wartości przenoszonych aktywów. Inwestycja w jednostce stowarzyszonej obejmuje wartość firmy 
powstałą przy nabyciu. Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej równa się lub przewyższa 
wartość inwestycji, Grupa nie rozpoznaje dalszych strat, chyba że zobowiązała się do uregulowania 
zobowiązań w imieniu jednostki stowarzyszonej lub dokonania wpłat na rzecz jednostki stowarzyszonej. 
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Wartość firmy 
Wartość firmy stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą udziału grupy w możliwych do 
zidentyfikowania aktywach netto jednostki zależnej/stowarzyszonej na dzień przejęcia. Wartość firmy 
dotycząca jednostek zależnych prezentowana jest w wyodrębnionej pozycji aktywów trwałych bilansu, 
natomiast wartość firmy dotycząca jednostek stowarzyszonych prezentowana jest w bilansie 
w inwestycjach w jednostkach powiązanych. 
Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie 
skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Na każdy moment bilansowy Grupa 
weryfikuje wartość firmy pod kątem ewentualnej utraty wartości. Odpis jest dokonywany, jeżeli wartość 
bilansowa przewyższa wartość możliwą do odzyskania. Niezależnie od występowania przesłanek co do 
utraty wartości raz do roku dokonywany jest test na utratę wartości firmy. Odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości ujmowane są w kosztach operacyjnych. 
 
Zbycie jednostek zależnych i stowarzyszonych 
Zysk/strata ze zbycia jednostki zależnej i/lub stowarzyszonej stanowi różnicę pomiędzy ceną sprzedaży 
a wartością aktywów netto/inwestycji oraz wartości firmy dotyczącą danej jednostki.  
 
Udział we wspólnym przedsięwzięciu  
Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu jest ujmowany metodą konsolidacji proporcjonalnej, 
zgodnie z którą proporcjonalny udział w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach wspólnego 
przedsięwzięcia jest ujmowany, pozycja po pozycji, łącznie z podobnymi pozycjami 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Jednostkami współzależnymi są jednostki nie będące 
jednostkami zależnymi lub stowarzyszonymi w których Grupa posiada nie więcej niż połowę głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub w jakikolwiek inny sposób 
posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną tychże jednostek wspólnie z pozostałym 
akcjonariuszami lub udziałowcami. 
 
Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej  
Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji Jednostki Dominującej i jej jednostek zależnych 
w Polsce jest złoty polski (PLN). Transakcje wyrażone w walutach obcych są początkowo ujmowane 
według kursu waluty funkcjonalnej obowiązującego na dzień zawarcia transakcji. Aktywa i zobowiązania 
pieniężne wyrażone w walutach obcych są przeliczane po kursie waluty funkcjonalnej obowiązującym na 
dzień bilansowy. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztów historycznych w walucie obcej są 
przeliczane po kursie wymiany z dnia początkowej transakcji. Pozycje niepieniężne wyceniane według 
wartości godziwej w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia ustalenia takiej wartości 
godziwej. 
 
Walutą funkcjonalną zagranicznej jednostki zależnej „Gladstone Consulting Limited” jest dolar 
amerykański. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania tej zagranicznej jednostki zależnej są 
przeliczane na walutę prezentacji Grupy Kapitałowej Softbank po kursie obowiązującym na dzień 
bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane po średnim ważonym kursie wymiany za dany 
okres obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio 
w kapitale własnym jako jego odrębny składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, 
zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu 
zagranicznego, są ujmowane w rachunku zysków i strat.  
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Rzeczowe aktywa trwałe  
 
Rzeczowe aktywa trwałe są wykazywane według ceny nabycia/kosztu wytworzenia i pomniejszone o 
skumulowaną amortyzację oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Koszty 
poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 
Jeżeli możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych 
korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane 
pierwotnie, to w takim przypadku zwiększają one wartość środków trwałych. 
 
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika 
aktywów, wynoszący: 

Typ Stawka 
amortyzacyjna 

Okres 

   
Budynki i budowle 2,5 % - 3,5% 29 – 40 lat 
Maszyny i urządzenia techniczne 20 % -30,0%   3,3 - 5 lat 
Środki transportu  20,0 %  5 lat 
Komputery  30,0 %  3,3 lat 
Inwestycje w obcych środkach trwałych  10,0 %  10 lat 

 
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest weryfikowana raz do roku, powodując 
odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 
Jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany, które wskazują na to, że wartość bilansowa środków 
trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem 
ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, 
a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów bądź 
ośrodków wypracowujących środki pieniężne jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwanej. Wartość 
odzyskiwalna środków trwałych odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: ceny sprzedaży 
netto lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne 
są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej 
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem 
aktywów. W przypadku składnika aktywów, który nie generuje wpływów pieniężnych w sposób znacząco 
samodzielny, wartość odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do 
którego ten składnik należy. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku 
zysków i strat w kosztach operacyjnych. 
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia 
lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego 
użytkowania takiego składnika aktywów. Zyski/straty ze zbycia środków trwałych określane są przez 
porównanie środków pozyskanych ze zbycia z bieżącą wartością księgową i ujmowane są wyniku 
operacyjnym. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu 
(obliczone jako różnica pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są 
ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego wyksięgowania. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego  
Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia według 
wzorcowego podejścia zgodnego z MSR 23. 
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Nieruchomości inwestycyjne  
Początkowo nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów 
transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane zgodnie z wymogami 
stosowanymi w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych tj. w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia, pomniejszonym o dotychczasowe umorzenie i z akumulowane odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych spełniających kryteria zaklasyfikowania ich 
jako przeznaczone do sprzedaży lub ujętych w grupie do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczone do 
sprzedaży.  
Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego 
wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe 
korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej 
z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego 
wyksięgowania. 
 
Wartości niematerialne  
Nabyte odrębnie oraz w wyniku połączenia jednostek gospodarczych 
Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane według ceny nabycia. 
Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są aktywowane 
według wartości godziwej na dzień przejęcia. 
Okres użytkowania wartości niematerialnych zostaje oceniony i uznany za ograniczony lub nieokreślony. 
Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania amortyzuje się metodą liniową w oparciu 
o ich szacowany okres użytkowania, a koszty amortyzacji są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie 
z miejscem ich powstawiania. Okresy użytkowania stanowiące podstawę ustalenia stawek amortyzacji są 
poddawane corocznej weryfikacji, a razie potrzeby korygowane począwszy od kolejnego roku 
obrotowego. 
Z wyjątkiem prac rozwojowych, wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie 
nie są ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie są ujmowane w ciężar rachunku 
zysków i strat za ten rok, w którym zostały poniesione.  
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane są 
corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości. Pozostałe wartości 
niematerialne są poddawane testom na utratę wartości, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że 
mogła nastąpić utrata wartości. Jeżeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość możliwą do 
odzyskania (wyższa z następujących dwóch wartości – ceny sprzedaży netto lub wartości użytkowej), 
wartość tych aktywów obniżana jest do poziomu wartości odzyskiwalnej. 
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Koszty prac badawczych i rozwojowych  
Składnik wartości niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych lub realizacji etapu prac 
rozwojowych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie powinien być ujęty wtedy i tylko 
wtedy, gdy jednostka gospodarcza jest w stanie udowodnić: 

• możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych 
tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży, 

• zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży, 
• zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 
• sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe 

korzyści ekonomiczne. Między innymi jednostka gospodarcza powinna udowodnić istnienie 
rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam 
składnik, lub - jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę - użyteczność składnika 
wartości niematerialnych, 

• dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć 
ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości 
niematerialnych, 

• możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które 
można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych. 

 
Koszty prac rozwojowych niespełniające powyższych kryteriów obciążają rachunek zysków i strat. 
Koszty prac rozwojowych spełniających powyższe kryteria ujmowane są według cen nabycia 
pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 
Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania 
przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia. Okres dokonywania odpisów kosztów prac 
rozwojowych odpowiada okresowi ekonomicznej użyteczności dane składnika aktywów i nie przekracza 
5 lat. 
Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli 
składnik aktywów nie został jeszcze oddany do użytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu 
sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, że ich wartość bilansowa może 
nie być możliwa do odzyskania. 
W odniesieniu do wartości niematerialnych podlegających odpisom umorzeniowym, stosowana jest 
liniowa metoda amortyzacji. Przyjęte stawki amortyzacji stosowane dla wartości niematerialnych 
wynoszą: 
 

Typ Stawka 
amortyzacyjna 

Okres 

   
Koszty prac rozwojowych 20,0 % - 33,0% 3 – 5 lat 
Oprogramowanie komputerowe 33,0 % 3 lata 
Patenty i licencje 20,0 % 5 lat 
Inne 20,0 % 5 lat 

 
Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy 
pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane 
w rachunku zysków i strat w momencie jego wyksięgowania. 
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Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych 
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny aktywów pod względem istnienia przesłanek 
wskazujących na utratę ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje 
oszacowania wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów 
przewyższa jego wartość odzyskiwaną, uznaje się utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego 
jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość możliwa do odzyskania jest jedną z dwóch 
następujących wartości w zależności od tego, która z nich jest wyższa: wartością godziwą danego 
składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, pomniejszoną o koszty zbycia lub 
wartością użytkową ustalaną dla poszczególnych składników aktywów, w przypadku gdy dany składnik 
aktywów generuje przepływy środków pieniężnych znacząco niezależne od tych generowanych przez inne 
aktywa lub grupy aktywów. 
Instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

• Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
• Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
• Pożyczki i należności 
• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz 
• Zobowiązania finansowe 

Wszystkie aktywa finansowe są początkowo ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości 
godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z nabyciem danego aktywa finansowego, za 
wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych 
do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość 
utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.  
Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są 
klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości 
godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. Zmiany tych instrumentów 
finansowych uwzględniane są w przychodach lub kosztach finansowych. 
Pożyczki i należności ujmowane są według zamortyzowanego kosztu. 
Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, nie potrącając kosztów 
transakcji, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań 
giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej 
metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia 
skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą a 
ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje 
cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być 
ustalona w inny wiarygodny sposób), odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek 
wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku zysków 
i strat jako koszt finansowy. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są 
jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa 
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do aktywów obrotowych, 
jeżeli Zarząd ma zamiar zrealizować je w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, za wyjątkiem zawartych 
kontraktów typu „forward” klasyfikowanych jako pozycje krótkoterminowe niezależnie od terminu ich 
zapadalności. 
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Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 
początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej, obejmującej koszty 
transakcji.  
Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez 
wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy 
procentowej. 
Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi 
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży 
instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi 
przechodzą na niezależną stronę trzecią 
 
Utrata wartości aktywów finansowych 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika 
aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 
Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 
Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i 
należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością 
bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu 
nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem 
pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy początkowym ujęciu). 
Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez rezerwę. Kwotę straty ujmuje 
się w rachunku zysków i strat.  
Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników 
aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów 
finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie 
istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, 
niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Spółka włącza ten składnik do grupy aktywów 
finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia  pod kątem utraty wartości. 
Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący 
z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę 
przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w 
obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis 
odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku 
zysków i strat w zakresie, w jakim  na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie 
przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.    
Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu 
kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie 
można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony 
poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty 
wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz 
wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy 
zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.  
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Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych 
dostępnego do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów 
(pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o 
wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje 
wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie można ujmować w 
rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych 
kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu 
dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem 
następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego 
odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat. 
 
Zapasy  
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do 
uzyskania wartości netto. Wartością netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży 
dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane 
koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Spółka do wyceny rozchodu zapasów korzysta z 
metody szczegółowej identyfikacji. Odpisy z tytułu aktualizacji wartości zapasów ujmowane są w 
kosztach operacyjnych. 
Rozliczenia międzyokresowe 
W rozliczenia międzyokresowych kosztów wykazywane są wydatki poniesione do dnia bilansowego, 
które dotyczą przyszłych okresów (czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów). 
W szczególności do rozliczeń międzyokresowych zaliczyć należy: 

• z góry zapłacone czynsze, 
• ubezpieczenia, 
• prenumeraty, 
• z góry opłacone serwisy obce, które będą świadczone w następnych okresach, 
• wydatki związane z nabyciem składników inwestycji, występujące przed formalnym zakupie 

udziałów lub akcji, które po dokonanym zakupie jako koszty nabycia zwiększą wartość nabytych 
udziałów, 

• pozostałe koszty poniesione w okresie a dotyczące przyszłych okresów. 
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczane są przede wszystkim usługi serwisowe dotyczące 
przyszłych okresów. Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz  rozliczeń 
międzyokresowych przychodów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
 
Przychody i koszty z realizacji kontraktów wdrożeniowych 
Przychody z wykonania niezakończonej usługi, objętej umową, wykonanej na dzień bilansowy  
w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli 
kwotę zysku można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania mierzony jest udziałem 
kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w szacowanych całkowitych 
kosztach wykonania usługi lub udziałem nakładu wykonanej pracy w stosunku do całkowitych nakładów 
pracy. Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi nie może być na dzień bilansowy ustalony w 
sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym 
kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest 
prawdopodobne. 
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W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, iż łączne koszty wykonania umowy przekroczą łączne 
przychody z tytułu umowy, przewidywana strata jest ujmowana jako koszt okresu, w którym została 
ujawniona. 
Koszty wytworzenia niezakończonej usługi obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej 
umowy do dnia bilansowego. Koszty wytworzenia poniesione przed zawarciem umowy związane z 
realizacją jej przedmiotu, zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie tych kosztów w przyszłości 
przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne. 
Jeżeli poniesione koszty pomniejszone o przewidywane straty a powiększone o zyski ujęte w rachunku 
zysków i strat przekraczają swoim zaawansowaniem procentowym zaawansowanie procentowe 
zafakturowanej sprzedaży, wynikająca z powyższej różnicy kwota niezafakturowanej sprzedaży 
prezentowana jest w aktywach bilansu w pozostałych należnościach.  
Jeżeli zaawansowanie procentowe zafakturowanej sprzedaży przekracza zaawansowanie procentowe 
poniesionych kosztów pomniejszonych o przewidywane straty a powiększone o zyski ujęte w rachunku 
zysków i strat, wynikające z powyższej różnicy przyszłe przychody prezentowane są w pozostałych 
zobowiązaniach. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług 
Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 7 do 90 dni, są 
ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem rezerwy na 
nieściągalne należności. Rezerwa na należności wątpliwe oszacowywana jest wtedy, gdy ściągnięcie 
pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane do 
rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.  
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana 
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza 
w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w 
związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 
 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, środki pieniężne zastrzeżone  
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie, 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy oraz inne 
instrumenty o wysokim stopniu płynności. 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów 
pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Dla potrzeb 
rachunku przepływów pieniężnych Grupa przyjęła zasadę nie ujmowania w saldzie środków pieniężnych 
ich ekwiwalentów kredytów w rachunkach bieżących oraz zastrzeżonych środków pieniężnych. 
Zastrzeżone środki pieniężne prezentowane są w oddzielnej pozycji bilansu. 
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Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki oraz papiery dłużne są 
ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, 
pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu, pożyczki lub emisji papierów dłużnych. 
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki oraz papiery dłużne są następnie wyceniane 
według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy 
ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub 
pożyczki lub emisji papierów dłużnych oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. 
Różnica między środkami otrzymanymi (pomniejszonymi o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub 
pożyczki lub emisji papierów dłużnych) a wartością do spłaty ujmowana jest w rachunku zysków i strat 
przez okres trwania kredytu lub pożyczki. Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą 
usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty wartości, a także w wyniku naliczania 
amortyzacji. Wszelkie koszty obsługi kredytów i pożyczek lub emisji papierów dłużnych ujmowane są w 
rachunkach zysków i strat okresów, których dotyczą. 
 
Transakcje w walutach obcych 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu 
kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 
przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu 
sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z 
przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych 
lub w kapitałach własnych oraz w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, 
kapitalizowane w wartości aktywów. 
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie 
obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne 
ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia 
dokonania wyceny do wartości godziwej.  
 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
 

Waluta 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
   
EUR 4,0434 3,8598
USD 3,1816 3,2613

 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, dotyczą działalności operacyjnej, są ujmowane i wykazywane 
według kwot zgodnych z otrzymanymi fakturami i ujmowane w okresach sprawozdawczych, których 
dotyczą. Pozostałe zobowiązania w główniej mierz dotyczą operacyjnej działalności, ale w odróżnieniu od 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług nie zostały zafakturowane.  
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Rezerwy 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz można dokonać wiarygodnego 
oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną 
zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny 
składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi, 
koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat pomniejszone o wszelkie zwroty.  
Grupa rozpoznaje rezerwy na umowy rodzące obciążenia, jeżeli nieuniknione koszty wypełnienia 
obowiązków przewyższają możliwe od uzyskania korzyści. 
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w 
czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda 
polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako 
koszty finansowania zewnętrznego. 
 
Świadczenia emerytalne i inne świadczenia po okresie zatrudnienia oraz rezerwa na 
niewykorzystane urlopy  
Grupa tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat odpraw emerytalnych. 
Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania, pracownicy mają prawo do otrzymania jednorazowej 
wypłaty odprawy emerytalnej w momencie przechodzenia na emeryturę. Wielkość wypłat zależy od stażu 
pracy oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Grupa tworzy także rezerwę na niewykorzystane 
urlopy, które dotyczą okresów poprzedzających datę bilansową, a będą wykorzystane w przyszłości. 
Wielkość wypłat zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz liczby niewykorzystanych, a 
przysługujących pracownikom dni urlopu na datę bilansową. Koszty, zarówno z tytułu odpraw 
emerytalnych, jak i z tytułu niewykorzystanych urlopów, są uznawane na bazie memoriałowej w oparciu o 
szacowane wartości. 
 
Leasing 
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu 
według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są 
rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób 
umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe 
są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. 
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch 
okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie 
pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. 
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat 
metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
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Kapitał własny 
Kapitał własny wykazuje się w wartości nominalnej. Kapitał własny obejmuje: 

• kapitał podstawowy, wykazany w kwocie wniesionych i opłaconych wkładów na poczet kapitału, 
• nadwyżkę ze sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną, 
• akcje (udziały) własne, zarówno przeznaczone do sprzedaży jak i do umorzenia, wykazywane w 

kapitale własnym jako wielkość ujemna, 
• niezrealizowane zyski netto, dotyczące wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 
• różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych, 
• składnik kapitałowy obligacji zamiennych na akcje, 
• zyski (straty) z lat ubiegłych, 
• udziały mniejszości. 

 
Składnik kapitałowy obligacji zamiennych na akcje stanowi nadwyżkę wartości godziwej 
niezrealizowanych zapłat,  za nabywane aktywa lub usługi, nad wartością nominalną obligacji. 
 
