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przez Zarząd Asseco Slovakia, a.s. w dniu 7 sierpnia 2007 roku. 

 
 

W imieniu Zarządu: 
 
 
Jozef Klein 
Prezes Zarządu 
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Wstęp 
 
Drugi kwartał 2007 roku był typowym kwartałem pod względem 

biznesowym. Przychody w kwocie cca 406 mil. SKK stanowią więcej niŜ 27% 
przychodów rocznych planowanych spółki w 2007 roku. Przychody 2. kwartału 
2007 r. są większe w porównaniu z przychodami 2. kwartału 2006 r., tworzenie 
EBIT i czystego zysku odpowiada oczekiwaniom. 

 Za największy sukces biznesowy spółki Asseco Slovakia w 2Q 2007 r. 
uwaŜamy podpisanie umovy serwisovej dla systemu informacyjnego dla Union 
zdravotná poisťovňa, a.s. Wartość kontraktu przekracza 16 mil SKK. Spółka   
równieŜ pomyślnie podpisała aneks do umowy z EXIMBANKA SR. Przedmiotem 
umowy jest kompleksowa modernizacja funkcjonującego systemu 
informatycznego. Wartość kontraktu jest 56,9 mil SKK. 

 

 W 2Q 2007 Asseco Slovakia kontinuowała w projektech akwizycyjnych. 
Spośród nich nastepujące są sukcesywnie realizowane albo w procesie 
negocjacji: 

• Asseco Czech Republic (CZ) – w dniu 24 kwietnia 2007 r. Spółka Asseco 
Slovakia, a.s. podpisała umowę nabycia 329 akcji spółki Asseco Czech 
Republic (25,06% udziałów); 

• LCS International (CZ) – w dniu 4 maja 2007 r. Spółka Asseco Slovakia, a.s. 
podpisała umowę nabycia 117.000 akcji spółki LCS International, a.s. 
(55,03 % udziałów); 

• BERIT, a.s. (CZ) w dniu 19 czerwca 2007 r. Spółka Asseco Slovakia, a.s. 
podpisała umowę nabycia 485 akcji spółki BERIT, a.s. (55,53% udziałów); 

•  MPI Slovakia, s.r.o. (SK) – 6. 7. 2007 r. Spółka podpisała umowę w 
przedmiocie nabycia 51% udziałów spółki; 

• <acq> (SK) – chodzi o mniejszą słowacką firmę, która zajmuje się 
świadczeniem usług w zakresie bezpieczeństwa informatycznego; akwizycja 
jest w toku. 
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Informacje ogólne 

 

Spółka Asseco Slovakia, a.s. („Spółka”) z siedzibą w Bratysławie przy ul. 
Trenčianska 56/A, 821 091 została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym 12 
lutego 1999 na podstawie umowy załoŜycielskiej zawartej w formie aktu 
notarialnego nr N 617/98, Nz 611/98 w dniu 16 grudnia 1998. 

Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych 
systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji 
publicznych. Portfel produktów Asseco Slovakia obejmuje systemy informatyczne 
dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, systemy kart 
płatniczych, DWH i MIS, systemy umoŜliwiające handel elektroniczny, call center, 
a takŜe systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Lista 
głównych klientów obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty zarówno z 
sektora finansowego, jak i z innych sektorów. 

Spółka bezpośrednio zaleŜna Slovanet a.s. jest jednym z największych, 
niezaleŜnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na 
Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług 
teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii 
internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet 
posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno 
małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŜe organizacje.  

Spółka bezpośrednio zaleŜna DATALOCK a.s. naleŜy do czołowych liderów w 
dziedzinie zakładowych systemów informacyjnych na słowackim rynku. Aktualnie 
oferuje całą gamę kompleksowych rozwiązań w zakresie zakładowych systemów 
informacyjnych (ERP). Rozwija i dostarcza ekonomiczne systemy informacyjne w 
wersjach dla organizacji róŜnych typów i wielkości, dla miast i gmin, systemy 
zarządzania dla hotelów i zakładów gastronomicznych. Oferuje szereg usług w 
zakresie IT na bazie technologii najwyŜszej jakości. 

Spółka stowarzyszona Asseco Czech Republic a.s. jest czeskim filarem grupy 
kapitałowej Asseco. NaleŜy do najwaŜniejszych świadczeniodawców 
kompleksowych usług z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 
Republice Czeskiej. 

 
Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest notowana na rynku podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie od 10 października 2006 r. 
 
Zakres podstawowej działalności Grupy Asseco Slovakia w podziale na 
odpowiednie segmenty został opisany w sprawozdaniu finansowym. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Na podstawie decyzji Walnego zgromadzenia doszło do zmiany siedziby Spółki (Komunikat giełdowy nr 

15/2006 z dnia 2 grudnia 2006r.) 
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Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się 
następująco: 

Imię i nazwisko  Stanowisko  

Jozef Klein   Prezes Zarządu 
Martin Morávek  Członek Zarządu  
Jozef Roštár           Członek Zarządu  
Andrej Klačan          Członek Zarządu 
 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się 
następująco: 

Imię i nazwisko  Stanowisko  

Adam Góral   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrej Košári                Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Eva Balážová  Członek Rady Nadzorczej 
Marián Kolník          Członek Rady Nadzorczej 
Ľudovít Molnár  Członek Rady Nadzorczej 
 

Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własności znacznych 
pakietów akcji 

Akcjonariat Asseco Slovakia, a.s.  

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu 
okresowego, następujący akcjonariusze posiadają min. 5% ogólnej liczby 
głosów: 

 

Akcjonariusz Ilość akcji 
Ilość głosów 

na WZ 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

Asseco Poland 660 000 660 000 41,67 

ING Towarzystwo Funduszu 
Inwestycyjnych S.A.  

79.380 79.380 5,01 

 
 
W dniu 1 czerwca 2007 r. Zarząd Spółki powziął informacje od ING Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu ING Parasol Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
Akcji, ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
ZrównowaŜonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZrównowaŜonego, 
ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek oraz ING 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 zawiadamia, Ŝe 
fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. łącznie posiadają akcje dające ponad 5 % ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Slovakia a.s. 
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Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów było nabycie akcji Spółki w 
dniu 1 czerwca 2007 r.  

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 78.925 szt. Akcji Asseco 
Slovakia a.s., co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego Spółki, i tyle samo 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają 
79.380 szt. Akcji Asseco Slovakia, a.s., co stanowi 5,01% kapitału zakładowego 
Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
/Komunikat bieŜący nr 18/2007 z dnia 4 czerwca  2007/ 

 

W dniu 21 czerwca 2007 r. Zarząd Spółki powziął informacje, od akcjonariusza – 
Ľubomíra Chrenka o zmniejszeniu udziału tego akcjonariusza w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Slovakia a.s. 

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów było zbycie akcji Spółki w dniu 
21 czerwca 2007 r. 

Przed zmianą udziału Ľubomír Chrenko posiadał łącznie 91 017 akcji Asseco 
Slovakia a.s., co stanowiło 5,75% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Ľubomír Chrenko posiadają 73 
297 akcji Asseco Slovakia, a.s., co stanowi 4.63 % kapitału zakładowego Spółki i 
tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

/Komunikat bieŜący nr 22/2007 z dnia 22 czerwca  2007/ 

 
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby 
zarządzające lub nadzorujące 
 

Osoba 
zarządzająca 

Ilość akcji na 
dzień 31-12-

2006 

Ilość akcji na 
dzień 31-03-

2007 
RóŜnica 

Jozef Klein 24 000 24 000 0 

Martin Morávek 27 000 27 000 0 

Andrej Košári 56 122 56 122 0 

 

Nie nastąpiły Ŝadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby 
zarządzające i nadzorujące. 