Udziały mniejszości stanowią wartość aktywów Grupy przypadającą na akcjonariuszy/udziałowców 
mniejszościowych, zgodnie z ich udziałem w kapitałach poszczególnych jednostek Grupy, do wysokości 
gwarantowanych przez nich kwot. W przypadku zwiększenia udziału procentowego Grupy w kapitale 
jednostki zależnej transakcja nie jest uważana za połączenie jednostek gospodarczych. Wartości aktywów 
i pasywów jednostki zależnej nie są wyceniane do wartości godziwych na dzień zwiększenia udziału 
procentowego Grupy. Różnica pomiędzy ceną nabycia udziałów mniejszości a wartością księgową 
przejętych aktywów netto jest aktywowana jako wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy 
 
Płatności w formie akcji własnych 
Świadczenia wobec pracowników 
Pracownicy Jednostki Dominującej otrzymują nagrody w formie akcji Spółki, w związku z czym świadczą 
usługi w zamian za akcje lub prawa do akcji. Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w 
instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do wartości godziwej na dzień przyznania 
praw. Przy wycenie transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych nie są uwzględniane żadne 
warunki dotyczące efektywności/wyników, poza tymi, które są związane z ceną akcji Spółki. 
Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym mu 
wzrostem wartości kapitału własnego przez okres, w którym spełniane będą warunki dotyczące 
efektywności/wyników, kończącym się w dniu, w którym określeni pracownicy zdobędą pełne 
uprawnienia do świadczeń („dzień nabycia praw”). Skumulowany koszt ujęty z tytułu transakcji 
rozliczanych w instrumentach kapitałowych na każdy dzień bilansowy do dnia nabycia praw 
odzwierciedla stopień upływu okresu nabywania praw oraz liczbę nagród, do których prawa – w opinii 
zarządu Spółki na ten dzień, opartej na możliwie najlepszych szacunkach liczby instrumentów 
kapitałowych – zostaną ostatecznie nabyte. 
Żadne koszty nie są ujmowane z tytułu nagród, do których prawa nie zostaną ostatecznie nabyte, z 
wyjątkiem nagród, w przypadku których nabycie praw zależy od warunków rynkowych, które są 
traktowane jako nabyte bez względu na fakt spełnienia uwarunkowań rynkowych, pod warunkiem 
spełnienia wszystkich innych warunków dotyczących efektywności. 



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK  za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 

 
ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 

 

 34

Nabywanie aktywów 
Spółka nabywając aktywa opłaca je akcjami własnymi. Koszt nabycia aktywów jest wyceniany w 
odniesieniu do wartości godziwej nabywanych aktywów. Różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji lub 
obligacji zamiennych na akcje a wartością godziwą nabywanych aktywów powoduje korektę nadwyżki 
wartości emisyjnej nad nominalną. W przypadku gdy wydanie akcji (obligacji zamiennych na akcje) 
odbywa się w terminach późniejszych niż uzyskanie praw do zarządzania nabywanymi aktywami, różnica 
pomiędzy ceną emisyjną akcji lub obligacji zamiennych na akcje a wartością godziwą nabywanych 
aktywów jest odnoszona na pozostałe kapitały do momentu wydania akcji. 
 
Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana 
Zgodnie z MSSF 5 dana działalność zostaje sklasyfikowana jako zaniechana w przypadku spełnienia 
kryteriów klasyfikacji tej działalności jako przeznaczonej do sprzedaży lub jeśli Emitent dokonał 
faktycznego zaprzestania tej działalności. Działalność lub aktywa są przeznaczone do sprzedaży, gdy 
wartość bilansowa działalności lub aktywów zostanie odzyskana w wyniku transakcji sprzedaży, a nie 
kontynuacji działalności. 
 
Przychody  
Zasady rachunkowości dotyczące rozpoznawania przychodów z realizacji kontraktów informatycznych 
zostały opisane wcześniej w niniejszej informacji dodatkowej. Przychody są ujmowane w takiej 
wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną 
transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 
Grupa prezentuje przychody ze sprzedaży w podziale na produkty i towary. Prezentacja ta odzwierciedla 
podział uzyskiwanych korzyści ekonomicznych. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
stanowią część działalności typowo handlowej, zaś przychody ze sprzedaży produktów i usług są 
wynikiem realizowanych projektów informatycznych, w ramach których świadczone są usługi budowy 
systemów informatycznych i serwisu. 
Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również następujące kryteria: 
Przychody ze sprzedaży towarów  
Przychody ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 
Przychody ze sprzedaży sprzętu komputerowego i licencji obcych są rozpoznawane w momencie dostawy 
do klienta, o ile sprzedaż sprzętu komputerowego nie łączy się z wykonaniem usług wdrożeniowych, gdyż 
wówczas stosuje się metodę zaawansowania kosztowego. 
Przychody ze sprzedaży produktów 
Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 
Przychody ze sprzedaży usług wdrożeniowych są uznawane zgodnie ze stopniem zaawansowania. 
Natomiast przychody ze sprzedaży licencji dotyczących oprogramowania komputerowego rozpoznawane 
są systematycznie wraz z czasem trwania umów, których dotyczą. 
Przychody ze świadczenia usług 
Przychody z realizacji usług wdrożeniowych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich 
realizacji. Przychody z wykonania niezakończonej usługi, objętej umową, wykonanej na dzień bilansowy  
w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli 
kwotę przychodu można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania mierzony jest udziałem 
kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w szacowanych całkowitych 
kosztach wykonania usługi lub udziałem nakładów wykonanej pracy w stosunku do całkowitych 
planowanych nakładów pracy. Jeżeli wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, wówczas 
przychody uzyskiwane z tytułu tego kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, 
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które Grupa spodziewa się odzyskać. Przychody z tytułu opłat licencyjnych rozpoznawane są na zasadzie 
memoriału. 
Grupa prezentuje przychody ze sprzedaży w podziale na produkty i towary. Prezentacja ta odzwierciedla 
podział uzyskiwanych korzyści ekonomicznych. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
stanowią część działalności typowo handlowej, zaś przychody ze sprzedaży produktów i usług są 
wynikiem realizowanych projektów informatycznych, w ramach których świadczone są usługi budowy 
systemów informatycznych i serwisu. 
 
Odsetki 
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem metody 
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dokładnie dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe 
przez szacowany okres użytkowania instrumentów finansowych) do wartości bilansowej netto danego 
składnika aktywów finansowych. 
Przychody z odsetek stanowią odsetki od udzielonych pożyczek, inwestycji w papiery wartościowe 
utrzymywane do terminu wymagalności, depozytów bankowych i pozostałych tytułów, oraz rozliczone 
dyskonto kosztów (zobowiązań) zgodnie ze metodą efektywnej stopy procentowej. 
Dywidendy 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 
 
Koszty operacyjne 
Jednostki Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. 
Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług obejmują koszty bezpośrednio związane z nabyciem 
sprzedanych towarów lub wytworzeniem sprzedanych usług. Koszty sprzedaży obejmują koszty 
handlowe. Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem Spółką oraz koszty 
administracji. 
 
Podatek dochodowy i podatek od towarów i usług 
 
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, odroczony podatek dochodowy jest wyliczany metodą 
zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień 
bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną 
w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich 
dodatnich różnic przejściowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w 
wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź 
zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej 
zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy 
stratę podatkową oraz w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w 
jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem 
sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy 
prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.  
 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 
przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku 
i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. 
różnice, aktywa i straty, za wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące 
ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź 
zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej 
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zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę 
podatkową oraz w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych 
lub stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, 
iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie 
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień 
bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu lub podwyższeniu o tyle, o ile uległy zmianie szacunki 
dotyczące osiągnięcia dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy 
składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki 
podatkowe (i przepisy podatkowe) prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany 
w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 
 
Przychody, koszty i aktywa są ujmowane w wartości pomniejszonej o wartość podatku od towarów i 
usług, z wyjątkiem, gdy: 

• podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie towarów i usług nie jest możliwy do 
odzyskania od władz podatkowych; wtedy podatek od towarów i usług jest ujmowany 
odpowiednio jako część kosztów nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej 
oraz 

• należności i zobowiązania są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. 
 
Kwota netto podatek od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz władz 
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań. 
 
Usunięcie z bilansu instrumentów finansowych 
Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi 
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży 
instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi 
przechodzą na niezależną stronę trzecią. 
 
Pochodne instrumenty finansowe (derywaty)  
Działalność Grupy narażona jest na różne rodzaje ryzyka finansowego – w tym na zmiany rynkowych cen 
instrumentów dłużnych i kapitałowych, wahania kursów walutowych oraz stóp procentowych. Ogólny 
program zarządzania ryzykiem przez Grupę koncentruje się na nieprzewidywalności rynków finansowych 
i stara się minimalizować ich potencjalne negatywne wpływy na wyniki finansowe Grupy. W określonym 
zakresie Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty terminowe na waluty 
obce, w celu minimalizowania ryzyka finansowego. 
Pochodne instrumenty finansowe są ujmowane pierwotnie w księgach według ceny nabycia, a następnie 
wyceniane są według wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej pochodnych instrumentów 
finansowych ujmowane są natychmiast w rachunku zysków i strat, jako że Grupa nie wykorzystuje 
instrumentów, które kwalifikowałyby się jako rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSR 39. 
Instrumenty pochodne prezentowane są w bilansie jako aktywa lub zobowiązania finansowe przeznaczone 
do obrotu. 
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Wartość godziwa instrumentów pochodnych, którymi obrót odbywa się na rynkach regulowanych oraz 
papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ustalana jest na podstawie notowanych cen rynkowych 
na dzień bilansowy. Wartość godziwa terminowych kontraktów walutowych jest ustalana 
z wykorzystaniem terminowych rynkowych kursów walut na dzień bilansowy. 
Do oszacowania wartości godziwej instrumentów pochodnych, którymi nie obraca się na rynkach 
regulowanych oraz pozostałych instrumentów finansowych, grupa stosuje różne metody i założenia, które 
bazują na warunkach rynkowych występujących na każdy moment bilansowy. Zazwyczaj stosowane są 
notowania rynkowe lub notowania dealerów dla określonych lub podobnych instrumentów. Inne techniki, 
jak na przykład modele wyceny opcji lub zdyskontowana wartość przyszłych oszacowanych przepływów 
pieniężnych, wykorzystywane są do ustalenia wartości godziwej pozostałych instrumentów. 
Dla celów ujęcia w sprawozdaniu finansowym wartość godziwa zobowiązań finansowych oszacowywana 
jest przez dyskontowanie przyszłych umownych przepływów pieniężnych za pomocą stóp procentowych, 
dostępnych Grupie dla podobnych instrumentów finansowych. 
Wbudowane pochodne instrumenty finansowe wyodrębnia się z umów zasadniczych i wykazuje  
w księgach odrębnie jako pochodne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

• ekonomiczny charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle 
powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi, 

• odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu 
pochodnego, spełniałby definicję pochodnego instrumentu finansowego, 

• hybrydowy (połączony) instrument zawierający wbudowany pochodny instrument finansowy nie 
jest wyceniany w wartości godziwej, której zmiany odnoszone są do przychodów lub kosztów 
okresu sprawozdawczego. 

Wbudowane instrumenty pochodne wykazuje się w księgach podobnie do innych pochodnych 
instrumentów finansowych, które nie są zaliczane do instrumentów zabezpieczających. 
W przypadku niektórych rodzajów transakcji, wbudowane instrumenty pochodne, które nie są ściśle 
powiązane z umową zasadniczą wykazuje się w księgach tak jak inne instrumenty pochodne. 
Zyski/straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu pochodnego odnoszone są do rachunku 
zysku i strat tego okresu, w którym powstały. 
W przypadku niektórych rodzajów transakcji, wbudowany instrument pochodny nie jest oddzielany od 
umowy zasadniczej i ujmowany oddzielnie, szczególnie gdy transakcja ta jest dokonywana w walucie 
uznanej za zwyczajowo stosowaną w tego rodzaju transakcjach w danym środowisku ekonomicznym. 
Do tego typu umów zaliczane są między innymi umowy najmu nieruchomości oraz, począwszy od dnia 
1 stycznia 2005 roku, z uwagi na wzrastającą powszechność i skalę stosowania EUR również kontrakty 
na usługi IT.  
 
W przypadku umów denominowanych w walutach obcych, uznanych za waluty funkcjonalne dla jednej 
ze stron transakcji, nie są wydzielane wbudowane instrumenty pochodne. Przychody i koszty 
wynikające z takich umów są ustalane w oparciu kurs bieżący. 
 
Wartość godziwa walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do bieżących kursów 
terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności, które w 
ocenie Grupy są najlepszym możliwym przybliżeniem przyszłych kursów walut. Wartość godziwa 
kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana w odniesieniu do wartości rynkowej podobnych 
instrumentów. 
 
Grupa w okresie sprawozdawczym i w 2005 roku nie stosowała zasad rachunkowości zabezpieczeń. 
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Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy udziałowców mniejszościowych 
Pozycja ta stanowi wynik netto Grupy, który przypada na akcjonariuszy/udziałowców 
mniejszościowych za okres sprawozdawczy. 
 
Zysk netto na akcję (podstawowy i rozwodniony) 
Podstawowy zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w 
danym okresie sprawozdawczym. 
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku 
netto za dany okres przez sumę średniej ważonej liczby akcji w danym okresie sprawozdawczym i 
wszystkich potencjalnych akcji nowych emisji. 



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK  za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 
 

39 
 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 

 
1. Struktura przychodów ze sprzedaży. 
  
 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 

 
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 
 tys. PLN tys. PLN 

Oprogramowanie własne i wdrożenia     103 122      57 827  
Usługi serwisowe     53 064      49 265  
Sprzęt komputerowy     5 030       455  
Pozostałe      0       0  

Razem     161 216      107 547  

 
 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
 

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 tys. PLN tys. PLN
Sprzęt komputerowy     39 709      9 616 
Oprogramowanie i licencje     15 886      56 929 
Pozostałe      0       0 

Razem     55 595      66 545 

 
W 2005 roku Grupa podjęła decyzję o zmianie prezentacji przychodów i kosztów operacyjnych w 
podziale na produkty i towary. Obecnie przychody i koszty operacyjne są klasyfikowane jako produkty lub 
towary ze względu na rodzaj realizowanego projektu, niezależnie czy rozwiązania zostały stworzone 
bezpośrednio przez Grupę, czy przez podmioty trzecie. Prezentacja ta pozwala lepiej odzwierciedlić 
działalność Spółki, poprzez przypisanie sprzętu, oprogramowania obcego oraz usług obcych  
wykorzystywanych przy wdrożeniach systemów IT do produktów własnych, w odróżnieniu od towarów 
podlegających odsprzedaży i prezentowanych jako przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. 
 
Zmiana ta została zastosowana retrospektywnie i spowodowała wzrost przychodów ze sprzedaży 
produktów w I półroczu 2005 roku o 33 586 tys. PLN, powodując zmniejszenie sprzedaży towarów i 
materiałów o taką samą kwotę w danych za I półrocze 2005 rok. 
 
Grupa prezentuje przychody ze sprzedaży w podziale na produkty i towary. Prezentacja ta odzwierciedla 
podział uzyskiwanych korzyści ekonomicznych. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
stanowią część działalności typowo handlowej, zaś przychody ze sprzedaży produktów i usług są 
wynikiem realizowanych projektów informatycznych, w ramach których świadczone są usługi budowy 
systemów informatycznych i serwisu. 
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2. Struktura kosztów działalności. 
 

  6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 tys. PLN tys. PLN
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (-) (   48 751) (   60 376)

   
Zużycie materiałów i energii (-) (   7 581) (   4 794)
Usługi obce (-) (   58 582) (   40 239)
Wynagrodzenia (-) (   51 014) (   40 304)
Świadczenia na rzecz pracowników (-) (   8 375) (   6 014)
Amortyzacja (-) (   6 776) (   4 186)
Podatki i opłaty (-) (    862) (    329)
Podróże służbowe (-) (   1 463) (   1 145)
Pozostałe (-) (   2 315) (   3 287)
Koszty zakupu oprogramowania poniesione w związku z prowadzonymi 
wdrożeniami systemów informatycznych (-) (   11 378) (   1 388)

Koszty zakupu sprzętu przy wdrożeniach systemów informatycznych (-) (   5 178) (    432)

Razem (   202 275) (   162 494)
   

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (   216)      268 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)     0      0 
Koszty sprzedaży (-) (  8 707) (   5 062)
Koszty ogólnego zarządu (-) (  31 944) (   19 041)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (-) (  112 657) (   78 283)

 
W I półroczu 2006 roku Grupa poniosła koszty leasingu operacyjnego aktywów trwałych w kwocie 746 
tys. PLN, w I półroczu 2005 roku koszty te wynosiły 754 tys. PLN. 
 
W I półroczu 2006 roku grupa dokonała odpisu aktualizującego wartości firmy w kwocie 7 000 tys. 
PLN. Odpis ten był rezultatem wykonanego testu na utratę wartości firmy, co szerzej opisano w 
punkcie 11 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Również w I półroczu 2006 roku Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartość towarów w 
magazynie w kwocie 476 tys. PLN i należności w kwocie 17 tys. PLN. 
 
W 2005 roku Grupa podjęła decyzję o zmianie prezentacji przychodów i kosztów operacyjnych w 
podziale na produkty i towary. Obecnie przychody i koszty operacyjne są klasyfikowane jako produkty lub 
towary ze względu na rodzaj realizowanego projektu, niezależnie czy rozwiązania zostały stworzone 
bezpośrednio przez Grupę, czy przez podmioty trzecie. Prezentacja ta pozwala lepiej odzwierciedlić 
działalność Spółki, poprzez przypisanie sprzętu, oprogramowania obcego oraz usług obcych  
wykorzystywanych przy wdrożeniach systemów IT do produktów własnych, w odróżnieniu od towarów 
podlegających odsprzedaży i prezentowanych jako koszty sprzedanych towarów i materiałów. 
 
Zmiana ta w I półroczu 2005 roku spowodowała wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o 
26 267 tys. PLN, powodując o tę samą kwotę zmniejszenie kosztu zakupu towarów i materiałów. 
Powyżej opisana zmiana nie jest wynikiem zastosowania zasad MSSF. 
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3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 
 
Pozostałe przychody operacyjne  
 

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 tys. PLN tys. PLN
     

Zwrot nadpłaconego „podatku u źródła”     0    11 294
Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych     154     142
Rozwiązanie rezerw     9     26
Pozostałe     560    1 025

Pozostałe przychody operacyjne ogółem     723    12 487

 
 
 
Pozostałe koszty operacyjne  

 
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 
 tys. PLN tys. PLN

   
Darowizny przekazane podmiotom niepowiązanym (-) (   315) (   40)
Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (-)     0 (   11)
Zawiązanie innych rezerw  (-)     0 (   74)

Pozostałe koszty operacyjne (-) (   198) (   384)

Razem pozostałe koszty operacyjne (   513) (   509)
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4. Przychody i koszty finansowe. 
 

Przychody finansowe  
 
 

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 tys. PLN tys. PLN
     

Przychody odsetkowe z pożyczek udzielonych, papierów dłużnych i depozytów 
bankowych      689       706 

Pozostałe przychody odsetkowe     1 900      5 463 
Dodatnie różnice kursowe      819       616 
Dywidendy otrzymane od podmiotów niepowiązanych      0       811 
Zyski ze sprzedaży inwestycji kapitałowych, w jednostkach powiązanych       399 
Zyski ze zmian wartości inwestycji kapitałowych      166       46 
Pozostałe przychody finansowe      63       600 

Przychody finansowe ogółem (według wartości historycznej)     3 637      8 641 
Zyski ze zmian wartości godziwej walutowych wbudowanych instrumentów 
pochodnych     6 129       0 

Zyski z realizacji walutowych instrumentów pochodnych - zawarte kontrakty 
forward     11 709      8 208 

Zyski ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów pochodnych - 
zawarte kontrakty typu forward      0      8 849 

Wyceny opcji na akcje spółki Asseco Poland S.A.     1 137       0 
Przychody finansowe ogółem     22 612      25 698 
 
 

Koszty finansowe  
 
 

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 tys. PLN tys. PLN
   

Koszty odsetek od kredytów bankowych i kredytów w rachunkach bieżących (-) (    520) (   1 518)
Pozostałe koszty odsetkowe (-) (   2 909) (    605)
Odsetki od krótkoterminowych papierów komercyjnych (-) (    165) (   1 542)
Ujemne różnice kursowe (-) (   10 105) (   3 025)
Straty ze spadku wartości inwestycji kapitałowych (    134) (    476)
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z 
opcją zakupu (-)      0  (    7)

Pozostałe koszty finansowe (-) (    59) (    224)
Koszty finansowe ogółem (według kosztu historycznego) (   13 892) (   7 397)

Straty ze zmian wartości godziwej wbudowanych walutowych instrumentów 
pochodnych (-) (   2 615) (   19 960)

Straty ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów pochodnych - 
zawarte kontrakty forward (-)  (   6 418)      0 

Koszty finansowe ogółem (   22 925) (   27 357)
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4. Przychody i koszty finansowe (kontynuacja). 

 
Koszty finansowe (kontynuacja) 

 
W I półroczu 2006 roku, jak i w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa posiadała szereg 
zawartych kontraktów typu „forward” na zakup lub sprzedaż walut EUR lub USD. Wartość godziwa 
aktywów finansowych z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiła 44 830 tys. PLN, zaś na 
dzień 31 grudnia 2005 roku 51 249 tys. PLN. Wycena zawartych kontraktów „forward” w I półroczu 
2006 roku spowodowała zwiększenie kosztów finansowych o kwotę 6 418 tys. PLN. W I półroczu 2005 
roku wycena kontraktów typu „forward” zwiększyła przychody finansowe o 8 849 tys. PLN. 
W I półroczu 2006 roku zyski z realizacji zawartych kontraktów typu forward wyniosły 11 709 tys. 
PLN, zaś w I półroczu 2005 roku 8 208 tys. PLN. 
 
W I półroczu 2006 roku, jak również w analogicznym okresie roku poprzedniego, Grupa posiadała 
szereg wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych wynikających z zawartych umów 
handlowych w walutach EUR lub USD. Wartość zobowiązań finansowych (długo i krótkoterminowych) 
z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiła 92 817 tys. PLN, zaś na dzień 
31 grudnia 2005 roku wynosiła 96 401 tys. PLN. Wartość aktywów finansowych (długo i 
krótkoterminowych) z tytułu wyceny wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych na dzień 
30 czerwca 2006 roku wynosiła 178 tys. PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2005 roku 110 tys. PLN. Wycena 
wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych w I półroczu 2006 roku spowodowała 
zwiększenie przychodów finansowych o kwotę 6 129 tys. PLN, przy jednoczesnym zwiększeniu 
kosztów finansowych o kwotę 2 615 tys. PLN. W I półroczu 2005 roku wycena wbudowanych 
walutowych instrumentów pochodnych spowodowała zwiększenie kosztów finansowych o kwotę 
19 960  tys. PLN. 
 
W październiku 2005 roku Spółka zawarła umowę z Panem Adamem Góralem umowę „opcji” na zakup 
268 tys. sztuk akcji spółki Asseco Poland S.A w okresie 6 miesięcy od dnia 27 września 2006 roku. Na 
dzień 30 czerwca 2006 roku wartość opcji wynosiła 3 967 tys. PLN i spowodowała wzrost przychodów 
finansowych w I półroczu 2006 roku o kwotę 1 137 tys. PLN. Opcja została wyceniona w oparciu o 
model matematyczny do wyceny opcji hawajskich. 
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5. Podatek dochodowy (bieżący i odroczony). 
 
 
Główne składniki obciążenia wyniku z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (bieżącego 
i odroczonego) 
 
 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005  

tys. PLN tys. PLN
Bieżący podatek dochodowy (   1 342) (    353)
  
Odroczony podatek dochodowy      692  (    607)

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych      692  (    607)
    
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (    650) (    960)

 
 
Główne składniki obciążenia kapitału własnego z tytułu odroczonego podatku dochodowego od 
osób prawnych 
 
 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005  

tys. PLN tys. PLN
  
Niezrealizowany zysk z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży      0      2 751 

 
Wartość odroczonego podatku dochodowego ujętego bezpośrednio w kapitale własnym, w 2004 roku 
wynika z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (inwestycja w akcje spółki Asseco 
Poland S.A.). W 2005 roku w wyniku realizacji transakcji nabycia dodatkowego pakietu akcji ww. 
spółki stała się jednostką stowarzyszoną, zaś jej wycena została odwrócona. 
 
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, 
czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie 
brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy 
zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej 
przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi 
i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być 
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku 
kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te 
powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej 
rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres 
pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym 
terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe. 
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5. Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) (kontynuacja). 
 
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według 
ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki 
podatkowej Grupy. 
 
 

 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

  tys. PLN tys. PLN
   
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej     17 610      21 649 
Strata przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej (   1 141) (    115)
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem     16 469      21 534 

Obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawych  19 %  19 %
Podatek dochodowy według obowiązującej ustawowej stawki podatkowej 
wynoszącej 19%      3 129      4 091 

Zwrot nadpłaconego podatku u źródła      0  (   2 155)
Nie podatkowe przychody i koszty finansowe (   1 657) (    410)
Przychody i koszty nie podatkowe      462       831 
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a rachunkową (    3) 
Różnica wynikająca z innej stawki podatku dochodowego odprowadzanego poza 
granicami Polski (    486)      0 

Zmiana salda aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie rozpoznanego 
w bilansie (   1 739) (   1 397)

Pozostałe      944       0 

Według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej: 2006 3,1% (2005: 4,54%)      650       960 

 
 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

  tys. PLN tys. PLN

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat      650       960 

Podatek dochodowy wykazany w bezpośrednio w kapitale własnym      0      2 751 

Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej w rachunku zysków i strat      0       0 

Razem podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej      650      3 711 
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5. Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) (kontynuacja). 
 
 

  

SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  
30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 

 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego   
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a 
rachunkową ( -) (    36) (    98)      62  (    11)

Odroczone zyski z tytułu kontraktów walutowych (-) (   8 545) (   9 757)     1 212      3 682 
Przychody finansowe z tytułu odsetek naliczonych (-) (    110) (    64) (    46)     1 809 
Zyski z tytułu wyceny bilansowej długoterminowych 
kontraktów IT (-) (   7 931) (   8 198)      267  (   6 785)

Różnica pomiędzy wartością rachunkową a podatkową 
środków trwałych (-) (    478) (    484)      6       0 

Pozostałe przychody (koszty) finansowe (    820) (    559) (    261) 
Inne (-) (    46) (    34) (    11) (    48)

Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego  (   17 966) (   19 194)  

   
Aktywa z tytułu podatku odroczonego  
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a 
rachunkową     2 083     2 878 (    795) (    624)

Koszty finansowe z tytułu naliczonych odsetek      7      167 (    160) (    20)
Rozliczenia międzyokresowe, rezerwy i inne 
zobowiązania     2 686     2 633      53  (    800)

Odpisy aktualizujące należności     1 043      825      218  (    32)
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji     6 326     5 404      922  (    132)
Inne      145      414 (    269) (    152)
Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów 
do opodatkowania     6 627     9 736 (   3 109) (   3 235)

Odpisy aktualizujący zapasy      388      384      4       243 
Przychody (koszty) z tytułu wyceny bilansowej 
długoterminowych kontraktów IT     10 772     9 309     1 463      4 777 

Wbudowane instrumenty pochodne     17 635     18 316 (    681) (   1 493)
Niezrealizowane koszty (przychody) finansowe      760      682      78       817 

Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego     48 472     50 748  
  
Odpis dotyczący braku możliwości realizacji aktywa z 
tytułu podatku odroczonego (   9 198) (   10 937)     1 739      1 397 

    
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego     39 274     39 811    
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego        692  (    607)

Aktywa netto po kompensacie z rezerwą z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego     21 308     20 617 

 
 

 



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK  za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 

 47

5. Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) (kontynuacja). 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku łączna wartość potencjalnego aktywa z tytułu podatku odroczonego 
wyliczonego przez Grupę wyniosła 48 472 tys. PLN a po skompensowaniu z rezerwą z tytułu podatku 
odroczonego 30 506 tys. PLN.  
Na dzień 31 grudnia 2005 roku łączna wartość potencjalnego aktywa z tytułu podatku odroczonego 
wyliczonego przez Grupę wyniosła 50 748 tys. PLN a po skompensowaniu z rezerwą z tytułu podatku 
odroczonego 31 554 tys. PLN.  
 
Podstawowe pozycje aktywa w okresie sprawozdawczym, jak i w analogicznym okresie roku ubiegłego 
po skompensowaniu z rezerwą stanowiły: 

• straty podatkowe wynikające z lat poprzednich, 
• salda z tytułu wycen kontraktów IT (wdrożeniowych), 
• nadwyżka niezrealizowanych kosztów finansowych nad przychodami finansowymi. 

 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa dokonała weryfikacji szacunków w zakresie planowanego do 
osiągnięcia w przyszłości dochodu do opodatkowania i uznała, że wartością aktywa (po potrąceniu z 
rezerwą) z tytułu odroczonego podatku dochodowego możliwą do odzyskania jest kwota 
21 308 tys. PLN.  
Kierownictwo Grupy na podstawie prognoz wyników podatkowych na lata 2006 – 2009 i 
obowiązujących obecnie zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uważa, że 
realizacja rozpoznanego w tej kwocie aktywa jest prawdopodobna. Prognoza wyników podatkowych 
przewiduje realizację całości nierozliczonych na dzień 30 czerwca 2006 roku strat podatkowych oraz że 
część aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie zrealizuje się do końca 2009 roku. 
Kierownictwo Grupy nie jest w stanie przewidzieć wyników podatkowych po okresie prognozy, nie ma 
więc pewności co do realizacji całości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w 
związku z powyższym dokonano odpisu aktualizującego w kwocie 9 198 tys. PLN. 
 
W I półroczu 2006 roku i w 2005 roku Grupa nie rozpoznała aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego od inwestycji w spółkę Softbank Serwis Sp. z o.o. w kwocie 1 239 tys. PLN. 
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6. Działalność w trakcie zaniechania. 
 

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 tys. PLN tys. PLN
Przychody     3 445      2 931 
Koszty (   4 580) (   4 073)
Strata z działalności operacyjnej (   1 135) (   1 142)
Strata przed opodatkowaniem (   1 141) (   1 203)
Strata przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej (   1 141) (   1 203)
Strata netto przypisana działalności zaniechanej (   1 141) (   1 203)

 
Skonsolidowany bilans  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN
Wartości niematerialne      622       0 
Rzeczowe aktywa trwałe      109       0 
Należności     1 481       0 
Rozliczenia międzyokresowe i zapasy      352       0 
Środki pieniężne      11       0 
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży (działalność 
zaniechana)     2 575       0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług     2 218       0 
Pozostałe zobowiązania      911       0 
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)     3 129       0 

     
Zobowiązania netto przypisane działalności zaniechanej      554       0 

 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 
 tys. PLN tys. PLN
Przepływy z działalności operacyjnej (netto) (    628) (   1 038)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (netto) (    181) (    88)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (netto)      803      1 050 

Wypływy środków pieniężnych netto (    6) (    76)
Strata przypadająca na jedną akcję:  
Podstawowa i rozwodniona strata z działalności zaniechanej przypadająca na jedną 
akcję (w złotych) (   0,03) (   0,01)

 
W 2006 roku w wyniku otrzymania atrakcyjnych ofert na zakup akcji spółki Mediabank S.A. Zarząd 
Softbank S.A. podjął decyzję o zbyciu tej jednostki.  
W dniu 28 kwietnia 2006 roku Softbank S.A. podpisała umowę sprzedaży 100 265 sztuk akcji spółki 
AWiM Mediabank S.A. będącej właścicielem stacji radiowej PiN 102 FM. Akcje stanowią 100% 
kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu AWiM Mediabank S.A. Kupującym jest 
spółka Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni. 
Cena sprzedaży wynosiła 4 500 tys. PLN.  
Umowa sprzedaży wejdzie w życie po spełnieniu następujących warunków zawieszających: 

• uzyskanie stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
• uzyskanie stosownej zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
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6. Działalność w trakcie zaniechania (kontynuacja). 

 
Po spełnieniu powyższych warunków Softbank S.A. otrzyma w ciągu 21 dni płatność w gotówce. 
 
Zawarcie powyższej umowy poprzedził przegląd innych ofert na nabycie AWiM Mediabank S.A., 
spośród których oferta Prokom Investments S.A. była najkorzystniejsza. 
Niezależny Raport z Wyceny spółki sporządzony przez grupę KPMG Corporate Finance spółki KPMG 
Sp. z o.o. oszacował godziwą wartość rynkową wszystkich akcji AWiM Mediabank S.A. na dzień 
31 grudnia 2005 roku w przedziale 3,9 – 5,1 mln PLN. Wycena została dokonana metodą porównania 
wskaźników rynkowych, zakres wyceny został także potwierdzony metodą zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych (DCF). 
Zgodnie z MSSF aktywa i zobowiązania Mediabank S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku 
zostały zaklasyfikowane jako grupa przeznaczona do zbycia, zaś dane z rachunku zysków, dotyczące tej 
działalności, zostały wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji „Strata za okres sprawozdawczy 
z działalności zaniechanej”. 
W 2004 roku kierownictwo Grupy podjęło decyzję o zaniechaniu działalności wydawniczej, którą 
prowadziła spółka Mediabank S.A., zawierając stosowną umowę sprzedaży tytułów wydawniczych 
i innych praw związanych z wydawaniem czasopism. W 2005 roku Grupa zbyła działalność 
wydawniczą. 
 

7. Zysk przypadający na jedną akcję. 
 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
sprawozdawczy przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez średnią ważoną liczbę 
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku obrotowego. 
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
sprawozdawczy przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez średnią ważoną liczbę 
wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu sprawozdawczego. 
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia 
podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję: 
 
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 
 tys. PLN tys. PLN 
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na Akcjonariuszy Softbank 
S.A.     16 575      20 274 

Strata na działalności zaniechanej przypadająca na Akcjonariuszy Softbank S.A. (   1 141) (   1 203) 
     
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję     15 434      19 071 
         
 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2006 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 
 sztuk akcji sztuk akcji 
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
podstawowego zysku na jedną akcję    25 174 713     20 950 512 

   
Wpływ rozwodnienia emisja obligacji zamiennych na akcje:     32 748     4 240 575 
     
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na jedną akcję    25 207 461     25 191 087 
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7. Zysk przypadający na jedną akcję (kontynuacja). 
 
W kalkulacji średniej ważonej liczby akcji w I półroczu 2006 roku Grupa uwzględniła 
25 174 713 sztuk akcji. 
W kalkulacji skorygowanej średniej ważonej liczby akcji w I półroczu 2006 roku Grupa uwzględniła 
dodatkowo 32 748 sztuk obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych w 2001 roku. 
Obligacje zamienne na akcje zostały wyemitowane celem realizacji programu motywacyjnego kadry 
zarządzającej spółek Multinet S.A., Pik-Net Sp. z o.o. i Polbox Sp. z o.o., co szerzej opisano w punkcie 
21 Not objaśniających do sprawozdania finansowego.  
W związku z niespełnieniem warunków programu motywacyjnego 16 374 sztuk obligacji zamiennych 
zostało przeznaczone dla właścicieli spółek Multinet S.A., Pik-Net Sp. z o.o. i Polbox Sp. z o.o., jako 
częściowa forma zapłaty za ww. spółki, co szerzej opisano w punkcie 21 Not objaśniających do 
sprawozdania finansowego. 
W listopadzie 2005 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o przyznaniu 16 392 sztuk obligacji 
zamiennych na akcje wybranym pracownikom Softbank S.A. Zasady przyznawania i warunki programu 
motywacyjnego zostały określone w marcu 2006 roku i są to staż pracy, opinia u bezpośrednich 
przełożonych, poziom posiadanych jaki i zdobytych kwalifikacji. Obligacje zostaną przyznane nie 
później niż do dnia 31 października 2006 roku. 
W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie 
wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące akcji lub potencjalnych akcji. 
 

8. Dywidendy 
 
Zysk netto Jednostki Dominującej za 2005 rok Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Softbank S.A. został w wysokości 30% przeznaczony na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części 
przeniesiony na kapitał zapasowy. 
Dywidenda, wypłacona w dniu 17 lipca 2006 roku wyniosła 64 grosze za jedną akcję Spółki, co dało 
łączną kwotę 16 111 tys. PLN.. 
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9. Rzeczowe aktywa trwałe. 
 
30 czerwca 2006 roku w tys. PLN 
 

Grunty i 
budynki

Komputery i inny 
sprzęt biurowy

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki trwałe

Środki trwałe 
w budowie Ogółem 

  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 
Na dzień 1 stycznia 2006 roku, z uwzględnieniem umorzenia    18 889    13 410    3 432    1 442     42    37 215 
Zwiększenia stanu, z tytułu:     0    2 405    1 267     196     102    3 970 

Zakupu     0    2 074    1 267     196     102    3 639 
Pozostałych zmian     0     331     0     0     0     331 

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (   648) (  3 554) (   869) (   510) (   31) (  5 612) 
Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (   484) (  3 248) (   701) (   201)     0 (  4 634) 
Przeniesienia do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (   163) (   265) (   2) (   18)     0 (   448) 
Pozostałych zmian (   1) (   41) (   166) (   291) (   31) (   530) 

Na dzień 30 czerwca 2006 roku, z uwzględnieniem skumulowanej amortyzacji    18 241    12 261    3 830    1 128     113    35 573 
   
Na dzień 1 stycznia 2006 roku  

Cena nabycia/koszt wytworzenia    25 095    42 439    8 954    6 363     42    82 893 
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (  6 206) (  29 029) (  5 522) (  4 921)     0 (  45 678) 

         
Wartość bilansowa netto na dzień 1 stycznia 2006 roku    18 889    13 410    3 432    1 442     42    37 215 
  
Na dzień 30 czerwca 2006 roku  

Wartość brutto    22 630    48 724    9 967    6 325     113    87 759 
Skumulowana amortyzacja i odpis z tytułu utraty wartości (-) (  4 389) (  36 463) (  6 137) (  5 197)     0 (  52 186) 

         
Wartość bilansowa netto na dzień 30 czerwca 2006 roku    18 241    12 261    3 830    1 128     113    35 573 

 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku środki trwałe o wartości netto 74 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie gwarancji bankowych. 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku rzeczowe aktywa trwałe w wartości księgowej netto 7 992 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów, 
bankowych, z tytułu których na dzień 30 czerwca 2006 roku nie było żadnych zobowiązań. 
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9. Rzeczowe aktywa trwałe (kontynuacja). 