W 2. kwartale 2007 r. nie doszło do Ŝadnych zmian w kapitale podstawowym 
spółki ani w całkowitej liczbie akcji. 

Kapitał zakładowy dzieli się na 1.584.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 1 SKK (słownie: jedna korona słowacka) kaŜda.  

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 
1.584.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów.  
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1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
  

SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                                                                                                    

 
01.01.2007 

- 
01.01.2007 

- 
01.01.2006 

- 
01.01.2006 

- 
Aktywa 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 30.06.2006 
     

Aktywa trwałe 
 

   
     
Rzeczowe aktywa trwałe 136 946 125 587 138 807 128 814 
Wartość firmy 166 626 171 421 51 069 155 444 
Inne wartości niematerialne i prawne 6 943 8 697 7 351 7 555 
Inwestycje długoterminowe 192 908 2 820 837 768 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0 0 2 557 0 
NaleŜności długoterminove 67 646 69 427 70 126 575 
     
Aktywa trwałe razem 571 069 377 952 270 747 293 156 
     
Aktywa obrotowe     
     
Zapasy 15 834 28 540 11 573 14 046 
NaleŜności krótkoterminowe 224 627 206 673 192 758 181 470 
NaleŜności z tytulu wyceny 
kontraktow dlugoterminowych 46 587 24 482 7 416 40 268 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 22 327 30 846 46 979 45 000 
Środki pienięŜne i inne aktywa 
pienięŜne 578 666 917 911 1 070 572 88 423 
Pozostale aktywa obrotowe 39 503 46 661 54 246 4 426 
     
Aktywa obrotowe razem 927 544 1 255 113 1 383 544 373 633 
     
Aktywa  razem 1 498 613 1 633 065 1 654 291 666 789 
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SKONSOLIDOWANY BILANS  (kontynuacja) 

 
01.01.2007  

- 
01.01.2007 

 - 
01.01.2006 

 - 
01.01.2006 

- 
Kapital wlasny i zobowiazana 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 30.06.2006 
     
Kapital wlasny     
     

Kapitał podstawowy 1 584 1 584 1 584 1 224 
Kapitał zapasowy 892 149 891 451 891 374 100 101 
Niepodzielony wynik finansowy z 
lat ubiegłych 57 633 58 700 70 720 70 720 
Zysk (strata) netto 78 405 39 186 144 240 67 529 
     
Kapital podmiotu 
dominującego 1 029 771 990 921 1 107 918 239 574 
     
Kapitał mniejszości 58 855 56 963 46 554 51 402 
     
Kapitał własny razem 1 088 626 1 047 884 1 154 472 290 976 
     
Zobowiązania długoterminowe      
     
Kredyty i poŜyczki długoterminowe 80 559 83 912 91 483 131 828 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 8 007 8 352 5 579 6 567 
Inne zobowiązania  
długoterminowe 8 084 20 577 5 271 15 281 
     

Zobowiązania długoterminowe 
razem 96 650 112 841 102 333 153 676 
     
Zobowiązania krótkoterminowe i 
rezerwy 

 
   

     

Zobowiązania handlowe i inne 284 536 449 125 335 592 151 579 
Zobowiązania z tytulu wyceny 
kontraktow dlugoterminowych 0 2 277 9 104 11 916 
Kredyty bankowe 17 904 17 668 32 561 4 999 
Rezerwy 10 897 3 270 20 229 53 643 
     

Zobowiązania krótkoterminowe i 
rezerwy razem 313 337 472 340 397 486 222 137 
     
Zobowiązania razem 409 987 585 181 499 819 375 813 
     
Kapital i zobowiazanie razem 1 498 613 1 633 065 1 654 291 666 789 
     
     
Wartość księgowa 1 029 771 990 921 1 107 918 239 574 

Liczba akcji 1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 224 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w 
SKK) 

650 626 699 196 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  
01.01.2007 

- 
01.04.2007 

- 
01.01.2006 

- 
01.04.2006 

- 
 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2006 
Działalnośc kontynuowana     

     

Przychody ze sprzedaŜy 738 127 405 821 597 607 299 620 
Koszt własny sprzedaŜy  (485 854) (270 525) (385 286) (196 435) 
     
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy  252 273 135 296 212 321 103 185 
Koszty sprzedaŜy (81 600) (48 980) (40 602) (20 405) 
Koszty ogólnego zarządu (83 263) (48 879) (73 337) (39 102) 
Pozostałe przychody operacyjne  7 046 1 775 753 919 
Pozostałe koszty operacyjne (1 031) (848) (350) (194) 
     
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  93 425 38 364 98 785 44 403 
     
Przychody finansowe 36 070 10 501 2 330 1 089 
Koszty finansowe (26 522) (3 986) (13 029) (7 516) 
Udział w wynikach jednostek 
stowarzyszonych 
 1 543 1 543 0  
     
Zysk (strata) brutto 104 516 46 422 88 086 37 976 
Podatek dochodowy (18 259) (4 736) (19 549) (9 190) 
     
Zysk (strata) z działalności 
kontynuowanej 86 257 41 686 68 537 28 786 
     
Działalnośc zaniechana     
     
Zysk (strata) z działalności zaniechanej           -           -           -           - 
     
Zysk (strata) netto  86 257 41 686 68 537 28 786 
     
W tem zysk (strata):     
     
  przypisany do podmiotu dominującego 78 405 39 219 67 529 28 969 
  mniejszości 7 852 2 467 1 008 (183) 
     
     
Zysk (strata) na jedną akcję     
     
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych  1 584 000 1 584 000 1 204 000 1 204 000 
     

Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w Sk)  49,50 24,76 56,09 24,06 

Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności zaniechanej (w Sk)  0,00 0,00 0,00 0,00 
Podstawowy zysk (strata) na jedną 
akcję 49,50 24,76 56,09 24,06 
     
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 
akcję 49,50 24,76 56,09 24,06 
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RRAACCHHUUNNEEKK  ZZMMIIAANN  WW  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNYYMM  KKAAPPIITTAALLEE  WWŁŁAASSNNYYMM        

   
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zysk 
(strata) 

netto Razem 
Kapitał 

mniejszoścowy 

Kapital 
wlasny 
razem 

         
Saldo na 1.1.2007   1 584 891 374 214 960   1 107 918 46 554 1 154 472 
                  
Zwiększenia z tytułu akwizycje             19 425 19 425 
Przeznacenie zysku      77 (77)   0   0 
Dywidendy       (156 183)   (156 183) (14 619) (170 802) 
Korekty dotyczące lat ubieglych       (369)   (369) (357) (726) 
Ogólny zysk (strata) netto          78 405 78 405 7 852 86 257 
                  
Saldo na 30.6.2007   1 584 891 451 58 331 78 405 1 029 771 58 855 1 088 626 
                  
                  
Saldo na 1.4.2007   1 584 891 451 58 700 39 186 990 921 56 963 1 047 884 
                  
Zwiększenia z tytułu akwizycje             5 964 5 964 
Przeznacenie zysku      77 (77)   0   0 
Dywidendy           0 (6 182) (6 182) 
Korekty dotyczące lat ubieglych       (369)   (369) (357) (726) 
Ogólny zysk (strata) netto          39 219 39 219 2 467 41 686 
                  
Saldo na 30.6.2007   1 584 891 528 58 254 78 405 1 029 771 58 855 1 088 626 
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RRAACCHHUUNNEEKK  ZZMMIIAANN  WW  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNYYMM  KKAAPPIITTAALLEE  WWŁŁAASSNNYYMM        