30 czerwca 2005 roku w tys. PLN Grunty i 
budynki

Komputery i 
inny sprzęt 

biurowy

Środki 
transportu

Pozostałe środki 
trwałe

Środki trwałe 
w budowie Ogółem 

 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 
  
Na dzień 1 stycznia 2005 roku, z uwzględnieniem umorzenia    18 299    7 071    2 825     932     69    29 196 
Zwiększenia stanu, z tytułu:     22    2 020     374    1 038     28    3 482 

Zakupu     22    2 020     374    1 038     28    3 482 
Zmniejszenia stanu, z tytułu: (   618) (  2 666) (  1 165) (   657)     0 (  5 106) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (   447) (  1 706) (   506) (   261)     0 (  2 920) 
Sprzedaży jednostek zależnych (   254) (   531) (   564) (   19)     0 (  1 368) 
Pozostałych zmian     83 (   429) (   95) (   377)     0 (   818) 

Na dzień 30 czerwca 2005 roku, z uwzględnieniem skumulowanej amortyzacji    17 703    6 425    2 034    1 313     97    27 572 

  
Na dzień 1 stycznia 2005 roku  

Cena nabycia/koszt wytworzenia    21 057    28 442    7 804    4 700     69    62 072 

Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (  2 758) (  21 371) (  4 979) (  3 768)     0 (  32 876) 

        
Wartość bilansowa netto na dzień 1 stycznia 2005 roku    18 299    7 071    2 825     932     69    29 196 

  
Na dzień 30 czerwca 2005 roku  

Wartość brutto    20 322    25 853    6 292    5 334     97    57 898 

Skumulowana amortyzacja i odpis z tytułu utraty wartości (-) (  2 619) (  19 428) (  4 258) (  4 021)     0 (  30 326) 

        
Wartość bilansowa netto na dzień 30 czerwca 2005 roku    17 703    6 425    2 034    1 313     97    27 572 

 
Na dzień 30 czerwca 2005 roku rzeczowe aktywa trwałe w wartości księgowej netto 6 711 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów, 
bankowych, z tytułu których na dzień 30 czerwca 2005 roku zobowiązania wynosiły 150 tys. PLN. 
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9. Rzeczowe aktywa trwałe (kontynuacja). 
 
31 grudnia 2005 roku w tys. PLN 
 

Grunty i 
budynki

Komputery i inny 
sprzęt biurowy

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki trwałe

Środki trwałe 
w budowie Ogółem 

  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 
Na dzień 1 stycznia 2005 roku, z uwzględnieniem umorzenia    18 299    7 053    2 825     950     69    29 196 
Zwiększenia stanu, z tytułu:    1 748    11 960    2 434     712     0    16 854 

Zakupu     66    6 416    1 058     447     0    7 987 
Zakupu jednostek zależnych    1 682    5 544    1 376     265     0    8 867 

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (  1 158) (  5 603) (  1 827) (   220) (   27) (  8 835) 
Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (   938) (  4 370) (  1 104) (   498)     0 (  6 910) 
Sprzedaży jednostek zależnych (   254) (   532) (   603) (   19) (   27) (  1 435) 
Pozostałych zmian     34 (   701) (   120)     297     0 (   490) 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku, z uwzględnieniem skumulowanej amortyzacji    18 889    13 410    3 432    1 442     42    37 215 
   
Na dzień 1 stycznia 2005 roku  

Cena nabycia/koszt wytworzenia    23 330    26 349    7 831    4 447     69    62 026 
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (  5 031) (  19 296) (  5 006) (  3 497)     0 (  32 830) 

         
Wartość bilansowa netto na dzień 1 stycznia 2005 roku    18 299    7 053    2 825     950     69    29 196 
  
Na dzień 31 grudnia 2005 roku  

Wartość brutto    25 095    42 439    8 954    6 363     42    82 893 
Skumulowana amortyzacja i odpis z tytułu utraty wartości (-) (  6 206) (  29 029) (  5 522) (  4 921)     0 (  45 678) 

         
Wartość bilansowa netto na dzień 31 grudnia 2005 roku    18 889    13 410    3 432    1 442     42    37 215 

 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku rzeczowe aktywa trwałe w wartości księgowej netto 8 290 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów 
bankowych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku zobowiązania z tytułu tych kredytów wynosiły 7 506 tys. PLN. 
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10. Wartości niematerialne i prawne. 
 
 
30 czerwca 2006 roku w tys. PLN 
 

Koszty prac 
rozwojowych 

Oprogramowanie 
komputerowe Patenty i licencje Inne Ogółem 

  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 
Cena nabycia na 1 stycznia 2006 roku, z uwzględnieniem umorzenia      733     1 705     10 808      960     14 206  
Zwiększenia stanu, z tytułu:      0      52      566      29      647  

Zakupu      0      52      566      29      647  
Zmniejszenia stanu, z tytułu: (-) (    159) (    520) (   1 579) (    10) (   2 268) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (    159) (    540) (   1 433) (    10) (   2 142) 
Przeniesienia do aktywów przeznaczonych do sprzedaży      0 (    2) (    124)      0 (    126) 
Pozostałych zmian      0      22 (    22)      0      0  

Na dzień 30 czerwca 2006 roku, z uwzględnieniem skumulowanej amortyzacji      574     1 237     9 795      979     12 585  
   
Na dzień 1 stycznia 2006 roku  
Cena nabycia (wartość bilansowa brutto)     3 946     8 851     20 760     1 027     34 584  
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (   3 213) (   7 146) (   9 952) (    67) (   20 378) 
        
Wartość bilansowa netto na dzień 1 stycznia 2006 roku      733     1 705     10 808      960     14 206  
   
Na dzień 30 czerwca 2006 roku  
Cena nabycia (wartość bilansowa brutto)     4 042     9 754     21 106     1 056     35 958  
Skumulowana amortyzacja i odpis z tytułu utraty wartości (-) (   3 468) (   8 517) (   11 311) (    77) (   23 373) 
        
Wartość bilansowa netto na dzień 30 czerwca 2006 roku      574     1 237     9 795      979     12 585  
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10. Wartości niematerialne i prawne (kontynuacja). 
 

30 czerwca 2005 roku w tys. PLN Koszty prac 
rozwojowych 

Oprogramowanie 
komputerowe

Patenty i 
licencje Inne Ogółem 

 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

Cena nabycia na 1 stycznia 2005 roku, z uwzględnieniem umorzenia      336     2 655     2 978      20     5 989  

Zwiększenia stanu, z tytułu:      0      644      586      0     1 230  
Zakupu      0      644      586      0     1 230  

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (-) (    114) (    849) (    749) (    20) (   1 732) 
Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (    114) (    578) (    726)      0 (   1 418) 
Sprzedaży jednostek zależnych      0 (    28)      0 (    20) (    48) 
Pozostałych zmian      0 (    243) (    23)      0 (    266) 

Na dzień 30 czerwca 2005 roku, z uwzględnieniem skumulowanej amortyzacji      222     2 450     2 815      0     5 487  

  
Na dzień 1 stycznia 2005 roku  

Cena nabycia (wartość bilansowa brutto)     7 461     8 703     12 109      668     28 941  

Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (   7 125) (   6 048) (   9 131) (    648) (   22 952) 

       

Wartość bilansowa netto na dzień 1 stycznia 2005 roku      336     2 655     2 978      20     5 989  

  
Na dzień 30 czerwca 2005 roku  

Cena nabycia (wartość bilansowa brutto)     3 339     8 682     12 475      17     24 513  
Skumulowana amortyzacja i odpis z tytułu utraty wartości (-) (   3 117) (   6 232) (   9 660) (    17) (   19 026) 

       

Wartość bilansowa netto na dzień 30 czerwca 2005 roku      222     2 450     2 815      0     5 487  
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10. Wartości niematerialne i prawne (kontynuacja). 
 
31 grudnia 2005 roku w tys. PLN 
 

Koszty prac 
rozwojowych 

Oprogramowanie 
komputerowe

Patenty i licencje Inne Ogółem 

  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 
Cena nabycia na 1 stycznia 2005 roku, z uwzględnieniem umorzenia      336     2 458     3 175      20     5 989  
Zwiększenia stanu, z tytułu:      538      444     11 061      964     13 007  

Zakupu      470      310     8 955      964     10 699  
Zakupu jednostek zależnych      68      134     2 106      0     2 308  

Zmniejszenia stanu, z tytułu: (-) (    141) (   1 197) (   3 428) (    24) (   4 790) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (    141) (   1 169) (   1 892) (    4) (   3 206) 
Sprzedaży      0      0 (   1 536)      0 (   1 536) 
Sprzedaży jednostek zależnych      0 (    28)      0 (    20) (    48) 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku, z uwzględnieniem skumulowanej amortyzacji      733     1 705     10 808      960     14 206  
   
Na dzień 1 stycznia 2005 roku  
Cena nabycia (wartość bilansowa brutto)     3 339     8 687     12 169      170     24 365  
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (-) (   3 003) (   6 229) (   8 994) (    150) (   18 376) 
        
Wartość bilansowa netto na dzień 1 stycznia 2005 roku      336     2 458     3 175      20     5 989  
   
Na dzień 31 grudnia 2005 roku  
Cena nabycia (wartość bilansowa brutto)     3 946     8 851     20 760     1 027     34 584  
Skumulowana amortyzacja i odpis z tytułu utraty wartości (-) (   3 213) (   7 146) (   9 952) (    67) (   20 378) 
        
Wartość bilansowa netto na dzień 31 grudnia 2005 roku      733     1 705     10 808      960     14 206  

W okresie sprawozdawczym i w 2005 roku patenty i licencje amortyzowane były równomiernie przez okres ich ekonomicznego użytkowania wynoszący 5 lat, 
oprogramowanie komputerowe amortyzowane było równomiernie przez okres jego ekonomicznego użytkowania wynoszący około 3 lat, aktywa wytworzone 
we własnym zakresie obejmujące koszty prac rozwojowych amortyzowane przez okres ich ekonomicznego użytkowania wynoszący od 3 do 5 lat, inne wartości 
niematerialne i prawne były amortyzowane przez okres 5 lat.  



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK  za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 

57 
 

11. Wartość firmy z konsolidacji. 
 
Od dnia 1 stycznia 2004 roku wartość firmy z konsolidacji nie była amortyzowana, lecz corocznie 
badana pod kątem utraty wartości. 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN
    
Wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji   

Epsilio S.A.      0       0 
Mediabank S.A.      0       51 
ZUI Novum Sp. z o.o.      262       262 
Sawan Grupa Softbank S.A.     2 714      2 714 
Softbank Serwis Sp. z o.o. (*)     14 224      21 224 
Incenti S.A.     7 619      7 619 
Gladstone Consulting Limited     51 983      52 845 

Razem wartość bilansowa      76 802      84 715 
(*) W styczniu 2006 roku spółki Koma S.A. i Softbank Serwis Sp. z o.o. połączyły się.  
 
Na podstawie umowy zawartej w październiku 2005 roku pomiędzy Dadlaw Trustee Ltd z siedzibą 
w Nikozji na Cyprze a Softbank S.A, której przedmiotem był zakup przez Softbank S.A. 51% udziałów 
w spółce Gladstone Consulting Limited, Jednostka Dominująca posiada opcję zakupu pozostałych 49% 
udziałów. Opcja jest ważna do 31 marca 2009 roku. Również Dadlaw Trustee Ltd ma prawo do 
wezwania Softbank S.A. do zakupu pozostałych udziałów Gladstone w kwietniu 2009 roku. 
 
W lipcu 2006 roku Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”) wydał szczegółową interpretację odnośnie ujmowania w skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych zobowiązań jednostki dominującej do nabycia, od akcjonariuszy/udziałowców 
mniejszościowych, akcji/udziałów jednostek zależnych. Na podstawie powyższej interpretacji i analizy 
transakcji zakupu udziałów spółki Gladstone Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o zastosowaniu tej 
interpretacji w skonsolidowanych sprawozdań finansowych retrospektywnie, co szerzej opisano pod 
„Zestawieniem ze zmian w skonsolidowanym kapitale grupy Softbank”. 
 
W związku z tym wartość firmy powstała na nabyciu spółki Gladstone została powiększona o kwotę 
24 345 tys. PLN i wyniosła na dzień 31 grudnia 2005 roku 52 845 tys. PLN. Przeprowadzony na dzień 
31 grudnia 2005 roku test na utratę wartości spółki Gladstone nie wykazał konieczności dokonania 
odpisu aktualizującego. 
 
Na dzień objęcia kontroli nad spółką Gladstone Zarząd Jednostki Dominującej dokonał oszacowania 
wartości przyszłej zapłaty za pakiet udziałowców mniejszościowych, która została ujęta jako koszt 
nabycia jednostki oraz jako zobowiązanie finansowe, co opisano w punkcie 22 Not objaśniających do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
 

11. Wartość firmy z konsolidacji (kontynuacja). 
 
Badanie utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy z konsolidacji  
 
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia jednostek gospodarczych została zbadana w zakresie utraty 
wartości na dzień 31 grudnia 2005 roku. Odzyskiwalna wartość została ustalona na podstawie wartości 
użytkowej przy wykorzystaniu prognoz przepływów środków pieniężnych opartych na 5 letnich 
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zatwierdzonych przez kadrę kierowniczą budżetach finansowych. Nie założono wzrostów po okresie 
prognozy. Średnia stopa dyskonta wynosiła pomiędzy 11% a 18%, zależnie od ryzyka związanego z 
ośrodkami wypracowywującymi środki pieniężne. 
W 2005 roku nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartości firmy z konsolidacji. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku dokonano testów na utratę wartości, na zasadach opisanych powyżej, 
tylko dla wartości firmy co do której wystąpiły przesłanki do utraty wartości. W efekcie został 
utworzony odpis aktualizujący wartości firmy powstałej na nabyciu połączonych spółek Softbank 
Serwis Sp. z o.o. i Koma S.A. w kwocie 7 000 tys. PLN. 
 
W 2006 roku Softbank S.A. zawarła umowę sprzedaży spółki Mediabank S.A. za kwotę 4 500 tys. PLN. 
W II kwartale 2006 roku wartość firmy netto, powstała na nabyciu ww. spółki została 
przeklasyfikowana do aktywów przeznaczonych do zbycia (patrz punkt 6 Not objaśniających do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego). 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku wartość aktywów netto spółki Mediabank S.A. wynosiła 
( 808) tys. PLN, zaś wartość firmy netto 51 tys. PLN. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku jednostki Grupy posiadały akcje/udziały w następujących jednostkach: 
Bielpolsoft jv., SoftTechnologies. Spółki te nie zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym grupy Softbank z powodu utraty jakiegokolwiek wpływu na nie. Dodatkowo na dzień 
30 czerwca 2006 roku spółka NetPower S.A. nie została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy Softbank z uwagi na nieistotność danych finansowych tej jednostki. 
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11. Wartość firmy z konsolidacji (kontynuacja). 
 

W okresie sprawozdawczym i porównywalnych wystąpiły następujące zmiany wartości firmy 
z konsolidacji: 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 30 czerwca 2005
 tys. PLN tys. PLN tys. PLN
    
Wartość firmy z konsolidacji na początek okresu     84 715     25 077  25 077

Epsilio S.A.      0     23 899  23 899
Mediabank S.A.      51      51  51
ZUI Novum Sp.z o.o.      262      262  262
Sawan Grupa Softbank S.A.     2 714      865  865
Softbank Serwis Sp. z o.o. (*)     21 224      0  0
Incenti S.A.     7 619      0  0
Gladstone Consulting Limited     52 845      0  0

Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w wyniku 
nabycia akcji      0     83 062  1 849

Sawan Grupa Softbank S.A.      0     1 849  1 849
Koma S.A. (*)      0     21 224  0
Incenti S.A.      0     7 619  0
Gladstone Consulting Limited      0     52 370  0

Zmniejszenia wartości firmy z tytułu dokonanych odpisów 
aktualizujących w 2004 roku (   7 000)      0  0

Softbank Serwis Sp. z o.o. (   7 000)      0  0
Zmniejszenia wartości firmy z tytułu sprzedaży spółek:      0 (   23 899) (   23 899)

Epsilio S.A.      0 (   23 899) (   23 899)
Zmniejszenia wartości firmy z tytułu przeniesienia do 
aktywów przeznaczonych do sprzedaży (    51)      0  0

Mediabank S.A. (    51) 0 0
Różnice kursowe z przeliczenia wartości firmy powstałej 
na spółce Gladstone Consulting Limited (    862)      475  0

     
Razem wartość bilansowa na koniec okresu     76 802     84 715  3 027

(*) W styczniu 2006 roku spółki Koma S.A. i Softbank Serwis Sp. z o.o. połączyły się.  

 
Wartość firmy z konsolidacji podlega corocznemu testowi na utratę wartości. 
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12. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa posiadała 21,92%-owy udział w spółce Asseco Poland S.A. 
siedzibą w Rzeszowie. 
Tabela poniżej przedstawia skrócone informacje dotyczące inwestycji w spółkę Asseco Poland S.A. 
 

30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 
 tys. PLN tys. PLN 

Aktywa obrotowe 96 677 154 602 
Zobowiązania krótkoterminowe 39 366 62 689 
Aktywa netto 146 471 139 712 
Przychody 153 530 217 571 
Zyski netto 15 026 23 908 

Wartość bilansowa inwestycji 87 852 86 308 

 
W grudniu 2005 roku Softbank S.A. nabyła dodatkowy pakiet akcji spółki Asseco Poland S.A., 
stanowiący 4,38% kapitału zakładowego i upoważniających do 4,38% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku realizacji tej transakcji Softbank S.A. posiada 21,92% akcji 
ww. spółki stanowiących 21,92% kapitału zakładowego i upoważniających do 21,92% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 
Spółka Asseco Poland S.A. jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na dzień 
30 czerwca 2006 roku wartość rynkowa posiadanego przez Softbank S.A. pakietu akcji spółki wynosiła 
161 173 tys. PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2005 roku 123 623 tys. PLN. 
 
Dodatkowo w październiku 2005 roku Softbank S.A. zawarła z Panem Adamem Góralem umowę opcji 
na nabycie 268 tys. sztuk akcji Asseco Poland S.A. Oferta jest wiążąca przez 6 miesięcy od dnia 
27 września 2006 roku. Cena sprzedaży jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej z zamknięcia cen 
akcji Asseco Poland S.A. kwotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym Softbank S.A. złoży oświadczenie o przyjęciu 
oferty. Złożenie niniejszych ofert przez Adam Górala, głównego akcjonariusza i Prezesa Asseco Poland 
S.A. oraz deklaracja Softbank S.A. skorzystania ze wszystkich posiadanych praw poboru do nowej 
emisji akcji Serii C Asseco Poland S.A. stanowi kontynuację umowy dotyczącej nabycia akcji Asseco 
Poland S.A. podpisanej w dniu 7 września 2004 roku pomiędzy Adamem Góralem i Softbank S.A. 
(RB 8/2004) a także potwierdza wolę i determinację obydwu stron do kontynuacji i rozwijania 
podpisanej w dniu 6 września 2004 roku umowy o współpracy pomiędzy Softbank S.A. i Asseco 
Poland S.A. Umowa ta reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach informatycznych 
w sektorze bankowym. Współpraca w tym zakresie pozwoliła na przestrzeni ostatnich 13 miesięcy 
wzbogacić ofertę produktową obydwu spółek w sektorze bankowym, a dzięki wzajemnemu 
wykorzystywaniu kompetencji i doświadczeń oraz najlepszych zasobów zgromadzonych w obu 
spółkach realizowano skutecznie i z powodzeniem projekty w bankach BGŻ S.A. i PKO BP S.A. 
Dodatkowym wymiernym efektem współpracy był zakup przez Asseco Poland S.A. 100% akcji spółki 
Epsilio S.A. od Softbank S.A., dzięki czemu Asseco Poland S.A. wydatnie wzmocnił swoją pozycję w 
segmencie oprogramowania dla banków regionalnych i spółdzielczych, a Softbank S.A. skoncentrował 
się na ofercie dla dużych banków korporacyjnych i detalicznych. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku akcje spółki Asseco Poland S.A o wartości księgowej netto 87 852 tys. 
PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 30 czerwca 2006 roku 
zobowiązania z tytułu tego kredytu wynosiły 15 000 tys. PLN 
 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku akcje spółki Asseco Poland S.A o wartości księgowej netto 86 308 tys. 
PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku 
zobowiązania z tytułu tego kredytu wynosiły 15 000 tys. PLN. 
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13. Jednostki współzależne 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa posiadała 45%-owy udział w spółce Soft Technologies Sp. z o.o. 
(forma prawna według prawa kazachskiego) z siedzibą w Ałmaacie w Kazachstanie. 
 
W I półroczu 2006 roku i w 2005 roku Grupa nie objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
spółki Soft Technologies Sp. z o.o., utworzonej w I kwartale 2005 roku przez Softbank Serwis Sp. z o.o. 
wraz z podmiotami z Kazachstanu (forma prawna według prawa kazachskiego). Softbank Serwis objął 
w wyżej wymienionej spółce 45 % udziałów i tyleż samo praw do głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników, wnosząc wkład pieniężnych w kwocie 300 tys. PLN. Sytuacja ta była wynikiem 
zaistniałego konfliktu pomiędzy kazachskimi udziałowcami spółki, co spowodowało wstrzymanie 
wszelkich prac projektowych i działalności operacyjnej. Ze względu na fakt, iż pozostali udziałowcy 
bezprawnie powołali drugi konkurencyjny Zarząd w stosunku do wybranego legalnie, w 2005 roku 
Grupa utraciła wpływ nad działalnością spółki. 
Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego Republiki Kazachstan w dniu 24 stycznia 2006 roku zostały 
uznane za nieważne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
Soft Technologies Sp. z o.o. z 27 czerwca 2005 roku powołujące drugi konkurencyjny Zarząd. 
 
Dodatkowo Softbank Serwis jest zobowiązany do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw 
autorskich do używania „własności intelektualnej” wynikającej z oprogramowania o wartości 
435 tys. PLN. 
 
 

14.  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. 
 
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. 
 

30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 

tys. PLN tys. PLN
    

W jednostkach niepowiązanych  
Obligacje      30 761      17 388 

 
Krótkoterminowe obligacje korporacyjne i obligacje skarbu państwa, o wysokiej płynności, były 
alternatywą lokowania wolnych środków pieniężnych w stosunku do lokat bankowych.  
Na dzień 30 czerwca 2006 roku stanowiły one do kwoty 6 795 tys. PLN zabezpieczenie wystawionych 
przez bank prowadzący rachunek Jednostki Dominującej gwarancji bankowych (dobrego wykonania 
umowy i przetargowych). 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku powyżej opisane papiery wartościowe stanowiły zabezpieczenie 
gwarancji bankowych wystawionych przez bank prowadzący rachunek Jednostki Dominującej do kwoty 
7 250 tys. PLN 
 
Opisane powyżej papiery wartościowe są wyceniane według metody zamortyzowanego kosztu, wartość 
godziwa obligacji na dzień 30 czerwca 2006 roku nie odbiega od wartości bilansowej. 
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15. Aktywa finansowe ujmowane w wartości godziwej. 

 
 

Długoterminowe aktywa finansowe ujmowane w wartości godziwej. 
 

30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 

tys. PLN tys. PLN
  
Długoterminowe       909      3 575 
  

Obligacje skarbowe      768       663 
Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe      60       0 
Opcja na zakup akcji spółki Asseco Poland S.A.      0      2 830 
Pozostałe      81       82 

 
 

Krótkoterminowe aktywa finansowe ujmowane w wartości godziwej. 
 

30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 

tys. PLN tys. PLN
  
Krótkoterminowe    49 537    52 049
   
Obligacje skarbowe     161     260
Zawarte kontrakty „forward” na zakup walut EUR i USD    44 830    51 249
Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe     118     110
Inwestycje w pozostałe jednostki     461     430
Opcja na zakup akcji spółki Asseco Poland S.A.    3 967     0

 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Jednostka Dominująca Grupy posiadała szereg zawartych transakcji 
typu forward na zakup i sprzedaż walut obcych – EUR i USD. Instrumenty te są wyceniane w wartości 
godziwej na każdy dzień bilansowy. Wycena powyżej opisanych aktywów na dzień 30 czerwca 2006 
roku wyniosła 44 830 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wycena zawartych transakcji forward 
wynosiła 51 249 tys. PLN. 
 
W październiku 2005 roku Spółka zawarła umowę z Panem Adamem Góralem umowę „opcji” na zakup 
268 tys. sztuk akcji spółki Asseco Poland S.A. w okresie 6 miesięcy od dnia 27 września 2006 roku. Na 
dzień 30 czerwca 2006 roku wartość opcji wynosiła 3 967 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2005 roku 
wycena ww. opcji wynosiła 2 830 tys. PLN. Opcja została wyceniona w oparciu model matematyczny 
do wyceny opcji hawajskich. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku obligacje skarbowe krótko i długoterminowe stanowiły zabezpieczenie 
gwarancji bankowych (dobrego wykonania umowy i przetargowych) do kwoty 828 tys. PLN. 
 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku obligacje skarbowe krótko i długoterminowe stanowiły zabezpieczenie 
gwarancji bankowych (dobrego wykonania umowy i przetargowych) do kwoty 782 tys. PLN. 
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16. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe. 
 
 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

Usługi serwisowe     3 846      7 460 
Koszty projektu "System wewnętrznego bezpieczeństwa"      0       0 
Inne      30       59 

Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     3 876      7 519 

 
W 2005 roku Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartości kosztów poniesionych w związku z 
tworzeniem nowego produktu "System wewnętrznego bezpieczeństwa" w kwocie 1 440 tys. PLN. Odpis 
ten podyktowany był znaczącą wątpliwością co do możliwości uzyskania korzyści ekonomicznych z 
wyżej opisanego produktu. 
 
 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

Usługi serwisowe     11 552      11 584 
Przedpłacone ubezpieczenia      291       238 
Przedpłacone prenumeraty      12       19 
Przedpłacone czynsze      44       24 
Przedpłacone usługi konsultingowe      99       93 
Dyskonto gwarancji rozliczane zgodnie ze stopniem zaawansowania kontraktów      415      1 061 
Inne      636       921 

Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     13 049      13 940 

 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 30 czerwca 2006 roku i koniec 2005 roku 
składały się głównie z: 

• kosztów usług serwisowych, które będą ponoszone sukcesywnie w okresach następnych, 
• kosztów dyskonta gwarancji dobrego wykonania umowy, które to są rozliczane zgodnie ze 

stopniem zaawansowania kontraktu. 
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17.  Zapasy. 
 
 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005

 tys. PLN tys. PLN
     

Sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie komputerowe do 
odsprzedaży     18 494      20 171 

 
W I półroczu 2006 roku Grupa utworzyła odpisy aktualizujące zapasy w kwocie 476 tys. PLN, odpisy te 
spowodowane były okresową weryfikacją wartości towarów w magazynach 
 
W I półroczu 2006 wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosiła 48 751 tys. PLN, zaś w 2005 
roku 262 453 tys. PLN. 
 
Żadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub pożyczek w I półroczu 2006 
i w 2005 roku. 
 

18. Kontrakty wdrożeniowe. 
 
Grupa Softbank w I półroczu 2006 roku i w 2005 roku realizowała szereg tzw. kontraktów 
wdrożeniowych (IT), między innymi „Zintegrowany System Informatyczny” (ZSI) dla Banku PKO BP 
S.A., System „Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców” (CEPiK) w MSWiA i wiele innych 
mniejszych. Zgodnie z MSR 11 przychody z tego typu kontraktów są uznawane zgodnie ze stopniem ich 
zaawansowania. Grupa w I półroczu 2006 roku i w 2005 roku dokonywała obmiaru stopnia 
zaawansowania realizowanych kontraktów wdrożeniowych według metody „kosztowej”, czyli ustalając 
stosunek kosztów poniesionych do kosztów całego projektu lub według metody „nakładów pracy”, czyli 
ustalając stosunek wykonanej pracy do całkowitych nakładów pracy na danym projekcie. 
 
Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane o realizowanych kontraktach wdrożeniowych. 
 

30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 

tys. PLN tys. PLN

Poniesione koszty z tytułu realizacji kontraktów IT (-) (   262 718) (   201 726)

Zyski (straty) z tytułu realizacji kontraktów IT     63 609      90 520 
   
Zafakturowane przychody z tytułu realizacji kontraktów IT     340 533      308 950 

Należności z tytułu wyceny kontraktów IT     33 287      27 122 

Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów IT (-) (   47 493) (   43 826)
   
Sprzęt komputerowy     6 779      23 855 

Oprogramowanie     57 964      100 304 
Usługi serwisowe     43 613      53 655 

Razem przychody okresu z tytułu realizacji kontraktów IT     108 356      177 814 
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19.  Należności długoterminowe i krótkoterminowe. 
 
 
Należności długoterminowe 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
Od jednostek niepowiązanych tys. PLN tys. PLN
     

Należności z tytułu dostaw i usług     46 600      47 454 
Należności z tytułu dostaw nie zafakturowanych      0      7 257 
Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy     3 136      2 821 
Pozostałe należności      202       202 

Razem należności długoterminowe     49 938      57 734 
 
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz dostaw nie zafakturowanych nie są 
oprocentowane i zostały wycenione do wartości bieżącej (zdyskontowane). 
Długoterminowa należność z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy jest oprocentowana stopą 
procentową o wartości 0,1%. Na dzień bilansowy i na koniec 2005 roku powyższa należność została 
wyceniona do wartości bieżącej (zdyskontowana). Do wyliczeń zastosowano średnią stopę dyskonta na 
poziomie 5%. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku pozostałe należności długoterminowe stanowiły zabezpieczenie 
gwarancji bankowych (dobrego wykonania umowy i przetargowych) do kwoty 202 tys. PLN. 
 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku pozostałe należności długoterminowe stanowiły zabezpieczenie 
gwarancji bankowych (dobrego wykonania umowy i przetargowych) do kwoty 202 tys. PLN. 
 
Należności krótkoterminowe 

 
Należności z tytułu dostaw i usług 

 
  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN
      
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:  

Od jednostek powiązanych, w tym:     9 358      18 502 
od jednostki dominującej w stosunku do Softbank S.A.     4 450      5 327 
od jednostek zależnych od Prokom Software S.A.      75       235 
od jednostek stowarzyszonych z Prokom Software S.A.      1       568 
od jednostek stowarzyszonych     4 832      12 372 

Od jednostek pozostałych     72 492      150 341 
Rezerwa na należności nieściągalne (–) (   2 285) (   2 547)
Razem należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług     79 565      166 296 

 
Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności do 90 dni. 
Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym 
klientom. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom 
określony rezerwą na nieściągalne należności właściwą dla należności handlowych Spółki. 
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 27 Not objaśniających 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK  za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 

 66

19. Należności długoterminowe i krótkoterminowe (kontynuacja). 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku należności w kwocie 8 454 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie 
zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 30 czerwca 2006 roku z tytułu tych kredytów nie było 
żadnych zobowiązań. 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku należności w kwocie 12 000 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie 
zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku z tytułu tych kredytów nie było 
żadnych zobowiązań. 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku przyszłe należności wynikające z zawartych umów handlowych 
stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych do kwoty 75 684 tys. PLN. Na dzień 
30 czerwca 2006 roku zobowiązania z tytuły tych kredytów wynosiły 3 817 tys. PLN. 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku przyszłe należności wynikające z zawartych umów handlowych 
stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych do kwoty 72 000 tys. PLN. Na dzień 
31 grudnia 2005 roku zobowiązania z tytuły tych kredytów wynosiły 3 813 tys. PLN. 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku należności z tytułu dostaw i usług nie stanowiły zabezpieczenia 
gwarancji bankowych (dobrego wykonania umowy i przetargowych).  
Na dzień 31 grudnia 2005 roku należności z tytułu dostaw i usług stanowiły zabezpieczenie gwarancji 
bankowych (dobrego wykonania umowy i przetargowych) do kwoty 239 tys. PLN. 
 
 

Pozostałe należności 
  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

     
Należności budżetowe      1 475       101 
  
Inne należności w tym:     56 487      52 713 

Należności z wyceny bilansowej kontraktów IT     33 287      27 122 
Należności z tytułu dostaw nie zafakturowanych     14 505      15 178 
Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy     6 773      8 156 
Zaliczki przekazane pozostałym dostawcom      392       622 
Pozostałe należności     2 023      2 128 
Rezerwa na inne należności nieściągalne (–) (    493) (    493)

Razem pozostałe (bieżące) należności     57 962      52 814 

 
Należności z tytułu wyceny kontraktów IT (wdrożeniowych) wynikają z przewagi stopnia 
zaawansowania realizacji kontraktów wdrożeniowych w stosunku do wystawionych faktur. 
 
Należności z tytułu dostaw nie zafakturowanych dotyczącą sprzedaży licencji obcych, w stosunku do 
których wystawiono jedynie faktury na pierwszy okres licencyjny. 
 
Należności z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy stanowią zabezpieczenie pieniężne 
przekazane klientom, w celu pokrycia ewentualnych strat w przypadku nie wywiązania się 
z zobowiązań do realizacji kontraktów. Należności te są oprocentowane minimalną stopą procentową na 
poziomie 0,1%. Na dzień bilansowy i na koniec 2005 roku powyższa należność została wyceniona do 
wartości bieżącej (zdyskontowana). Do wyliczeń zastosowano średnią stopę dyskonta na poziomie 5%. 
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20.  Środki pieniężne. 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN
    
Środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących     32 511      29 704 
Środki pieniężne w kasie      33       43 
Lokaty krótkoterminowe     2 713      24 194 
Instrumenty finansowe o wysokiej płynności      0      8 199 

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty     35 257      62 140 

 
 
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość 
zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są 
dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego 
zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp 
procentowych. 
 
Instrumenty finansowe o wysokiej płynności to przede wszystkim krótkoterminowe papiery 
wartościowe nabyte w celu uzyskania wyższego oprocentowania w porównaniu z lokatami bankowymi. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku lokaty krótkoterminowe stanowiły zabezpieczenie gwarancji 
bankowych do kwoty 55 tys. PLN. 
 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku lokaty krótkoterminowe stanowiły zabezpieczenie gwarancji bankowych 
do kwoty 1 357 tys. PLN. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami 
kredytowymi w wysokości 161 183 tys. PLN (31 grudnia 2005 roku: 152 706 tys. PLN). 
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21. Kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe. 
Kapitał podstawowy (zakładowy) 

        30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 
    Wartość   tys. PLN tys. PLN 

Akcje/Udziały Seria nominalna 1 akcji Liczba akcji Wartość akcji Wartość akcji 
Akcje zwykłe serii A     1,00    2 000 000     2 000     2 000  
Akcje zwykłe serii B     1,00      98      0      0  
Akcje zwykłe serii C     1,00      102      0      0  
Akcje zwykłe serii D     1,00      98      0      0  
Akcje zwykłe serii E     1,00      102      0      0  
Akcje zwykłe serii F     1,00     9 800      10      10  
Akcje zwykłe serii G     1,00     10 200      10      10  
Akcje zwykłe serii H     1,00    2 940 000     2 940     2 940  
Akcje zwykłe serii I     1,00    3 030 000     3 030     3 030  
Akcje zwykłe serii J     1,00     30 000      30      30  
Akcje zwykłe serii K     1,00    1 964 998     1 965     1 965  
Akcje zwykłe serii L     1,00    2 025 202     2 025     2 025  
Akcje zwykłe serii M     1,00     20 000      20      20  
Akcje zwykłe serii N     1,00    4 000 000     4 000     4 000  
Akcje zwykłe serii P     1,00     526 940      527      527  
Akcje zwykłe serii P     1,00     687 542      688      688  
Akcje zwykłe serii P     1,00     104 830      105      105  
Akcje zwykłe serii O     1,00     49 080      49      49  
Akcje zwykłe serii O     1,00     5 200      5      5  
Akcje zwykłe serii O     1,00     2 080      2      2  
Akcje zwykłe serii O     1,00     7 720      8      8  
Akcje zwykłe serii S     1,00    3 200 000     3 200     3 200  
Akcje zwykłe serii O     1,00     336 520      337      337  
Akcje zwykłe serii U1     1,00    1 459 646     1 459     1 459  
Akcje zwykłe serii U2     1,00    1 367 854     1 368     1 368  
Akcje zwykłe serii T     1,00    1 396 701     1 397     1 397  

Razem      25 174 713     25 175     25 175  
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21. Kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe (kontynuacja). 
 

Wartość nominalna akcji 
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 1 PLN i zostały w pełni 
opłacone. 
 
Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych – KSH) został utworzony z nadwyżki 
wartości emisyjnej nad nominalną, po pomniejszeniu o koszty emisji akcji, w kwocie 253 151 tys. PLN. 
Ponadto kapitał zapasowy decyzją Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Softbank S.A. został 
skorygowany o zyski i straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie 30 679 tys. PLN. 
 
Wartość kapitału zapasowego (zgodnie z postanowieniami KSH) na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosi 
283 830 tys. PLN, zaś na dzień 31 grudnia 2005 roku 245 841 tys. PLN. 
 