   
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zysk 
(strata) 

netto Razem 
Kapitał 

mniejszoścowy 

Kapital 
wlasny 
razem 

         
Saldo na 1.1.2006   1 200 100 040 181 797   283 037 0 283 037 
                  
Konsolidacyjne zmiany       5 347   5 347 50 394 55 741 
Zwiększenia z tytułu emysje akciji   24       24   24 
Przeznacenie zysku     61 (61)   0   0 
Dywidendy       (116 363)   (116 363)   (116 363) 
                  
Ogólny zysk (strata) netto          67 529 67 529 1 008 68 537 
                  
Saldo na 30.6.2006   1 224 100 101 70 720 67 529 239 574 51 402 290 976 
  

  

              

Saldo na 1.1.2006   1 200 100 040 181 796   283 036 0 283 036 
                  
Konsolidacyjne zmiany             54 204 54 204 
Zwiększenia z tytułu emysje akciji   384 791 273     791 657   791 657 
Przeznacenie zysku      61 (61)   0 59 59 
Przeznacenie zysku - zmiana z 
tytułu konsolidacije   

    5 347   5 347 (3 867) 1 480 

Dywidendy       (116 362)   (116 362)   (116 362) 
                  
Ogólny zysk (strata) netto          144 240 144 240 (3 842) 140 398 
                  
Saldo na 31.12.2006   1 584 891 374 70 720 144 240 1 107 918 46 554 1 154 472 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK  PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH    
 

  ttyyss..  SSKKKK    01.01.2007 
- 

01.04.2007 
- 

01.01.2006 
- 

01.04.2006 
- 

    30.06.2007 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2006 
        
A. Przepływy pienięŜne z działalności 
operacyjnej 

      

I. Ogólny zysk (strata) netto   78 405 39 219 67 529 28 969 
II. Korekty razem   (96 918) 31 336 (40 476) 21 735 
Zyski (straty) mniejszości   7 852 2 513 1 008 (183) 
Amortyzacja   35 480 18 781 29 495 15 647 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych   6 513 (3 479) 3 900 3 900 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   (2 629) (2 629) 4 059 4 214 
(Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej 

  (3 911) (331) (380) (142) 

Zmiana stanu rezerw   (9 332) 7 627 (27 105) (19 431) 
Zmiana stanu zapasów   (4 261) 12 706 (6 028) (6 550) 
Zmiana stanu naleŜności   (29 389) 33 358 23 034 126 675 
Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i  
kredytów 

  (34 266) 27 053 (89 454) (126 694) 

Zmiana stanu naleŜności i zobowiązań z 
tytulu wyceny kontraktow 
dlugoterminowych 

 (48 275) (65 391) (2 968) 10 969 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   (25 161) (2 843) 9 199 (1 435) 
Inne korekty   10 461 3 971 14 764 14 764 
Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) 

  (18 513) 70 555 27 053 50 703 

B. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności inwestycyjnej  

      

I. Wpływy inwestycyjne   76 347 33 108 111 241 31 569 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 

  0 0 920 920 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

  0 0 0 0 

Z aktywów finansowych   32 950 16 817 0 0 
Inne wpływy inwestycyjne   43 397 16 291 110 321 30 649 
Wydatki inwestycyjne   (346 618) (256 662) (242 551) (21 760) 
Nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

  (35 129) (26 190) (28 926) (21 760) 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

  0 0 0 0 

Na aktywa finansowe   (311 489) (230 472) (213 625) 0 
  a) w jednostkach powiązanych   (311 489) (230 472) (213 625) 0 
         w tym nabycie aktywów finansowych   (311 489) (230 472) (213 625) 0 
  b) w pozostałych jednostkach   0 0 0 0 
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

  (270 271) (223 554) (131 310) 9 809 

      

C. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności finansowej  

      

I. Wpływy finansowe   0 0 138 979 (7 622) 
Wpływy netto z emisji akcji    0 0 24 24 
Kredyty i poŜyczki   0 0 138 856 (7 745) 
Inne wpływy finansowe   0 0 99 99 
II. Wydatki finansowe   (186 967) (170 091) (135 287) (46 999) 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli 

  (156 393) (156 393) (113 637) (29 451) 

Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, 
wydatki z tytułu podziału zysku 

  0 0 0 0 
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Spłaty kredytów i poŜyczek   (25 581) (11 463) (13 488) (11 821) 
Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego 

  (4 993) (2 235) (4 902) (2 622) 

Odsetki   0 0 (3 260) (3 105) 
Inne wydatki finansowe   0 0 0 0 
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

  (186 967) (170 091) 3 692 (54 621) 

  
 

      

D. Przepływy pienięŜne netto, razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 

  (475 751) (323 090) (100 565) 5 891 

        
Zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu 
róŜnic kursowych 

  (16 155) (16 155) 812 812 

        
Środki pienięŜne na początek okresu   1 070 572 917 911 188 176 81 720 
Środki pienięŜne na koniec okresu   578 666 578 666 88 423 88 423 
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2. Skrócone sprawozdanie finansowe                                                              
 
BILANS 

  
01.01.2007 

- 
01.01.2007 

- 
01.01.2006 

- 
01.01.2006 

- 
 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 30.06.2006 
Aktywa      
      

Aktywa trwałe      

      

Rzeczowe aktywa trwałe 17 134 19 023 19 550 23 719 
Wartości niematerialne i prawne 206 263 327 489 
Inwestycje długoterminowe 434 469 245 160 110 647 77 103 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0 0 2 281 0 
NaleŜności długoterminove 3 158 242 272 1 228 
     
Aktywa trwałe razem 454 967 264 688 133 077 102 539 
     
Aktywa obrotowe      
      
Zapasy 5 171 1 334 2 072 1 669 
NaleŜności krótkoterminowe 133 368 117 064 143 992 116 361 
NaleŜności z tytulu wyceny 
kontraktow dlugoterminowych 43 313 24 482 7 416 40 268 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 000 27 500 46 979 45 000 
Środki pienięŜne i inne aktywa 
pienięŜne 540 664 881 429 1 037 609 82 983 
Pozostale aktywa obrotowe 9 996 8 361 17 784 5 104 
     
Aktywa obrotowe razem 747 512 1 060 170 1 255 852 291 385 
     
Aktywa  razem 1 202 479 1 324 858 1 388 929 393 924 
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BILANS (kontynuacja) 

 
01.01.2007 

- 
01.01.2007 

- 
01.01.2006 

- 
01.01.2006 

- 
 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 30.06.2006 
Kapital wlasny i zobowiazana     
     
Kapital wlasny     
     
Kapitał podstawowy 1 584 1 584 1 584 1 224 
Kapitał zapasowy 891 390 891 390 891 313 100 040 
Niepodzielony wynik finansowy z lat 
ubiegłych 62 026 62 026 68 160 68 160 
Zysk (strata) netto 87 327 43 049 150 126 75 390 
         
Kapitał własny razem 1 042 327 998 049 1 111 183 244 814 
     
Zobowiązania długoterminowe      
     
Kredyty i poŜyczki długoterminowe 0 0 0 0 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 6 499 3 048 657 3 544 
Inne zobowiązania  długoterminowe 27 840 48 602 35 049 6 410 
     
Zobowiązania długoterminowe 
razem 34 339 51 650 35 706 9 954 
     
Zobowiązania krótkoterminowe i 
rezerwy 

 
   

     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz inne 112 644 269 612 212 760 108 287 
Zobowiązania z tytulu wyceny 
kontraktow dlugoterminowych 2 272 2 277 9 104 11 916 
Rezerwy 10 897 3 270 20 176 18 953 
     