Kapitał zapasowy w kwocie 8 392 tys. PLN, odpowiadającej jednej trzeciej kapitału zakładowego 
Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych nie może zostać rozdystrybuowany 
pomiędzy akcjonariuszy, ponieważ może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku 

Uzgodnienie składników  kapitału własnego do wartości 
kapitały zapasowego 

Składniki 
kapitału 

własnego

Zysk za 6 
miesięcy 2006 

roku 

Korekty 
wynikające z 
przejścia na 

MSSF 

Kapitał 
zapasowy

   
Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego    13 746 (  12 087)    28 570    30 229
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością 
nominalną     253 151     0     0    253 151

     

Razem    266 897 (  12 087)    28 570    283 380

 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku 

Uzgodnienie składników  kapitału własnego do wartości 
kapitały zapasowego 

Składniki 
kapitału 

własnego

Zysk za 12 
miesięcy 2005 

roku 

Korekty 
wynikające z 
przejścia na 

MSSF

Kapitał 
zapasowy

  
Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego    17 770 (  53 650)    28 570 (  7 310)
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością 
nominalną     253 151     0     0    253 151

  
Razem 270 921 -53 650 28 570 245 841
 
Wzrost kapitału zapasowego w I półroczu 2006 roku był bezpośrednio związany z przeniesieniem na 
kapitał zapasowy wyniku za 2005 rok, zaś wzrost kapitału zapasowego w 2005 roku był związany z 
emisją akcji serii U1, U2 i T, jak również z przeniesieniem na kapitał zapasowy wyniku za 2004 roku 
ustalonego zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. 
 

Akcjonariat Softbank S.A. został przedstawiony w Informacjach Ogólnych do niniejszego sprawozdania 
finansowego. 
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21. Kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe (kontynuacja). 
 
Inne elementy kapitału 

 

Niezrealizowane zyski 
netto z aktywów 

finansowych dostępnych 
do sprzedaży

Składnik kapitałowy 
obligacji zamiennych 

na akcje z tytułu 
płatności w akcjach

Razem 

 tys. PLN tys. PLN tys. PLN 
Na dzień 1 stycznia 2005     6 826      801     7 627  

  
Zysk netto z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży     4 901      0     4 901  

  

Na dzień 30 czerwca 2005 roku     11 727      801     12 528  

  
Zysk netto z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (   11 727)      0 (   11 727) 

  

Na dzień 31 grudnia 2005 roku      0      801      801  

  
Program motywacyjny dla pracowników Softbank S.A.      608      608  
  

Na dzień 30 czerwca 2006 roku      0     1 409     1 409  

 
 
Kapitał rezerwowy z tytułu niezrealizowanych zysków netto 
W pozycji tej wykazywane jest przeszacowanie długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych do wartości godziwej na 
dzień bilansowy po pomniejszeniu o wartość odroczonego podatku dochodowego obciążającego tę pozycję. Zmniejszenie wartości kapitału rezerwowego 
z tytułu niezrealizowanych zysków netto w 2005 roku było wynikiem osiągnięcia statusu znaczącego inwestora w stosunku do spółki Asseco Poland S.A. 
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21. Kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe (kontynuacja). 
 
Składnik kapitałowy obligacji zamiennych na akcje z tytułu płatności w akcjach 
Saldo kapitałów z tytułu obligacji zamiennych na akcje powstało w wyniku częściowej zapłaty za akcje 
spółek Multinet S.A. i Polbox S.A., w formie akcji Softbank S.A., które mają zostać przekazane po 
wartości nominalnej. 
W dniu 3 lipca 2000 roku Softbank S.A. zawarł umowy nabycia akcji spółek Multinet S.A.,  
Pik-Net Sp. z o.o. i Polbox Sp. z o.o., w których zobowiązał się do realizacji programu motywacyjnego 
dla kadry zarządzającej tymi spółkami. Program motywacyjny zakładał wydanie 32 748 sztuk obligacji 
zamiennych na akcje i uzależniony był od osiągnięcia wskazanych wyników przez powyższe spółki. 
Oczekiwane wyniki nie zostały osiągnięte. W związku z powyższym obligacje zamienne na akcje nie 
były i nie zostaną wydane osobom zarządzającym spółkami Multinet S.A., Pik-Net Sp. z o.o. i Polbox 
Sp. z o.o. W takim przypadku, zgodnie z umową nabycia akcji wyżej opisanych jednostek, połowa z 
obligacji zamiennych na akcje, czyli 16 374 sztuk zostanie wydana w dniu zakończenia programu 
motywacyjnego podmiotom sprzedającym te spółki.  
Grupa wykazała cenę nabycia akcji i udziałów w oparciu o wartość godziwą wydawanych w zamian 
aktywów. 
W listopadzie 2005 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o przyznaniu 16 392 sztuk obligacji 
zamiennych na akcje wybranym pracownikom Softbank S.A. Zasady przyznawania i warunki programu 
motywacyjnego zostały określone w marcu 2006 roku i są to staż pracy, opinia u bezpośrednich 
przełożonych, poziom posiadanych jaki i zdobytych kwalifikacji. Obligacje zostaną przyznane nie 
później niż do dnia 31 października 2006 roku i zostały ujęte jako koszt wynagrodzeń w I półroczu 
2006 roku, w ich wartości godziwej, w kwocie 608 tys. PLN. 
Wartość godziwa obligacji zamiennych na akcje dla pracowników Emitenta została ustalona w oparciu 
o kurs akcji Softbanku z dnia podjęcia decyzji o przyznaniu obligacji zamiennych na akcje. 
 
Udziały mniejszości 
  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

Na początek okresu     2 649      3 497 

Sprzedaży jednostek zależnych      0       0 
Udział w wyniku jednostek zależnych      385       637 
Nabycie akcji spółki Sawan Grupa Softbank S.A.      0  (   1 485)

Na koniec okresu     3 034      2 649 

 
W lipcu 2006 roku Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”) wydał szczegółową interpretację odnośnie ujmowania w skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych zobowiązań jednostki dominującej do nabycia, od akcjonariuszy/udziałowców 
mniejszościowych, akcji/udziałów jednostek zależnych. Na podstawie powyższej interpretacji i analizy 
transakcji zakupu udziałów spółki Gladstone Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o zastosowaniu tej 
interpretacji w skonsolidowanych sprawozdań finansowych retrospektywnie, co szerzej opisano pod 
„Zestawieniem ze zmian w skonsolidowanym kapitale grupy Softbank”. 
 
Zgodnie z MSR 32 paragraf 23 umowny obowiązek nabycia przez jednostkę własnych instrumentów 
kapitałowych powoduje powstanie zobowiązania finansowego w wysokości bieżącej wartości kwoty 
umorzeniowej przy jednoczesnym zaprzestaniu wykazywania kapitałów akcjonariuszy/udziałowców 
mniejszościowych. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2005 roku zmiana ta spowodowała 
zmniejszenie kapitału udziałowców mniejszościowych spółki Gladstone Consulting Limited o kwotę 
1 734 tys. PLN. 
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22. Długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania finansowe. 
 

 
Długoterminowe zobowiązania finansowe 
 
 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN
  

Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe 69 748 76 038
Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów w spółce Gladstone Consulting Ltd    24 199     23 940 

Razem  93 947 99 978
 
 
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 
 
 
 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005

 tys. PLN tys. PLN
  

Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe    23 069     20 363 
Zobowiązania z tytułu dywidendy     16 111       0 

Razem      39 180      20 363 

 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa posiadała szereg wbudowanych pochodnych instrumentów 
finansowych. Instrumenty te wynikały głównie z denominacji płatności na walutę EUR lub USD 
w zawartych umowach handlowych. Stan tych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił 
92 817 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wartość zobowiązań z tytułu wbudowanych 
pochodnych  instrumentów finansowych wynosiła 96 401 tys. PLN. 
 
W lipcu 2006 roku Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”) wydał szczegółową interpretację odnośnie ujmowania w skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych zobowiązań jednostki dominującej do nabycia, od akcjonariuszy/udziałowców 
mniejszościowych, akcji/udziałów jednostek zależnych. Na podstawie powyższej interpretacji i analizy 
transakcji zakupu udziałów spółki Gladstone Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o zastosowaniu tej 
interpretacji w skonsolidowanych sprawozdań finansowych retrospektywnie, co szerzej opisano pod 
„Zestawieniem ze zmian w skonsolidowanym kapitale grupy Softbank”. 
 
Zgodnie z MSR 32 paragraf 23 umowny obowiązek nabycia przez jednostkę własnych instrumentów 
kapitałowych powoduje powstanie zobowiązania finansowego w wysokości bieżącej wartości kwoty 
umorzeniowej. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2005 roku Grupa wykazała zobowiązanie 
finansowe w kwocie 23 940 tys. PLN, które stanowi oszacowaną wartość przyszłej zapłaty za 
dodatkowy, 49%, pakiet udziałów spółki Gladstone. Powyższe zobowiązanie zostało ujawnionej w 
wartości godziwej (zdyskontowanej) i jest rozliczane zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu. 
Średnia stopa dyskontowa wynosi około 7%. 
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23. Krótkoterminowe oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów wartościowych. 
 
 

 
 

 Nazwa jednostki Maksymalna wysokość 
zadłużenia na dzień 

30 czerwca 2006 

Maksymalna wysokość 
zadłużenia na dzień 

31 grudnia 2005 

Efektywna stopa 
procentowa % 

Termin 
spłaty 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 

    tys. PLN tys. PLN 

Kredyt terminowy  Bank DnB NORD Polska 
S.A. 15 000 15 000 WIBOR 1M + marża 2007-05-31     15 000     15 000  

Kredyty w rachunku bieżącym 
ING Bank Śląski S.A.  

10 000 10 000 WIBOR 1M + marża nieokreślony      0      0  

Kredyty w rachunku bieżącym 
PKO BP S.A.  

70 000 70 000 WIBOR 1M + marża 2006-07-31      0     7 481  

Kredyty w rachunku bieżącym  
BPH S.A. 

50 000 50 000 WIBOR 1M + marża 2007-06-29      0     3 813  

Kredyty w rachunku bieżącym Bank DnB NORD Polska 
S.A. 

20 000 20 000 WIBOR 1M + marża 2007-05-31      0      0  

Kredyty w rachunku bieżącym Raiffeisen Bank Polska 
S.A.  

10 000 10 000 WIBOR 1M + marża 2006-10-31      0      0  

Kredyty w rachunku bieżącym 
Bank Millennium 

0 2 100 WIBOR 1M + marża 2005-09-09      0      0  

Kredyty w rachunku bieżącym 
Bank Millennium 

5 000 1 900 WIBOR 1M + marża 2007-04-14     3 817      0  

  180 000 179 000 18 817 26 294 

Inne kredyty:        

Kredyt inwestycyjny BRE BANK  
0 900 WIBOR 1M + marża 2005-12-31      25  

RAZEM   0 900   0 25 

 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa posiadała otwarte linie kredytowe w rachunkach bieżących dające możliwość pozyskania finansowania na kwotę około 
180 000 tys. PLN. Stan wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18 817 tys. PLN, zaś na koniec roku ubiegłego otwarte linie kredytowe 
zapewniały możliwość finansowania do kwoty 179 000 tys. PLN, zaś stan zobowiązań z tego tytułu wynosił 26 294 tys. PLN.  
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23. Krótkoterminowe oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów wartościowych (kontynuacja). 
 
 

Papiery dłużne: Wartość nominalna na dzień
30 czerwca 2006 

Wartość nominalna na dzień 
31 grudnie 2005 

Efektywna stopa 
procentowa % 

Termin spłaty 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 

    tys. PLN tys. PLN 
         
Obligacje  0 5 000 7,45% 2006-02-01 0     4 967  
Obligacje  0 5 000 6,60% 2006-03-20 0     4 928  
Obligacje 0 4 000 6,35% 2006-03-20 0     3 947  
   
RAZEM 0 14 000 0 13 842 

 
Łączne zadłużenie Grupy Kapitałowej Softbank na dzień 30 czerwca 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów dłużnych wynosiło 
18 817 tys. PLN, tym samym wykazując zmniejszenie w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2005 roku, kiedy to zobowiązania te wynosiły 40 161 tys. PLN. 
W okresie sprawozdawczym i w 2005 roku marża realizowana przez kredytodawców Grupy Softbank kształtowała się pomiędzy 1% a 3%. 

 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku rzeczowe aktywa trwałe w wartości księgowej netto 7 992 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów 
bankowych. Na dzień 30 czerwca 2006 roku nie było żadnych zobowiązań z tytułu tych kredytów. 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku rzeczowe aktywa trwałe w wartości księgowej netto 8 290 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów 
bankowych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku zobowiązania z tytułu tych kredytów wynosiły 7 506 tys. PLN. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku akcje spółki Asseco Poland S.A. o wartości księgowej netto 87 852 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych 
kredytów bankowych. Na dzień 30 czerwca 2006 roku zobowiązania z tytułu tych kredytów wynosiły 15 000 tys. PLN. 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku akcje spółki Asseco Poland S.A. o wartości księgowej netto 86 308 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych 
kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku zobowiązania z tytułu tych kredytów wynosiły 15 000 tys. PLN. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku należności w kwocie 8 454 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 30 czerwca 
2006 roku z tytułu tych kredytów nie było żadnych zobowiązań. 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku należności w kwocie 12 000 tys. PLN stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 
2005 roku z tytułu tych kredytów nie było żadnych zobowiązań. 
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23. Krótkoterminowe oprocentowane kredyty bankowe i emisje papierów wartościowych 
(kontynuacja). 

 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku przyszłe należności wynikające z zawartych umów handlowych stanowiły 
zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych do kwoty 75 684 tys. PLN. Na dzień 30 czerwca 2006 roku 
zobowiązania z tytuły tych kredytów wynosiły 3 817 tys. PLN. 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku przyszłe należności wynikające z zawartych umów handlowych stanowiły 
zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych do kwoty 72 000 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2005 roku 
zobowiązania z tytuły tych kredytów wynosiły 3 813 tys. PLN. 
 
Obligacje zamienne na akcje 
 
W dniu 3 lipca 2000 roku Softbank S.A. zawarła umowy nabycia akcji spółek Multinet S.A., Pik-Net Sp. z o.o. i 
Polbox Sp. z o.o., w których zobowiązała się do realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej 
tymi spółkami. Program motywacyjny zakładał wydanie 32 748 sztuk obligacji zamiennych na akcje 
i uzależniony był od osiągnięcia wskazanych wyników przez powyższe spółki. Oczekiwane wyniki nie zostały 
osiągnięte. W związku z powyższym obligacje zamienne na akcje nie były i nie zostaną wydane osobom 
zarządzającym spółkami Multinet S.A., Pik-Net Sp. z o.o. i Polbox Sp. z o.o. Zgodnie z umową nabycia akcji 
wyżej opisanych jednostek w takim przypadku połowa z obligacji zamiennych na akcje, czyli 16 374 sztuk 
zostanie wydana w dniu zakończenia programu motywacyjnego podmiotom sprzedającym te spółki. 
Spółka wykazała cenę nabycia akcji i udziałów w oparciu o wartość godziwą wydawanych w zamian aktywów. 
W listopadzie 2005 roku Zarząd Softbank S.A. podjął decyzję o przyznaniu 16 374 sztuk obligacji zamiennych 
na akcje wybranym pracownikom Softbank S.A. Zasady przyznawania i warunki programu motywacyjnego 
zostały określone w marcu 2006 roku i są to staż pracy, opinia u bezpośrednich przełożonych, poziom 
posiadanych jak i zdobytych kwalifikacji. Obligacje zostaną przyznane nie później niż do dnia 31 października 
2006 roku i zostaną ujęte w ich wartości godziwej. 
Grupa wykazała cenę nabycia akcji i udziałów w oparciu o wartość godziwą wydawanych w zamian aktywów. 
 
 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005

 tys. PLN tys. PLN 
  

Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje 33 33
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24. Długoterminowe i krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania. 
 

  Naprawy 
gwarancyjne

Koszty związane z 
toczącymi się 

sprawami sądowym
Restrukturyzacja 

Świadczenia po 
okresie 

zatrudnienia

Rezerwa na 
zobowiązania z 

tytułu kontraktów 
menadżerskich

Inne rezerwy Ogółem 

 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

   
Na dzień 1 stycznia 2006 roku      998      100      67       489      0      11     1 665  

Utworzone w ciągu roku obrotowego      89       89  
Rozwiązane (    210) (    67) (    238) (    515) 

Na dzień 30 czerwca 2006 roku      877      100      0       251      0      11     1 239  

Krótkoterminowe 30 czerwca 2006 roku      391      100      0       0      0      11      502  
Długoterminowe 30 czerwca 2006 roku      486      0      0       251      0      0      737  

   
Na dzień 1 stycznia 2005 roku      0     2 649      827       564     4 136      201     8 377  

   
Zmiany w I półroczu 2005 roku      0      0 (    258) (    253) (   4 136) (    92) (   4 739) 

          

Na dzień 30 czerwca 2005 roku      0     2 649      569       311      0      109     3 638  

Krótkoterminowe 30 czerwca 2005 roku      0     2 649      569       0      0      109     3 327  
Długoterminowe 30 czerwca 2005 roku      0      0      0       311      0      0      311  

   

Zmiany w II półroczu 2005 roku      998 (   2 549) (    502)      178      0 (    98) (   1 973) 

          

Na dzień 31 grudnia 2005 roku      998      100      67       489      0      11     1 665  
Krótkoterminowe 31 grudnia 2005 roku      412      100      67       102      0      11      692  
Długoterminowe 31 grudnia 2005 roku      586      0      0       387      0      0      973  
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24. Długoterminowe i krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania (kontynuacja). 
 

Naprawy gwarancyjne 
 
Rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych dotyczy obsługi serwisu gwarancyjnego producentów 
sprzętu komputerowego, których to sprzęt został w I półroczu 2006 roku i w 2005 roku sprzedany do 
klientów Grupy. 
 
Koszty związane z toczącymi się sprawami sądowymi 
 
Rezerwa na koszty związane z toczącymi się sprawami sądowymi w 2004 roku w większości dotyczyła 
roszczeń byłych pracowników spółki Epsilio S.A. W 2005 roku spółka Epsilio S.A. została sprzedana. 

 
Rezerwa na restrukturyzację 
 
W 2004 roku Jednostka Dominująca Grupy Softbank dokonała wewnętrznej restrukturyzacji struktur 
zarządzania Spółką, kwota rezerwy pozostała na dzień 31 grudnia 2005 roku i 30 czerwca 2006 roku 
dotyczy świadczeń na rzecz byłych pracowników. 
 
Świadczenia po okresie zatrudnienia 
 
Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia dotyczy w całości świadczeń emerytalnych, które to 
zostaną wypłacone pracownikom Grupy w momencie przechodzenia na emeryturę. Grupa wypłaca 
pracownikom przechodzącym na emeryturę odprawę w wysokości jednego średniomiesięcznego 
wynagrodzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 
 
Rezerwa na zobowiązania z tytułu kontraktów menadżerskich 
 
Saldo rezerwy z tytułu kontraktów menadżerskich dotyczyło realizowanego, w latach 2003 – 2005, 
programu motywacyjnego dla kadry Zarządzającej Softbank S.A., będącego premią za wniesiony wkład 
w budowę Spółki. Warunki programu motywacyjnego zostały określone we wrześniu 2003 roku i 
przewidywały sprzedaż 147 714 sztuk akcji Softbank S.A. po wartości nominalnej lub wypłatę premii w 
kwocie 4 136 tys. PLN, niezależnie od stosunku zatrudnienia na dzień wypłaty, czy innych warunków 
zawieszających. W 2005 roku Spółka wypłaciła w gotówce powyżej opisaną premię. 
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25. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych tytułów. 
 
 
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

     
Wobec jednostek powiązanych, w tym:     11 640      38 336 

wobec jednostki dominującej w stosunku do Softbank S.A.     1 726      23 974 
od jednostek zależnych od Prokom Software S.A.      619      2 618 
od jednostek stowarzyszonych z Prokom Software S.A.     9 295      11 744 
wobec pozostałych podmiotów powiązanych z Prokom Software S.A.      59       0 

Wobec jednostek pozostałych     25 307      103 023 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (krótkoterminowe)     36 947      141 359 

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nie oprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 
od 15 do 90 dni. 
 
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 27 Not objaśniających do 
sprawozdania finansowego. 
 
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 
świadczeń publiczno prawnych 
 

30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 

tys. PLN tys. PLN
Podatek VAT     1 488      6 672 
Podatek dochodowy od osób fizycznych (od pracowników)      908      1 355 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych     2 331      2 284 
Pozostałe      81       155 

Razem obowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 
świadczeń     4 808      10 466 

 
Kwota wynikająca z różnicy zobowiązań z tytułu VAT oraz należności z tytułu podatku VAT jest 
płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. 
 
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

Zobowiązania z tytułu dostaw nie zafakturowanych      0      4 915 
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25. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych tytułów (kontynuacja). 
 

 
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń      80      1 166 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      80       149 
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw      0       49 
Zobowiązanie z tytułu wyceny kontraktów IT     47 493      43 826 
Zobowiązania z tytułu dostaw nie zafakturowanych     5 116      2 496 
Inne zobowiązania      609       67 

Razem pozostałe zobowiązania     53 378      47 753 

 
W skład pozostałych zobowiązań wchodzą głównie kwoty wynikające z wyceny kontraktów 
wdrożeniowych i dostaw nie zafakturowanych.  
 
Pozostałe zobowiązania nie są oprocentowane. 
 
 
Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

Rezerwa na niewykorzystane urlopy     4 274      3 851 
Rezerwa na premie dla pracowników     5 262      7 937 
Rezerwa na koszty (nie zafakturowane)     4 839      5 374 
Rezerwa na koszty związane z nieprawidłowym rozliczaniem wynagrodzeń za 
okresy urlopowe     1 212       0 

Razem rozliczenia międzyokresowe kosztów     15 587      17 162 

 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwy na 
wynagrodzenia okresu przeznaczone do wypłaty w okresach następnych, wynikające z zasad systemów 
premiowych obowiązujących w Grupie Softbank oraz rezerwy na koszty bieżącej działalności Grupy. 



GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK  za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2006 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach złotych (PLN) 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 
GRUPA KAPITAŁOWA SOFTBANK 
 

 80

25. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych tytułów (kontynuacja). 

 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 

  30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
 tys. PLN tys. PLN

Przedpłaty      158       121 
Usługi serwisowe     13 586      11 581 
Pozostałe      0       3 

Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów     13 744      11 705 

 
 
 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 

 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005

 tys. PLN tys. PLN
Usługi serwisowe     7 117      11 635 

 
 
Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczy głównie przedpłat za świadczone usługi, takie 
jak serwisy oraz opieka informatyczna. 
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26. Transakcje z jednostkami powiązanymi. 
Sprzedaż Grupy Softbank do jednostek 

powiązanych w okresie: 
Zakupy Grupy Softbank od jednostek 

powiązanych w okresie: 
Nazwa podmiotu 

6 miesięcy do 
30 czerwca 2006

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005

6 miesięcy do 
30 czerwca 2006

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN 
Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi  

Asseco Poland S.A.(1) 5 157 0 218 0 
Comp Soft Sp. z o. o. .(1) 7 0 0 0 

Transakcje z jednostką dominującą   
Prokom Software S.A. 9 651 1 803 1 840 2 404 

Transakcje z jednostkami powiązanymi z Prokom Software S.A.  
Prokom Investments S.A. (2) 0 0 271 0 

Transakcje z jednostkami zależnymi od Prokom Software S.A.  
ABG-Ster Projekt S.A. 190 0 227 0 
Combidata Poland Sp. z o.o. 81 0 71 77 
Koma S.A. (3) 0 0 0 74 
Koma Nord Sp. z o.o. (3) 0 0 0 2 
Spin S.A. 5 105 9 0 
WiedzaNet Sp. z o.o. 77 0 1 080 0 

Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi z Prokom Software S.A.  
Comp S.A. 0 0 3 990 929 
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. 0 0 0 2 
Postdata S.A. 3 1 0 0 

Transakcje ogółem 15 171 1 909 7 706 3 488 
 

(1) Spółka Asseco Poland S.A. stałą się jednostką stowarzyszoną w dniu 31.12.2005 roku. 
(2) Spółka Prokom Investments S.A. jest udziałowcem mniejszościowym Prokom Software S.A. 
(3) Od dnia 1 lipca 2005 roku spółki Koma S.A. i Koma Nord Sp. z o.o. stały się jednostkami zależnymi od Softbank S.A. i weszły w skład Grupy Kapitałowej Softbank. W styczniu 2006 roku spółki Koma S.A. i  z 
Softbank Serwis Sp. z o.o. połączyły się, podmiotem przejmującym była spółka Softbank Serwis Sp. z o.o. 
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26. Transakcje z jednostkami powiązanymi (kontynuacja). 
Należności Grupy Softbank na dzień Zobowiązania Grupy Softbank na dzień 

Nazwa podmiotu 
30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 

 w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN 
Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi   
Asseco Poland S.A. (1) 4 830 12 369 0 0 
Comp Soft Sp. z o.o. (1) 3 3 0 0 
Transakcje z jednostką dominującą    
Prokom Software S.A. 4 449 5 327 1 726 23 893 
Transakcje z jednostkami powiązanymi z Prokom Software S.A.   
Prokom Investments S.A. 0 0 59 81 
Transakcje z jednostkami zależnymi od Prokom Software S.A.   
ABG-Ster Projekt  S.A. 58 568 69 706 
Combidata Poland Sp. z o.o. 0 0 23 1 
Optix Polska Sp. z o.o. 0 59 10 10 
Spin S.A. 0 176 1 24 
WiedzaNet Sp. z o.o. 17 0 457 2 583 
Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi  z Prokom Software S.A.   
Comp S.A. 0 0 9 295 11 038 
Postdata S.A. 1 0 0 0 

Transakcje ogółem 9 358 18 502 11 640 38 336 
 

(1) Spółka Asseco Poland S.A. stałą się jednostką stowarzyszoną w dniu 31.12.2005 roku. 
 

Przedstawione powyżej transakcje z jednostkami powiązanymi miały charakter rynkowy i były realizowane w ramach statutowej działalności poszczególnych 
jednostek z Grupy Softbank.
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27. Jednostki powiązane. 
 
Poniżej przedstawiono strukturę Grupy Softbank wraz udziałem procentowym w kapitale i głosach na 
zgromadzeniach akcjonariuszy/wspólników. 

Procentowy udział w głosach Procentowy udział 
w kapitale  

Kraj, w którym 
jednostka została 
zarejestrowana  

Jednostki zależne  30 czerwca 
2006 

31 grudnia 
2005

30 czerwca 
2006  

31 grudnia 
2005

   
bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. Polska 100% 100% 100% 100%
Bielpolsoft j.v. Białoruś 85% 85% 85% 85%
Gladstone Consulting Limited (****) Cypr 51% 51% 51% 51%
Incenti S.A. Polska 100% 100% 100% 100%
Koma S.A.(*) Polska - 100% - 100%
Koma Nord Sp. z o.o.(**) Polska 100% 100% 100% 100%
AWiM Mediabank S.A. Polska 100% 100% 100% 100%
ZUI Novum Sp. z o.o. Polska 51% 51% 51% 51%
NetPower S.A. Polska 100% 100% 100% 100%
Sawan Grupa Softbank S.A. Polska 100% 100% 100% 100%
Softbank Serwis Sp. z o.o. Polska 100% 100% 100% 100%
   
Jednostki współzależne   

Soft Technologies.(***) Polska 45% 45% 45% 45%
   

Jednostki stowarzyszone   
Asseco Poland S.A.(****) Polska 22% 22% 22% 22%
   

  

(*) W dniu 4 stycznia 2006 roku nastąpiło połączenie spółek Softbank Serwis Sp. z o.o. z Koma S.A. Podmiotem przejmującym była spółka 
Softbank Serwis Sp. z o.o. 
(**) Udział posiadany pośrednio przez Softbank Serwis Sp. z o.o. 
(***) Spółka współzależna z Softbank Serwis Sp. z o.o. w 2005 roku spółka utraciła jakikolwiek wpływ na tę jednostkę. 
(****) Softbank S.A osiągnął status znaczącego inwestora w spółce Asseco Poland S.A. w grudniu 2005 roku. 
(*****) Softbank S.A. pomimo formalnie posiadanego 51% udziału w kapitale spółki konsoliduje 100% wyników finansowych Gladstone, 
szczegółowe zasady zostały opisane w punkcie 11 Not objaśniających do sprawozdania skonsolidowanego. 

 
W styczniu 2006 roku spółki Softbank Serwis Sp. z o.o. i Koma S.A. zostały połączone. Podmiotem 
przejmującym była spółka Softbank Serwis Sp. z o.o. Połączenie tych jednostek jest wynikiem 
podziału kompetencji w Grupie Softbank w ramach realizacji strategii Softbank S.A. 
 
W kwietniu 2006 roku Softbank S.A. zawarła umowę sprzedaży 100% akcji spółki Mediabank S.A., 
co szerzej opisano w punkcie 6 Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Spółki Bielpolsoft jv., Soft Technologies i NetPower S.A. nie zostały objęte skonsolidowanym 
sprawoadniem finansowym Grupy Softbank co opisano szerzej w punkcie 11 Not objaśniających.  
 
Wyniki finansowe spółek z Grupy Softbank w 2006 roku 
Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Softbank w I półroczu 2006 roku składają się wyniki 
Softbank S.A. oraz wyniki spółek konsolidowanych. Poniżej przedstawiono podstawowe dane spółek 
objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2006 roku. 
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27. Jednostki powiązane (kontynuacja). 
 
Podstawowe dane spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 
2006 roku* 
  Przychody ze sprzedaży 
Spółka  
Udział w kapitale/głosach 

Podstawowa działalność 6 miesięcy do 30 
czerwca 2006 

6 miesięcy do 30 
czerwca 2005

  w tys. PLN w tys. PLN 
Softbank S.A. 
Jednostka Dominująca 
www.softbank.pl 

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań 
informatycznych głównie dla sektora finansowego 
i administracji publicznej. 

    132 826      143 683 

bezpieczeństwo.pl  Sp. z o.o. 
100/100 

Budowa i wdrażanie informatycznych systemów 
wspomagania i koordynacji działań służb 
ratowniczych. 

     0       0 

Epsilio S.A. 1)  
0/0 

Tworzenie i wdrażanie rozwiązań 
informatycznych w bankowości, w tym dla 
bankowości spółdzielczej. 

n/d     2 563 

Incenti S.A.3)                         
100/100 
www.incenti.pl 

Wdrażanie i udostępnianie platform e-
Lerningowych, wdrażanie systemów 
kompetencyjnych, projektowanie, budowa, 
zarządzanie i wdrożenia BPC oraz DRP, 
outsorcing IT. 

    14 057  n/d

Gladstone Consulting Ltd 3) 
51/51 

Świadczenie profesjonalnych usług 
konsultingowych w zakresie systemów 
informatycznych dla instytucji finansowych.     11 321  n/d

Koma Nord Sp. z o.o.2) 
100/100 
www.komanord.com.pl 

Dostarczanie sprzętu, systemów sieci lokalnych i 
rozległych, oraz oprogramowania do 
wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.     16 580  n/d

AWiM Mediabank S.A.5) 
100/100 
www.mediabank.pl 

Działalność marketingowa, prowadzenie 
radiostacji Radio PiN 102 FM.     3 445      2 620 

NetPower S.A. 
100/100 

Dostarczanie aplikacji i rozwiązań 
informatycznych dla przedsiębiorstw.      0       0 

ZUI Novum Sp. z o.o.  
51/51 
www.novum.pl 

Tworzenie aplikacji bankowych i dostarczanie 
kompleksowych systemów informatycznych dla 
banków spółdzielczych.      8 140      5 948 

Sawan Grupa Softbank S.A. 
100/100 

Rozwiązania informatyczne wspomagające 
zarządzanie (hurtownie danych, systemy 
raportowania, systemy CRM).      136      6 072 

Softbank Serwis Sp. z o.o. 
100/100 
www.softbankserwis.pl 

Serwis oprogramowania i sprzętu dostarczanego 
przez Grupę, usługi oparte o outsourcing 
systemów informatycznych. 

    39 591      22 073 

 
*) Dane nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych. Wykazane udziały podano według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku. 
1) W I kwartale 2005 roku Softbank S.A. sprzedał 100% akcji Epsilio S.A. spółce Asseco Poland S.A. Wyniki Epsilio S.A. konsolidowane są do 

dnia 28.02.2005 roku.  
2) W III kwartale 2005 roku Softbank nabył 100% akcji spółki Koma S.A., a także pośrednio 99,9% udziałów w spółce Koma Nord Sp. z o.o., 

jednostce zależnej od Koma S.A. Wyniki Koma S.A. i Koma Nord Sp. z o.o. są konsolidowane od dnia 1 lipca 2005 roku.  
3) W IV kwartale 2005 roku Softbank S.A. nabył 100% akcji spółki Incenti S.A. oraz 51% udziałów spółki Gladstone Consulting Limited. 

Wyniki tych spółek są konsolidowane od dnia 1 października 2005 roku. 
4)W 2006 roku spółki Softbank Serwis Sp. z o.o. i Koma S.A. połączyły się. 
5)W 2006 roku spółka Mediabank S.A. została zaklasyfikowana jako grupa przeznaczona do zbycia, co szerzej opisano w punkcie 4 Not 

Objaśniających. 
 
Spółki bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. i NetPower S.A. nie prowadzą działalności operacyjnej. 
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27. Jednostki powiązane (kontynuacja). 
 

Podstawowe dane spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 
2006 roku* 
 
  Zysk/strata netto 
Spółka  
Udział w kapitale/głosach 

Podstawowa działalność 6 miesięcy do 
30czerwca 2006 

6 miesięcy do 30 
czerwca 2005

  w tys. PLN w tys. PLN 
Softbank S.A. 
Jednostka Dominująca 
www.softbank.pl 

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań 
informatycznych głównie dla sektora finansowego 
i administracji publicznej.     12 087      24 185 

bezpieczeństwo.pl  Sp. z o.o. 
100/100 

Budowa i wdrażanie informatycznych systemów 
wspomagania i koordynacji działań służb 
ratowniczych. 

(     8 ) (     13 )

Epsilio S.A. 1)  
0/0 

Tworzenie i wdrażanie rozwiązań 
informatycznych w bankowości, w tym dla 
bankowości spółdzielczej. 

n/d (     236 )

Incenti S.A.3)                         
100/100 
www.incenti.pl 

Wdrażanie i udostępnianie platform e-
Lerningowych, wdrażanie systemów 
kompetencyjnych, projektowanie, budowa, 
zarządzanie  i wdrożenia BPC oraz  DRP, 
outsorcing IT. 

     838  n/d

Gladstone Consulting Ltd 3) 
51/51 

Świadczenie profesjonalnych usług 
konsultingowych w zakresie systemów 
informatycznych dla instytucji finansowych. 

    4 790  n/d

Koma Nord Sp. z o.o.2) 
100/100 
www.komanord.com.pl 

Dostarczanie sprzętu, systemów sieci lokalnych i 
rozległych, oraz oprogramowania do 
wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. 

     259  n/d

AWiM Mediabank S.A.5) 
100/100 
www.mediabank.pl 

Działalność marketingowa, prowadzenie 
radiostacji Radio PiN 102 FM. (    1 157 ) (    1 187 )

NetPower S.A. 
100/100 

Dostarczanie aplikacji i rozwiązań 
informatycznych  dla przedsiębiorstw. (     26 ) (     47 )

ZUI Novum Sp. z o.o.  
51/51 
www.novum.pl 

Tworzenie aplikacji bankowych i dostarczanie 
kompleksowych systemów informatycznych dla 
banków spółdzielczych.  

     786       510 

Sawan Grupa Softbank S.A. 
100/100 

Rozwiązania informatyczne wspomagające 
zarządzanie (hurtownie danych, systemy 
raportowania, systemy CRM). 

(     105 )      276 

Softbank Serwis Sp. z o.o. 
100/100 
www.softbankserwis.pl 

Serwis oprogramowania i sprzętu dostarczanego 
przez Grupę, usługi oparte o outsourcing 
systemów informatycznych. 

(    2 116 ) (    2 874 )

 
*) Dane nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych. Wykazane udziały podano według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku. 
1) W I kwartale 2005 roku Softbank S.A. sprzedał 100% akcji Epsilio S.A. spółce Asseco Poland S.A. Wyniki Epsilio S.A. konsolidowane są do 

dnia 28.02.2005 roku.  
2) W III kwartale 2005 roku Softbank nabył 100% akcji spółki Koma S.A., a także pośrednio 99,9% udziałów w spółce Koma Nord Sp. z o.o., 

jednostce zależnej od Koma S.A. Wyniki Koma S.A. i Koma Nord Sp. z o.o. są konsolidowane od dnia 1 lipca 2005 roku.  
3) W IV kwartale 2005 roku Softbank S.A. nabył 100% akcji spółki Incenti S.A. oraz 51% udziałów spółki Gladstone Consulting Limited. 

Wyniki tych spółek są konsolidowane od dnia 1 października 2005 roku. 
4)W 2006 roku spółki Softbank Serwis Sp. z o.o. i Koma S.A. połączyły się. 
5)W 2006 roku spółka Mediabank S.A. została zaklasyfikowana jako grupa przeznaczona do zbycia, co szerzej opisano w punkcie 4 Not 

Objaśniających. 
 
Spółki bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. i NetPower S.A. nie prowadzą działalności operacyjnej. 
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27. Jednostki powiązane (kontynuacja). 
 

Zobowiązania pozabilansowe związane z jednostkami powiązanymi 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Softbank S.A. nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych 
gwarancji i poręczeń stanowiących zabezpieczenie zaciągniętych kredytów przez jednostki powiązane. 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan udzielonych gwarancji i poręczeń przez Softbank S.A. 
stanowiących zabezpieczenie zaciągniętych kredytów przez jednostki powiązane przedstawiał się 
następująco:  

• poręczenie dla AWiM Mediabank S.A. umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 200 tys. 
PLN. Na dzień 31 grudnia 2005 roku kwota niespłaconego kredytu inwestycyjnego wynosiła 
25 tys. PLN. 

 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku stan udzielonych poręczeń przez Softbank S.A. z pozostałych tytułów 
przedstawiał się następująco:  

• poręczenie do umowy z dnia 26 lutego 2004 roku dotyczącej budowy sieci strukturalnej 
zawartej pomiędzy Softbank Serwis Sp. z o.o. a Tyco Sp. z o.o. Szacowana wartość 
poręczenia wg stanu na 30 czerwca 2006 roku wyniosła 7 278 tys. PLN. 