Zobowiązania krótkoterminowe i 
rezerwy razem 125 813 275 159 242 040 139 156 
     
Zobowiązania razem 160 152 326 809 277 746 149 110 
     
Kapital i zobowiazanie razem 1 202 479 1 324 858 1 388 929 393 924 
     
Wartość księgowa 1 042 327 998 049 1 111 183 244 814 

Liczba akcji 1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 224 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w 
SKK) 

658 630 702 200 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

ttyyss..  SSKKKK   
01.01.2007 

- 
01.04.2007 

- 
01.01.2006 

- 
01.04.2006 

- 
  30.06.2007 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2006 
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA         

         
Przychody ze sprzedaŜy  368 627 187 389 346 696 176 035 
Koszt własny sprzedaŜy   (200 750) (112 709) (183 911) (96 941) 
      
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy   167 877 74 680 162 785 79 094 
Koszty sprzedaŜy  (32 473) (8 617) (20 147) (8 077) 
Koszty ogólnego zarządu  (49 623) (24 571) (50 695) (26 515) 
Pozostałe przychody operacyjne   2 380 1 385 373 154 
Pozostałe koszty operacyjne  (204) (21) (2 206) (1 222) 
      
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   87 957 42 856 90 110 43 434 
      
Przychody finansowe  41 072 12 423 3 738 2 069 
Koszty finansowe  (20 673) (135) (772) 28 
      
Zysk (strata) brutto  108 356 55 144 93 076 45 531 
Podatek dochodowy  (21 029) (10 866) (17 686) (8 652) 
      
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  87 327 44 278 75 390 36 879 
         
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA         
         
Zysk (strata) z działalności zaniechanej            -           -           -           - 
         
         
Zysk (strata) netto   87 327 44 278 75 390 36 879 
         
Zysk (strata) na jedną akcję         
         
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych   1 584 000 1 584 000 1 204 000 1 204 000 
       
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w Sk)   55,13 27,95 62,62 30,63 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności zaniechanej (w Sk)   0,00 0,00 0,00 0,00 
Podstawowy zysk (strata) na jedną 
akcję  55,13 27,95 62,62 30,63 
         
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK)   55,13 27,95 62,62 30,63 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK)   0,00 0,00 0,00 0,00 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 
akcję  55,13 27,95 62,62 30,63 
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RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    
 

   
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zisk 
(strata) 

netto Razem 
       
Saldo na 1.1.2007   1 584 891 313 218 286   1 111 183 
              
Zmiana z tytulu dystrybucje 
profitu   

  77 (77)   0 

              
Dywidendy       (156 183)   (156 183) 
              
Ogólny zysk (strata) netto          87 327 87 327 
              
Saldo na 30.6.2007   1 584 891 390 62 026 87 327 1 042 327 
              
              
Saldo na 1.4.2007   1 584 891 390 62 026 43 049 998 049 
              
Zmiana z tytulu dystrybucje 
profitu   

        0 

              
Dywidendy           0 
              
Ogólny zysk (strata) netto          44 278 44 278 
              
Saldo na 30.6.2007   1 584 891 390 62 026 87 327 1 042 327 
       
       
Saldo na 1.1.2006   1 200 100 040 181 796   283 036 
              
Dywidendy       (113 636)   (113 636) 
              
Zwiększenia z tytulu emysje 
akciji   

24       24 

              
Ogólny zysk (strata) netto          75 390 75 390 
              
Saldo na 30.6.2006   1 224 100 040 68 160 75 390 244 814 
         
Saldo na 1.1.2006   1 200 100 040 181 796   283 036 
              
Zwiększenia z tytulu emysje 
akciji   

384 791 273     791 657 

             
Dywidendy       (113 636)   (113 636) 
              
Ogólny zysk (strata) netto          150 126 150 126 
              
Saldo na 31.12.2006   1 584 891 313 68 160 150 126 1 111 183 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH    
  01.01.2007 

- 
01.04.2007 

- 
01.01.2006 

- 
01.04.2006 

- 
  30.06.2007 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2006 
      
A. Przepływy pienięŜne z działalności 
operacyjnej 

    

I. Ogólny zysk (strata) netto 87 327 44 278 75 390 36 879 
II. Korekty razem (135 398) (38 955) (55 819) 13 595 
Amortyzacja 6 184 3 105 5 774 3 518 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych a 
innych trasakcji finansowych 

6 513 (12 681) (780) (780) 

Odsetki i dywidendy (9 882) (1 086) 317 462 
(Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej 

(150) (150) 0 0 

Zmiana stanu rezerw (9 279) 7 627 (27 110) (19 456) 
Zmiana stanu zapasów (3 099) (3 837) (1 631) (1 669) 
Zmiana stanu naleŜności 33 724 (21 536) 66 856 42 331 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 
z wyjątkiem poŜyczek i  kredytów 

(114 684) 19 504 (90 549) 29 262 

Zmiana stanu naleŜności i zobowiązań z tytulu 
wyceny kontraktow dlugoterminowych 

(42 729) (18 836) (9 352) (27 568) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (10 119) (16 982) (9 801) (20 051) 
Inne korekty 8 123 5 917 10 457 7 546 
     
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) 

(48 071) 5 323 19 571 50 474 

     
B. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności inwestycyjnej  

    

I. Wpływy inwestycyjne 31 086 31 086 0 0 
Z aktywów finansowych 
 

31 086 31 086 0 0 

II. Wydatki inwestycyjne (313 970) (231 396) (7 571) (1 663) 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 

(3 732) (1 158) (7 571) (1 663) 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

0 0 0 0 

Na aktywa finansowe (310 238) (230 238) 0 0 
  a) w jednostkach powiązanych (310 238) (230 238) 0 0 
         w tym nabycie aktywów finansowych  (310 238) (230 238) 0 0 
  b) w pozostałych jednostkach 
 

0 0 0 0 

III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

(282 884) (200 310) (7 571) (1 663) 

     
C. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności finansowej  

    

I. Wpływy finansowe 9 642 9 642 24 24 
Wpływy netto z emisji akcji  
 

0 0 24 24 

Inne wpływy finansowe 
 

9 642 9 642 0 0 

II. Wydatki finansowe (159 477) (158 233) (117 997) (31 671) 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (156 183) (156 183) (113 637) (29 451) 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

(3 294) (2 050) (4 043) (2 048) 

Odsetki 0 0 (317) (172) 
Inne wydatki finansowe  0 0 0 
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III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

(149 835) (148 591) (117 973) (31 647) 

     
D. Przepływy pienięŜne netto, razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 

(480 790) (343 578) (105 973) 17 164 

E. Zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu 
róŜnic kursowych 

(16 155) 2 813 780 780 

F. Środki pienięŜne na początek okresu 1 037 609 881 429 188 176 65 039 
G. Środki pienięŜne na koniec okresu 
(F+/-D+E) 

540 664 540 664 82 983 82 983 
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3. Grupa Asseco Slovakia 

3.1. Struktura Grupy Asseco Slovakia 

 

3.1.1. Asseco Slovakia, a.s. – Jednostka Dominująca  

 

Asseco Slovakia, a.s. 

821 09 Bratislava 

Trenčianska 56/A 

Phone: +421 2 20 838 400  

Fax: +421 2 20 838 444 

Web: http://www.asseco.sk   

E-mail: marketing@asseco.sk 

 
Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych 
systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji 
publicznych. Asseco Slovakia oferuje m.in. systemy informatyczne dla 
bankowości i ubezpieczeń, systemy do obsługi kart płatniczych, rozwiązania e-
commerce, call-centers, rozwiązania do obsługi mieszkaniowych kas 
oszczędnościowych oraz projekty „pod klucz”. NajwaŜniejsi klienci spółki to:  

Bankowość 
• Consumer Finance Holding 
• Eximbanka SR 
• Poštová banka 
• s IT Solutions SK (były SporDat)  
• GE Money Bank 
• GE Money Multiservis 
• Slovenská sporiteľňa  
• Českomoravská záruční a rozvojová banka 
• J&T banka  

 
Ubezpieczenia  

• Pojišťovna VZP 
• ČSOB d.s.s. 
• DDP Stabilita, d.d.s.  
• VÚB Generali d.s.s. 

 
Building Savings 

• HVB Banca pentru Locuinte 
• HYPO stavební spořitelna 
• Stavební spořitelna České spořitelny 
• Wüstenrot stavebná sporiteľňa 
• Modrá pyramída stavební spořitelna 

 
Datawarehousing 

• Allianz – Slovenská poisťovňa 
• Daňové riaditeľstvo SR 
• Slovak Telekom 
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• UniCredit Bank 
• VÚB 
• Všeobecná zdravotná poisťovňa 

 
Enterprise Application Integration 

• Slovak Tourist Boardini 
• Slovenské elektrárne 
• Stredoslovenská energetika 
• VÚC Trnava 

 
SłuŜba zdrowia  

• Dôvera zdravotná poisťovňa 
• FN s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici 
• Ministerstwo zdravotníctva SR 
• Union zdravotná poisťovňa 
• Všeobecná zdravotná poisťovňa 

 

3.1.2. Spółki zaleŜne 
 

Spółka Adres % akcji posiadanych % udział głosów  
na WZ 

bezpośrednio zaleŜna 

Slovanet a.s. *) 
 

Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 

Tel:+421 2 208 28111  
51%  51% 

DATALOCK a.s.  
Bárdošová 2 

831 01 Bratislava 
Tel: +421 2  206 77 111 

51,04% 51,04% 

stowarzyszona 

Asseco Czech 
Republic a.s. 

Podvinný mlýn 2178/6 
190 00  Praha 9 

Tel: +420 266 198 111 
25,06% 25,06% 

 
*) Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką 
Slovanet, a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu 1.1.2007r, w którym 
to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego.  

 

3.1.3. Slovanet a.s. - Spółka zaleŜna 
 

Slovanet, a.s. 

821 08 Bratislava 

Záhradnícka 151 

Phone: + 421 2 2082 8111, Fax: + 421 2 2082 8222 

Web: http://www.slovanet.sk   

E-mail: info@slovanet.sk 

 

Slovanet,a.s.: o numerze identyfikacyjnym: 35 765 143, z siedzibą w 
Bratysławie, ul. Zahradnicka 151, 821 08 Bratysława, wpisana do Rejestru, 
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prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w  Bratysławie I,przy ul. Zahradnickiej 151, 
sekcja: Sa,pod nr 2103/B. 

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 26 października 2006 r.  
Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych spółki 
Slovanet, a.s. 

Spółka bezpośrednio zaleŜna Slovanet a.s. jest jednym z największych, 
niezaleŜnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na 
Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług 
teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii 
internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet 
posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno 
małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŜe organizacje.  

 

3.1.4. DATALOCK, a.s. - Spółka zaleŜna 
 

DATALOCK, a.s. 

831 01  Bratislava 

Bárdošová 2 

Phone: + 421 2 206 77 111, Fax: + 421 2 206 77 103 

Web: http://www.datalock.sk 

E-mail:  datalock@datalock.sk 

 

DATALOCK, a.s.: o numerze identyfikacyjnym: 00 602 311, z siedzibą w 
Bratysławie, ul. Bárdošova 2, 831 01 Bratysława, wpisana do Rejestru, 
prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w  Bratysławie I, sekcja: Sa,pod nr 81/B. 

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 8 stycznia  2007 r.  
Asseco Slovakia nabyła 51,04% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych 
spółki DATALOCK, a.s..  

Dniem uzyskania pełnej kontroli jest 27 marzec 2007r., po spełnieniu 
zawieszających warunków umowy inwestycyjnej. 

Spółka DATALOCK a.s. naleŜy do czołowych liderów w dziedzinie zakładowych 
systemów informacyjnych na słowackim rynku. Aktualnie oferuje całą gamę 
kompleksowych rozwiązań w zakresie zakładowych systemów informacyjnych 
(ERP). Rozwija i dostarcza ekonomiczne systemy informacyjne w wersjach dla 
organizacji róŜnych typów i wielkości, dla miast i gmin, systemy zarządzania dla 
hotelów i zakładów gastronomicznych. Oferuje szereg usług w zakresie IT na 
bazie technologii najwyŜszej jakości. 
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3.1.5. Asseco Czech Republic, a.s. - Spółka stowarzyszona 
 

Asseco Czech Republic, a.s. 

Podvinný mlýn 2178/6 

190 00  Praha 9 

Phone: +420 266 198 111, Fax: +420 266 198 641 

Web: http://www.asseco.cz 

E-mail:  sales@asseco.cz 

 

Asseco Czech Republic, a.s.: o numerze identyfikacyjnym: 270 74 358, z 
siedzibą w Pradze, ul. Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, wpisana do 
Rejestru, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525. 

W wyniku zawarcia Umowy o nabycia 329 akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s  
w dniu 25 kwietnia 2006 r.  Asseco Slovakia nabyła 25,06% (pięćdziesiąt jeden 
procent) kapitału zakładowego spółki Asseco Czech Republic, a.s. Więcej 
informacji znajduje się w części „Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco”. 

Spółka stowarzyszona Asseco Czech Republic a.s. jest czeskim filarem grupy 
kapitałowej Asseco. NaleŜy do najwaŜniejszych świadczeniodawców 
kompleksowych usług z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 
Republice Czeskiej. 

 

3.1.6. Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco  
 
Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 30 czerwca 2007 r. 
wygląda następująco: 

 

 

 

Nabycie akcji Asseco Czech Republic, a.s. 
 
W dniu 24 kwietnia 2007 r. Spółka podpisała umowę nabycia 329 akcji spółki 
Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 

Asseco Slovakia 

Asseco Czech 
Republic 

Datalock 
25,06 % 

Slovanet 

51,04 % 

51% 
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pod numerem 270 74 358, o wartości nominalnej 100.000,00 CZK kaŜda. W celu 
wykonania umowy sprzedaŜy, a tym samym skutecznego przeniesienia własności 
do akcji, w dniu 25 kwietnia 2007 roku, dokumenty 329 akcji będących 
przedmiotem sprzedaŜy zostały wydane przez dotychczasowego właściciela 
Asseco Poland S.A. na rzecz nabywcy – Asseco Slovakia, a.s. Nabyte akcje 
stanowią 25,06% kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, a.s. 

Cena nabycia 329 akcji Asseco Czech Republic, a.s. wynosi 21 412 987 PLN. 
Aktualnie wartość księgowa wszystkich akcji Asseco Czech Republic, a.s. w 
księgach rachunkowych Asseco Poland S.A. wynosi 80 978 000 PLN. Asseco 
Poland S.A. otrzyma płatność w gotówce w ciągu 15 dni.  

Sprzedającym akcje była spółka Asseco Poland, a.s. z siedzibą w Rzeszówe, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000033391. Spółka Asseco Poland, a.s. specjalizuje się w produkcji i 
rozwoju oprogramowania własnego do sektorów bankowo-finansowego, 
przedsiębiorstw i administracji publicznej.  