 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan udzielonych poręczeń przez Softbank S.A. z pozostałych tytułów 
przedstawiał się następująco:  

• poręczenie do umowy z dnia 26 lutego 2004 roku dotyczącej budowy sieci strukturalnej 
zawartej pomiędzy Softbank Serwis Sp. z o.o. a Tyco Sp. z o.o. Szacowana wartość 
poręczenia wg stanu na 31 grudnia 2005 roku wyniosła 6 948 tys. PLN. 

 
Celem dopełnienia wymogów MSR odnośnie ujawniania informacji o jednostkach powiązanych 
poprzez Kluczową Kadrę Zarządzającą Grupa wprowadziła procedurę polegającą na identyfikacji tego 
typu transakcji. 
Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa nie 
otrzymała informacji o istnieniu transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez Kluczową Kadrę 
Zarządzającą o charakterze nie rynkowym. 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku stan nierozliczonych sald zobowiązań z tytułu wyżej opisanych 
transakcji z podmiotami powiązanymi z Kadrą Zarządzającą (Zarządy i Rady Nadzorcze spółek 
z Grupy) według informacji posiadanych przez Softbank S.A., wynosił 11 tys. PLN 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan nierozliczonych sald zobowiązań z tytułu wyżej opisanych 
transakcji z podmiotami powiązanymi z Kadrą Zarządzającą (Zarządy i Rady Nadzorcze spółek 
z Grupy) według informacji posiadanych przez Softbank S.A., wynosił 514 tys. PLN. 
W okresie 6 miesięcy 2006 roku zakończonym 30 czerwca 2006 roku nie odnotowano żadnych 
transakcji z podmiotami powiązanymi z Kadrą Zarządzającą. 
W okresie 6 miesięcy 2005 roku zakończonym 30 czerwca 2005 roku wartość (netto) transakcji 
z podmiotami powiązanymi z Kadrą Zarządzającą według ewidencji Softbank S.A., wynosiła 
676 tys. PLN. 
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28. Zatrudnienie. 
 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie w okresie sprawozdawczym: 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006  

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

Zarząd Jednostki Dominującej     5     5
Zarządy Jednostek z Grupy     10     10
Działy produkcyjne     620     423
Działy serwisowe     218     140
Działy handlowe     76     65
Działy administracyjne     130     119

Razem    1 059     762
 
 

Grupa Softbank  zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
Zarząd Jednostki Dominującej 5 5
Zarządy Jednostek z Grupy 10 9
Działy produkcyjne 610 614
Działy serwisowe 240 204
Działy handlowe 87 75
Działy administracyjne 136 148

Razem 1 088 1 055
 
 

Liczba osób zatrudnionych w spółkach Grupy na dzień 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005
  
Softbank S.A. 638 620
bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 0 0
Gladstone Consulting Limited 0 0
Incenti S.A. 69 65
Koma Nord Sp. z o.o. 10 10
AWiM Mediabank S.A. 20 19
NetPower S.A. 0 0
ZUI Novum Sp. z o.o. 37 36
Sawan Grupa Softbank S.A. 3 3
Softbank Serwis Sp. z o.o. (*) 311 302

Razem 1 088 1 055
 
W Grupie Softbank w dniu 30 czerwca 2006 roku zatrudnionych było 1 088 osób. Zatrudnienie 
w Grupie zwiększyło się o 33 osoby w porównaniu do stanu z końca 2005 roku. 
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29. Zobowiązania pozabilansowe na rzecz jednostek pozostałych. 
 
W ramach działalności handlowej Grupa wykorzystuje dostępność gwarancji bankowych i akredytyw, 
jak również ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych i wadialnych, jako formy zabezpieczenia 
transakcji gospodarczych z różnymi organizacjami, firmami i podmiotami administracji. Potencjalne 
zobowiązania z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiły 10 738 tys. PLN, a na dzień 
31 grudnia 2005 roku wynosiły 16 100 tys. PLN. 
Dodatkowo Grupa na dzień 30 czerwca 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku posiadała szereg zawartych 
umów najmu, leasingu i innych o podobnym charakterze, z których wynikały następujące przyszłe 
płatności: 
 
Zobowiązania z tytułu najmu powierzchni 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 

 tys. PLN tys. PLN 

W okresie 1 roku    5 092    5 880 

W okresie od 1 roku do 5 lat    11 016    10 227 

Powyżej 5 lat    1 581    1 915 

Razem    17 689    18 022 

 
Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego środków trwałych 30 czerwca 2006 31 grudnia 2005 

 tys. PLN tys. PLN 

W okresie 1 roku     632 921 

W okresie od 1 roku do 5 lat    1 051 1 241 

Powyżej 5 lat     0 0 

Razem    1 683 2 162 

 
Wartość poniesionych kosztów z tytułu leasingu operacyjnego przedstawiono w punkcie 2 Not 
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
W związku z odejściem pracowników z Departamentu Systemów Zarządzania Ryzykiem 
Softbank S.A., opisanym w raporcie bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 
2 marca 2006 roku, byli pracownicy wystąpili z powództwem o odszkodowania. Zdaniem Zarządu 
Softbank S.A. roszczenie zostanie oddalone w całości. 
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30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym. 
 
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, 
obligacje, obligacje zamienne na akcje zwykłe, akcje własne, środki pieniężne i lokaty 
krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków 
finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak 
należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej 
przez nią działalności. 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy 
procentowej, ryzyko płynności, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje 
i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie 
omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich 
posiadanych przez nią instrumentów finansowych. 
 

Ryzyko stopy procentowej  
Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim 
krótkoterminowych zobowiązań finansowych – kredytów i emisji papierów dłużnych. Grupa nie 
posiada długoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i emisji papierów 
wartościowych. Zyski Grupy oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są, w pewnym 
zakresie, narażone na zmiany stóp procentowych, ponieważ większość zobowiązań finansowych 
Grupy oparta jest o zmienne stopy procentowe oparte na stopie WIBOR 1M lub 3M powiększonej o 
marżę kredytodawców, która w okresie sprawozdawczym i w 2005 roku kształtowała się pomiędzy 
1% do 3%. 
 
Również część aktywów stanowią papiery dłużne przedsiębiorstw oraz obligacje skarbowe 
utrzymywane do terminu wymagalności i wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i 
strat o stałym oprocentowaniu. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych papierów 
wartościowych. 
 
Papiery wartościowe utrzymywane do termu wymagalności Wartość nominalna Oprocentowanie
 tys. PLN %
Obligacje korporacyjne  
    1 200 4,41%
    1 600 4,41%
    2 300 4,41%
    1 900 4,41%
     200 4,41%
    10 100 4,41%
    1 000 4,41%
    4 000 4,41%
    1 000 4,41%
     770 4,21%
    1 000 4,05%
   
Obligacje skarbowe    6 000 4,00%
   
Razem    31 070  
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30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym (kontynuacja). 
 

Papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat Wartość nominalna Oprocentowanie

 tys. PLN %
Obligacje Skarbowe   
 150 8,50%
 133 zmienne
 492 6,50%
 95 5,50%
Razem 870 

Ryzyko walutowe 
Przychody i koszty operacyjne Grupy są denominowane głównie w polskich złotych. Jednakże część 
przychodów i kosztów jest denominowanych w walutach obcych w EUR lub USD. Grupa zawiera 
kontrakty terminowe na waluty obce w celu skuteczniejszego zarządzania ryzykiem walutowym. 
Grupa nie spełnia wymogów rachunkowości zabezpieczeń. 
Również niektóre umowy najmu powierzchni biurowych denominowane są w walutach USD lub 
EUR, co powoduje dodatkowe narażanie na ryzyko kursowe.  
Na dzień 30 czerwca 2006 roku wartość przyszłych przepływów wynikających z wbudowanych 
instrumentów pochodnych w walucie EUR wynosiła 35 259 tys. PLN, zaś w USD 91 149 tys. PLN. 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku wartość przyszłych przepływów wynikających z zawartych 
kontraktów „forward” w walucie EUR wynosiła 48 300 tys. PLN, zaś w USD 129 938 tys. PLN. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono rozkład czasowy realizacji poszczególnych przepływów. 

 Wbudowane pochodne instrumenty finansowe Zawarte kontrakty "forward"   
Termin 
realizacji tys. EUR tys. EUR tys. USD tys. USD tys. EUR tys. EUR tys. USD tys. USD tys. EUR tys. USD
miesiąc i rok Sprzedaż Zakup Sprzedaż Zakup Sprzedaż Zakup Sprzedaż Zakup Razem Razem
      
wrzesień 06    1 885     0    3 899 (   339)    7 500 (  5 000)    15 100 (  4 200)    4 385    14 460
grudzień 06    4 067     0    5 766 (   339)    6 700 (  2 500)    15 500 (  9 800)    8 267    11 127
marzec 07    2 446     0    6 067 (   318)    16 200 (  7 200)    23 200 (  5 000)    11 446    23 949
czerwiec 07    2 442     0    9 081 (  3 792)    4 700 (  2 700)    18 330 (  7 000)    4 442    16 619
wrzesień 07    2 442     0    10 592 (  4 420)    4 700     0    7 295     0    7 142    13 467
grudzień 07    2 442     0    12 171 (  5 040)    3 700     0    10 873 (  2 000)    6 142    16 004
marzec 08    2 442     0    10 301 (  4 152)    2 500     0    12 007 (  5 000)    4 942    13 156
czerwiec 08    2 442     0    13 408 (  5 431)    7 500 (  5 000)    9 445     0    4 942    17 422
wrzesień 08    2 442     0    13 385 (  5 366)    9 880 (  6 480)    14 534     0    5 842    22 553
grudzień 08    2 442     0    11 745 (  4 570)    4 120     0    7 738     0    6 562    14 913
marzec 09    2 442     0    10 946 (  4 120)    2 430     0    7 148     0    4 872    13 974
czerwiec 09    2 442     0    11 609 (  4 354)    2 430     0    7 578     0    4 872    14 833
wrzesień 09    2 442     0    4 688 (   969)    2 420     0    4 190     0    4 862    7 909
grudzień 09    2 442     0    7 975 (  2 407)    2 400     0    5 000     0    4 842    10 568
marzec 10     0     0    7 614 (  2 225)     0     0    5 000     0     0    10 389

    35 259     0    139 247 (  47 842)    77 180 (  28 880)    162 938 (  33 000)    83 559    221 343

Ryzyko cen towarów 
Ekspozycja na ryzyko cenowe jest w przypadku Grupy znikoma, ponieważ ceny towarów są 
każdorazowo indywidualnie negocjowane. 
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Ryzyko kredytowe 
Aktywami finansowymi Grupy, które najbardziej narażone są na ryzyko kredytowe są środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty, rozrachunki z podmiotami powiązanymi oraz należności z tytułu dostaw 
i usług. 
Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. 
Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej 
weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko 
nieściągalnych należności jest nieznaczne.  
Należności z tytułu dostaw i usług, które są prezentowane w sprawozdaniu finansowym po 
pomniejszeniu o rezerwę na nieściągalne należności, odzwierciedlają charakter działalności Grupy 
polegający na skupianiu się na relatywnie małej liczbie kontraktów realizowanych dla największych 
polskich przedsiębiorstw i instytucji rządowych. 
Grupa wprowadziła odpowiednią politykę kredytową polegającą na sprzedaży produktów, 
świadczeniu usług oraz dostarczaniu finansowania wyłącznie klientom o sprawdzonej historii 
kredytowej oraz wysokim ratingu kredytowym. W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka 
kredytowego. 
W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe 
Grupy powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna 
ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. 

Ryzyko związane z płynnością 
Z uwagi na dynamiczny rozwój, celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością 
a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak 
kredyty bankowe, obligacje, umowy leasingu operacyjnego. 
 
Wartość Godziwa 
Wartość godziwa posiadanych przez Grupę aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca 
2006 roku i 31 grudnia 2005 roku nie różni się znacząco od ich wartości bilansowej, za wyjątkiem 
inwestycji w spółkę stowarzyszoną Asseco Poland S.A., jak opisano w punkcie 12 Not objaśniających 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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30. Wynagrodzenie wypłacone i należne członkom Zarządu oraz członkom Rady 
Nadzorczej Jednostki Dominującej oraz jednostek zależnych. 

 
 6 miesięcy do 

30 czerwca 2006  
6 miesięcy do 

30 czerwca 2005 
 tys. PLN tys. PLN

Zarząd    3 357    4 140
Krzysztof Korba - Prezes Zarządu     1 320    1 720
Przemysław Borzestowski - Członek Zarządu     550     650
Piotr Jeleński - Członek Zarządu     456     550
Przemysław Sęczkowski - Członek Zarządu     515     610
Robert Smułkowski - Członek Zarządu     516     610

Rada Nadzorcza     136     136
Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady Nadzorczej     0     0
Marek Jakubik – Członek Rady Nadzorczej     34     34
Stanisław Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej     34     34
Piotr Mondalski – Członek Rady Nadzorczej     34     0
Maria Zagrajek – Członek Rady Nadzorczej     34     0
Alicja Kornasiewicz – Członek Rady Nadzorczej     0     34
Maciej Grelowski – Członek Rady Nadzorczej      0     34

Razem    3 493    4 276

 
Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej Softbank S.A., zarządzającym 
Prokom Software S.A. w I półroczu 2006 i w I półroczu 2005 roku wyniosły 34 tys. PLN. 
 
 

 6 miesięcy do 
30 czerwca 2006  

6 miesięcy do 
30 czerwca 2005 

 tys. PLN tys. PLN
Zarząd – jednostki zależne 2 365 1 982
Rada Nadzorcza – jednostki zależne 41 82

Razem  2 406 2 064

 
31. Nakłady inwestycyjne. 
 

W I półroczu 2006 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 9 985 tys. PLN, w tym na 
niefinansowe aktywa trwałe 4 085 tys. PLN. Nakłady inwestycyjne planowane na 2006 roku wynoszą 
około 15 mln PLN. 
 
Poniesione nakłady w I półroczu 2005 roku wynosiły 4 845 tys. PLN, w tym na niefinansowe aktywa 
trwałe 1 263 tys. PLN. 
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32. Wskazanie czynników, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na osiągnięte 
przez nią wyniki w perspektywie co najmniej do końca bieżącego roku 
obrotowego. 

 
Zdaniem Zarządu Softbank S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał produkcyjny oraz 
pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla jej dalszego rozwoju w roku 2006. Istnieje jednak wiele 
czynników zarówno o wewnętrznym jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź 
pośrednio będą miały wpływ na osiągane w następnych okresach wyniki finansowe.  
Do czynników zewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Softbank 
zaliczamy: rozwój sytuacji ekonomicznej Polski, wzrost zapotrzebowania na rozwiązania 
informatyczne w sektorze bankowym i administracji publicznej, działania konkurentów z branży 
informatycznej, kształtowanie się kursów walut (przede wszystkim dolara i euro).  
Do czynników wewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Softbank 
zaliczamy: przebieg realizacji podpisanych kontraktów, wyniki przetargów i negocjacji na kontrakty 
w sektorze informatycznym a także procesy restrukturyzacyjne prowadzone w Grupie, w 
szczególności inkorporację przedsiębiorstwa Sawan do Softbank S.A. oraz łączenie spółek Softbank 
Serwis Sp. z o.o. z Koma S.A. 
 

33. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym. 
 
Połączenie z Asseco Poland S.A. 
 
W dniu 18 maja 2006 roku Softbank S.A. oraz Asseco Poland S.A. (jednostka stowarzyszona) 
podpisały porozumienie, dotyczące połączeniu Spółek. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z 
art. 492 § 1 pkt 1 (łączenie się poprzez przejęcie) Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez 
przeniesienie całego majątku Asseco Poland S.A. za akcje („Akcje Połączeniowe”), które 
Softbank S.A. wyda akcjonariuszom Asseco. Po połączeniu spółka przyjmie nazwę 
Asseco Poland S.A. 
 
W dniu 24 sierpnia 2006 roku Spółka otrzymała od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej 
na połączeniu Softbank S.A. z Asseco Poland S.A. 
 
W 31 sierpnia 2006 roku został podpisany plan połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. 
Zgodnie z Planem Połączenia, Softbank S.A. wyemituje tzw. akcje połączeniowe, które zostaną 
wydane akcjonariuszom Asseco Poland S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji Asseco 
Poland S.A., przy zastosowaniu parytetu wymiany akcji 5,9 akcji Softbank S.A. za jedną akcję Asseco 
Poland S.A. Dotychczasowi Akcjonariusze Asseco Poland S.A. obejmą łącznie nie więcej niż 
17 736 344 sztuk akcji Softbank S.A. o wartości nominalnej 1 PLN każda. 
Równocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji połączeniowych, kapitał 
zakładowy Softbank S.A. zostanie dodatkowo podwyższony o kwotę 3 210 tys. PLN  w drodze emisji 
3 210 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda. Akcje te zostaną 
objęte przez Prokom Software S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Softbank S.A.) i pokryte 
aportem w postaci 1 313 000 sztuk akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki PVT A.S. z 
siedzibą w Pradze w Republice Czeskiej, oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
Prokom Software S.A. związanej z działalnością „Działu Automatyki Budynków”, pod warunkiem 
podjęcia przez Walne Zgromadzenie Prokom Software S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 
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33. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym (kontynuacja). 
 
Dodatkowo na podstawie art. 511 § 2 KSH Softbank S.A. i Asseco Poland S.A. postanawiają, że 
jednocześnie z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego Softbank S.A., zostanie uchwalona emisja 
warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego Softbank S.A. z wyłączeniem prawa poboru na kwotę 295 tys. PLN. Celem 
warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji warrantów subskrypcyjnych przez Softbank S.A. 
będzie przyznanie praw do objęcia akcji Softbank S.A. osobom, które w chwili Połączenia będą 
posiadaczami Warrantów Asseco Poland S.A. Osobom tym zostaną wydane Warranty Softbank S.A. 
Liczbę Warrantów Softbank S.A., do których będzie uprawniony każdy posiadacz Warrantów Asseco 
Poland S.A., ustala się przez pomnożenie liczby Warrantów Asseco Poland S.A. przez parytet 
wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w górę do najbliższej liczby całkowitej. 
Każdy Warrant Softbank S.A. będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Softbank S.A. Cena emisyjna 
akcji Softbank S.A. będzie równa Cenie akcji Asseco Poland S.A., podzielonej przez parytet 
wymiany.  
Harmonogram połączenia obu spółek zakłada zakończenie procesu i rozpoczęcie notowań akcji 
połączonych podmiotów w styczniu 2007 roku. 
W wyniku połączenia powstanie największa, działająca w skali międzynarodowej, polska firma 
dostarczająca oprogramowanie własne i usługi dla sektora finansowo-bankowego i będąca głównym 
filarem Grupy Kapitałowej Prokom Software. Prezesem połączonej firmy będzie Pan Adam Góral, 
który w trakcie trwania procesu połączeniowego będzie pełnił funkcję koordynatora zespołu ds. 
Połączenia. 
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 
2006 roku, to jest do dnia 15 września 2006 roku, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały a powinny 
być ujęte w sprawozdaniu finansowym okresu sprawozdawczego. 
 

34. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 roku, to jest 
do dnia 15 września 2006 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a 
powinny być ujęte w księgach rachunkowych 2006 roku.  
 
 
 