Asseco Poland S.A. posiada 660.000 akcji Asseco Slovakia, a.s. stanowiących 
41,67% udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu 
Asseco Slovakia, a.s. Posiadany pakiet akcji pozwala Asseco Poland S.A. 
korzystać z uprawnień określonych w statucie Asseco Slovakia, a.s. do 
wyznaczania większości członków rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. Prezes 
Zarządu Asseco Poland S.A., Adam Góral, pełni funkcję przewodniczącego rady 
nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. 

Transakcja nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. 25,06% udziałów w Asseco Czech 
Republic wynika ze strategii Grupy Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco 
Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za rozwój na Słowacji, Czechach i Węgrzech. 
Jest to pierwszy etap budowy przez Asseco Slovakia, a.s. mocnego czeskiego 
filaru Grupy.  

Akcje Asseco Czech Republic, a.s., które były przedmiotem transakcji, stanowią 
25% kapitału zakładowego tej spółki, w związku z powyŜszym stanowią aktywa o 
znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych. 

Transakcja została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji 360.000 akcji 
zwykłych spółki Asseco Slovakia. 

/Komunikat bieŜący nr 15/2007 z dnia 26  kwietnia  2007 r./ 
 

Nabycie akcji LCS International, a.s. 
 
W dniu 4 maja 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
55,03% akcji spółki LCS International a.s. zarejestrowanej w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 
pod numerem 649 49 541 (dalej zwaną „Umową”). Umowa została zawarta z 4 
osobami fizycznymi. 
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Nabyte akcje stanowią 55,03% kapitału zakładowego oraz taki sam udział 
procentowy głosów na walnym zgromadzeniu LCS International, a.s. 
 
Transakcja została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji 360.000 akcji 
zwykłych spółki Asseco Slovakia. 

 
Na podstawie Umowy Asseco Slovakia a.s. nabyła 117.000 (sto siedemnaście 
tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 50 CZK (pięćdziesiąt koron czeskich) 
kaŜda. Całkowita wartość transakcji wynosi 145.000.000 SKK (sto czterdzieści 
pięć milionów koron słowackich) i wartość ta przekracza 10% kapitałów własnych 
Asseco Slovakia. Skuteczność Umowy była uzaleŜniona od decyzji słowackiego i 
czeskiego Urzędu Antymonopolowego. 
 
W związku z podpisaniem Umowy, w tym samym dniu, tj. 4 maja 2007 zostały 
podpisane umowy opcji z pozostałymi po zbyciu 55,03% udziału w kapitale 
zakładowym akcjonariuszami LCS International, a.s. Postanowienia umovy i 
umow opcji przewidują dla akcjonariuszy posiadających pozostałe 44.97% 
udziału w kapitale zakładowym LCS International, a.s, uprawnienie do zamiany 
posiadanych akcji na akcje Asseco Czech Republic, a.s., w okresie pomiędzy 31 
października  2007 a 30 listopada 2007, według następującego stosunku 
wymiany: akcje odpowiadające 44,97%-owemu udziałowi w kapitale zakładowym 
LCS International, a.s. - według stanu na dzień podpisania Umowy - mogą być 
zamienione na akcje odpowiadające 8%-owemu udziałowi w kapitale 
zakładowym Asseco Czech Republic, a.s. według stanu na dzień podpisania 
Umowy. W przypadku gdy akcjonariusze nie zdecydują się na zamianę akcji, 
umowy opcji przewidują prawo dla tych akcjonariuszy, w okresie od 1 marca 
2008 do 30 czerwca 2008 do złoŜenia oferty do Asseco Slovakia, a.s. w 
przedmiocie zbycia na rzecz Asseco Slovakia, a.s. posiadanych przez tych 
akcjonariuszy akcji LCS International, a.s. W przypadu złoŜenia oferty Asseco 
Slovakia, a.s. jest zobowiązana do nabycia akcji po cenie odpowiadającej cenie 
nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. akcji stanowiących 55,03% udział w kapitale 
zakładowym LCS International a.s. 
 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami 
zarządzającymi i nadzorującymi, a sprzedającymi akcje.  
 
Spółka LCS International, a.s. została utworzona w 1990 roku a przedmiotem jej 
działalności jest rozwijanie, wdraŜanie i serwis  systemów dedykowanych do 
obsługi sektora przedsiębiorstw. Obecnie LCS zatrudnia 200 pracowników. Spółka 
osiąga roczny obrót na poziomie około 200 milionów koron czeskich. Spółka ma 
swoją siedzibę w Pradze, 2 oddziały na terenie Czeskiej Republiki i 2 oddziały za 
granicą. LCS jest najwaŜniejszym producentem systemów ERP na czeskim rynku 
i jest zaliczana do TOP 100 czeskich spółek informatycznych.  
 
W dniu 20 czerwca 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. została doręczona 
decyzja słowackiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 20 czerwca 2007r. w 
przedmiocie wyraŜenia zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki 
LCS International, a.s. W dniu 9 lipca 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. 
została doręczona decyzja czeskiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 9 lipca 
2007r. w przedmiocie wyraŜenia zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s. 
akcji spółki LCS International. 
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/ Komunikat bieŜący nr 16/2007 z dnia 5  maja  2007 r., komunikat bieŜący nr 21/2007 z dnia 21 
czerwca 2007 i komunikat bieŜący nr 25/2007 z dnia 6.7.2007 r./ 

 
 
Nabycie akcji BERIT, a.s. 
 

W dniu 19 czerwca 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie 
nabycia 55,43% akcji spółki BERIT a.s. zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym 
prowadzonym przez Sąd Krajowy w Brnie, Sekcja B, Rejestr 2951 pod numerem 
255 62 428 (dalej zwaną „Umową”). Umowa została zawarta z 6 osobami 
fizycznymi. 
 
Nabyte akcje stanowią 55,43% kapitału zakładowego oraz taki sam udział 
procentowy głosów na walnym zgromadzeniu BERIT, a.s. 
 
Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji 360.000 
akcji zwykłych spółki Asseco Slovakia. 
 
Na podstawie Umowy Asseco Slovakia a.s. nabyła 485 (czterysta osiemdziesiąt 
pięć) akcji o wartości nominalnej po 100.000 CZK (sto tysięcy koron czeskich) 
kaŜda. Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 96.000.000 
(dziewięćdziesiąt sześć milionów) a 177.000.000 (sto siedemdziesiąt siedem 
milionów) SKK (koszty uzaleŜnione zostały od zysku skonsolidowanego netto 
osiągniętego przez BERIT a.s. w 2006/2007 i 2007/2008 roku) i przekraczają 10 
% kapitałów własnych Asseco Slovakia. Skuteczność Umowy jest uzaleŜniona od 
decyzji słowackiego i czeskiego Urzędu Antymonopolowego. 
  
Postanowienia umowy przewidują dla akcjonariuszy posiadających pozostałe 
44,57% udziału w kapitale zakładowym BERIT, a.s, uprawnienie do zamiany 
posiadanych akcji na akcje Asseco Czech Republic, a.s., w okresie pomiędzy 
16.10.2008 a 31.10.2008, według następującego stosunku wymiany: akcje 
odpowiadające 44,57%-owemu udziałowi w kapitale zakładowym BERIT, a.s. - 
według stanu na dzień podpisania Umowy - mogą być zamienione na akcje 
odpowiadające nie więcej niŜ 10%-owemu udziałowi w kapitale zakładowym 
Asseco Czech Republic, a. s. według stanu na dzień podpisania Umowy. W 
przypadku gdy akcjonariusze nie zdecydują się na zamianę akcji, umowa 
przewiduje prawo dla tych akcjonariuszy, w tym samym okresie od 16.10.2008 
do 31.10.2008 do złoŜenia oferty do Asseco Slovakia, a.s. w przedmiocie zbycia 
na rzecz Asseco Slovakia, a.s. posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji BERIT, 
a.s. W przypadku złoŜenia oferty Asseco Slovakia, a.s. jest zobowiązana do 
nabycia akcji po cenie odpowiadającej cenie nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. 
akcji stanowiących 55,43% udział w kapitale zakładowym BERIT, a.s. 
 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami 
zarządzającymi i nadzorującymi a sprzedającymi akcje. 
 
Spółka BERIT, a.s. została utworzona w 1991 roku a przedmiotem jej działalności 
jest dostarczanie technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie 
systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury 
technicznej. Obecnie BERIT, a.s. zatrudnia 121 pracowników. W roku 
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finansowym 2005/2006 przychody ze sprzedaŜy BERIT, a.s. wyniosły ok. 106 
mln CZK. Na dzień 30 kwietnia 2007 przychody wyniosły 126 mln CZK. 
 
W dniu 30 lipca 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. została doręczona 
decyzja słowackiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 25 lipca 2007r. w 
przedmiocie wyraŜenia zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki 
BERIT, a.s., o którym spółka informowała w raporcie bieŜącym nr 20/2007 z dnia 
20 czerwca 2007. Spółka informuje, iŜ wciąŜ oczekuje na wyraŜenie przez czeski 
Urząd Antymonopolowy zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki 
BERIT, a.s. 
 

/Komunikat bieŜący nr 20/2007 z dnia 20 czerwca  2007 r. i Komunikat bieŜący nr 26/2007 z dnia 
30 lipca 2007 r./ 
 

 

3.2. Zatrudnienie w Grupie Asseco  

 
WYSZCZEGÓLNIENIE Asseco Slovakia Slovanet DATALOCK TOTAL 

Zarząd 4 5 7 18 

Kadra kierownicza 10 2 4 14 

SprzedaŜ, marketing i logistyka 12 54 17 83 

Produkcja oprogramowania 240 7 69 316 
Serwis 32 84 7 123 

WdroŜenia 16 0 86 102 
Finanse 9 14 7 30 
Administracja i kontrola 
wewnętrzna 

13 9 16 38 

Inne 8 0 1 9 
razem 344 175 214 733 

 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Zatrudnienie na 
30.6.2006 

Zatrudnienie 
na 30.6.2007 

Asseco Slovakia, a.s. 319 344 

Slovanet, a.s. 148   175 

DATALOCK, a.s. 221 214 

Grupa Asseco Slovakia razem 688 733 
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4. Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz zdarzenia ich dotyczące 
w I kwartale 2007 roku  

4.1. Działalność bieŜąca  

 

4.1.1. Asseco Slovakia a.s. 

 

Zawarte umowy 

W dniu 18 czerwca 2007 została podpisana przez Spółkę umowa znacząca. 
Umowa została podpisana z IBM Slovakia, s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, 
Vajnorska 100/A. Przedmiotem umowy znaczącej jest przygotowanie projektu 
aplikacji dla systemu informacji zdrowotnej w zakresie rejestracji i listy kodów 
dla Ministerstwa Zdrowia na Słowacji. Spółka Asseco Slovakia będzie realizować 
przedmiot Umowy w Ministerstwie Zdrowia jako podwykonawca spółki IBM 
Slovensko, s.r.o. Łączna wartość umowy wynosi 7,5 mil. SKK. Przewidywana 
data zakończenia projektu wyznaczona jest w I kwartale 2008 roku. 

/Komunikat bieŜący nr 19/2007 z dnia 18 czerwca  2007 r./ 
 

Następne najwaŜniejsze umowy teŜ zawarte w okresie 
sprawozdawczym: 

- podpisanie umowy serwisowej z Union zdravotnou poisťovňou 
(Ubezpieczalnia Zdrowotna Union) w wartości 16 mln SKK 

- podpisanie umowy z Európskou zdravotnou poisťovňou (Europejska 
Ubezpieczalnia Zdrowotna) na kompleksowy informatyczny system do 
zarządzania rejestracji w wartości 5,5 mln SKK 

- podpisanie umowy serwisowej z Ministerstwem Zdrowia RS   

- podpisanie umowy serwisowej z Ministerstwem Zdrowia RS  na dostawę 
standardów słuŜby zdrowia w wartości 5 mln SKK 

- podpisanie umowy z Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (Powszechna 
Ubezpieczalnia Zdrowotna) na wdroŜenie Dodatkowej KsiąŜki Rachunkowej 

- sIT Solutions (dawny SporDAT) – eBanking EURO conversion – wartośc 26 
mln SKK 

- podpisanie umowy z EXIMBANKA SR - kompleksowa modernizacja 
funkcjonującego systemu informatycznego  o wratoćsi 56,9 mln SKK  

 
Realizowane projekty 

Asseco Slovakia a.s. w okresie sprawozdawczym realizował następujące projekty, 
m.in.: 

- dostawa systemu informacyjnego i usług dodatkowych dla Modrá Pyramída 
stavebná spořitelna, a.s., naleŜącej do grupy kapitałowej Societe 
Generale.  
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- dostawa kompleksowego systemu informacyjnego dla centralnej 
sprawozdawczości  dla Allianz – Slovenská poisťovňa (ubezpieczalnia)  

- realizacja dalszego rozwoju scentralizowanego systemu informacyjnego w 
sIT Solutions (dawny SporDAT) na podstawie aneksu do umowy  

- realizacja dalszego rozwoju National Unified Tourism IS (NUTIS) dla 
Slovak Tourist Board (Słowacką Agencją Ruchu Turystycznego)  

- realizacja dalszego rozwoju StarDWH dla Tax Directorate of the Slovak 
Republic (Dyrekcją Podatkową RS) 

- upgrade wersji StarBUILD dla Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 
(Kasą Budowlaną) 

- dostawa portalu regionalnego dla samorządu regionalnego Trnava 

- dostawa Systemu informatycznego i usług dla Union zdravotná poisťovňa, 
a.s (członek Eureko Group) 

- Hypo Stavební Spořitelna – dostawa Document Management System 

 

Zakończone projekty 

Asseco Slovakia a.s. w okresie sprawozdawczym nie zakończyła Ŝądny projekt. 

 

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

Ocena - Microsoft Industry Awards 

Asseco Slovakia a.s. zdobyła 1 miejsce w kategorii Najlepsze Rozwiązanie Dla 
Administracji Państwowej za rozwiązanie – Jednolity Krajowy System 
Informacyjny Ruchu Turystycznego Republiki Słowackiej (NUTIS) opracowany dla 
Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego. 

 

Drabinka firm telekomunikacyjnych i IT tygodnika TREND 

W dorocznej drabince firm telekomunikacyjnych i IT tygodnika TREND Asseco 
Slovakia potwierdziło swą pozycję z zeszłorocznej edycji i zostało 3 IT firmą z 
najwyŜszą EBITDA (po Eset, Siemens IT Solutions and Services), i podniosło 
zeszłoroczny wskaźnik EBITDA prawie o połowę. Jedną z czołowych pozycji 
uzyskała takŜe w drabince najbardziej zyskownych firm IT na Słowacji (po Eset, 
Siemens IT Solutions and Services), i zajęła 3 pozycję po wzroście zysków o 
45,5% do 150 mln SKK. W drabince świadczeniodawców usług IT na Słowacji 
Asseco Slovakia zajęła 3 miejsce (po Siemens PSE, Siemens IT Solutions and 
Services). Wynik gospodarczy Asseco Slovakia co roku zmieniają się na lepsze a 
spółka na bieŜąco potwierdza swą pozycję na rynku technologii informacyjnych. 
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4.1.2. Slovanet  a.s. 

 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

- zawarcie umowy z Union poisťovňa (ubezpieczalnia) – upgrade usług 
(ADSL)  

- zawarcie umowy z kasą chorych Dôvera – dostawa VPN, usług głosowych i 
internetowych  

 

Realizowane projekty 

- Všeobecná zdravotná poisťovňa – implementacja 

- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (Lasy państwowe Slowacji) – 
połączenie następnych jednostek organizacyjnych - VPN (ADSL, ISDN) 

 

Zakończone projekty 

- Spoločná zdravotná poisťovňa – projekt implementacje NETC@RDS  

- zawarta umowa z kasą chorych Dôvera – dostawa VPN, usług głosowych i 
internetowych 

 

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

Drabinka firm telekomunikacyjnych i IT tygodnika TREND 

Slovanet v tegorocznej klasyfikacji świadczeniodawców hurtowych usług 
telekomunikacyjnych uzyskał równieŜ pozycję nr 1 w oparciu o wzrost w tym 
zakresie. Międzyroczny wzrost sprzedaŜy hurtowej osiągnął 68 procent. Według 
w/w drabinki Slovanet osiągnął 3 największy międzyroczny wzrost zysku EBITDA 
wśród alternatywnych operatorów. 

 

4.1.3.  DATALOCK, a.s. 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

-   SP Plast – ERP System SPIN 

-   Vokswagen usługy finansowe Slovensko – ERP System SPIN 

-   Maxim 2001 - BR 

-  Hotel Jánošík; Slovenská zdravotnícka univerzita; Tále; A-DECOR – produkt 
Horec 

 

Realizowane projekty 

− ALUPLAST s.r.o.; Didaktik družstvo; TOMA INDUSTRIES – ERP system SPIN 
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Zakończone projekty 

− Avizo, s.r.o.; HANIL E-HWA SLOVAKIA, s.r.o.; KONŠTRUKTA-Defence; 
MARTINUS, s.r.o.; IQM, s.r.o.; Don Jin Precision Slovakia, s.r.o.; Shin Heung 
Precision Slovakia, s.r.o. – ERP System SPIN 

− NES Nová Dubnica – ERP System SPIN + analiza 

 

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

Drabinka firm telekomunikacyjnych i IT tygodnika TREND 

Spółka DATALOCK uzyskała 2 miejsce w kategorii Producenci Pakietów Software 
na Słowacji (po Eset, s.r.o.) z jej ERP produktami SPIN i Wéčko oraz systemami 
hotelowymi Horec i BlueGastro. 
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5. Zdarzenia, które nastąpiły po 30 czerwca 2007 i mogą wpłynąć na 
osiągane wyniki finansowe 

 
Nabycie akcji MPI Slovakia s.r.o. 
 
W dniu 6. 7. 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
51% udziałów spółki MPI Slovakia, s.r.o z siedzibą w Bratysławie. Umowa została 
zawarta pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i dwoma osobami fizycznymi:  
 
-  25,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki MPI Slovakia, s.r.o. zostało 

nabytych od Pana Ing. Juraj Zelenay będącego wspólnikiem spółki MPI 
Slovakia, s.r.o.,  

i  
-  25,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki MPI Slovakia, s.r.o. zostało 

nabytych od Pana Juraj Bocz będącego wspólnikiem spółki MPI Slovakia, s.r.o.  
 
Kapitał zakładowy spółki MPI Slovakia, s.r.o z siedzibą w Bratysławie wynosi 
2.000.000 SKK (słownie: dwa miliony koron słowackich). Nabyte udziały 
stanowią 51 % kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na 
zgromadzeniu wspólników MPI Slovakia, s.r.o., co stanowi udział w kapitale 
zakładowym odpowiadający kwocie 1.020.000 SKK (słownie: jeden milion 
dwadzieścia tysięcy koron słowackich). 
  
Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 10.000.000 (dziesięć 
milionów) SKK a 20.000.000 (dwadzieścia milionów) SKK (koszty uzaleŜnione 
zostały od zysku netto osiągniętego przez MPI Slovakia w 2007 roku). Zapłata 
kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie sfinansowana ze środków 
pozyskanych z emisji akcji spółki Asseco Slovakia.  
 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami 
zarządzającymi i nadzorującymi, a sprzedającymi akcje. Spółka MPI Slovakia 
została załoŜona 8 lat temu. Spółka jest zaliczana do grupy małych 
przedsiębiorstw działających na rodzimym rynku informatycznym. Spółka 
dostarcza usługi doradcze w zakresie implementacji kompleksowego systemu 
informatycznego SAP R/3. Obecnie spółka zatrudnia 25 pracowników, a obrót 
roczny jest na poziomie 35 mil. Sk, net profit 3,5 mil. Sk.  
 
Asseco Slovakia a.s. będzie inwestorem strategicznym, wspierającym w długim 
okresie strategię spółki MPI Slovakia, s.r.o.  
 
MPI Slovakia, s.r.o.: o numerze identyfikacyjnym: 35 754 109 , z siedzibą w 
Bratysławie, ul. Novosvetská 13, 811 06 , Bratysława, wpisana do Rejestru, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sro, pd nr 17989/B. 
 
W dniu 27.7.2007 r. spółka podpisała ze spółką MPI Slovakia, s.r.o. umowę dot. 
transferu udziałów handlowych, która zakończyła proces akwizycji i spółka 
została większościowym właścicielem MPI Slovakia. W myśl kryteriów przepisów 
prawa tej akwizycji nie dotyczy decyzja urzędu ochrony konkurencji, dla tego 
było moŜliwe zakończenie akwizycji w krótkim okresie czasu po podpisaniu 
umowy akwizycyjnej. 
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/Komunikat bieŜący nr 23/2007 z dnia 6.7.2007 r./ 

 

Powołanie nowego Członka Zarządu 
 
W dniu 6 lipca 2007 roku weszła w Ŝycie Uchwała Rady Nadzorczej Asseco 
Slovakia, a.s. w przedmiocie powołania Pani Edity Angyalovej do pełnienia funkcji 
Członka Zarządu Asseco Slovakia, a.s.  
 
Pani Edita Angyalová ukończyła Uniwersytet Ekonomii w Bratysławie w 2002 
roku. W latach 2001-2005 była członkiem samorządu terytorialnego Regionu 
Koszyce i od 2002 roku do kwietnia 2007 roku była równieŜ członkiem 
Parlamentu Republiki Słowackiej. Pani Edita Angyalová współpracuje z Asseco 
Slovakia od 2004 roku pełniąc funkcję Konsultanta do spraw Finansów i Strategii. 
W 2006 roku koordynowała procesem IPO spółki jako project manager. Pani 
Edita Angyalová jako Członek Zarządu, Dyrektor Działu Finansowego i Działu 
Relacji Inwestorskich jest odpowiedzialna za finanse spółki. Planuje się, iŜ 
powierzona jej zostanie funkcja CFO (Dyrektor Finansowy).  
 
Pani Edita Angyalová nie wykonuje Ŝadnej innej działalności, która byłaby 
konkurencyjna względem działalności spółki oraz nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu spółki kapitałowej jak równieŜ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek jej organu.  
 
Pani Edita Angyalová nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych. 
 
/Komunikat bieŜący nr 24/2007 z dnia 6.7.2007 r./ 

 
 
Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy LCS International 

W dniu 26 Jula 2007 roku w siedzibe spółki LCS International w Pradze odbyło się 
nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy LCS International, które zatwierdziło 
sprzedaŜ 55,03 % akcji po zatwierdzeniu całej transakcji przez czeski i słowacki 
urząd ochrony konkurencji. 

 
Na podstawie umów podpisanych pomiędzy Asseco Slovakia i akcjonariuszami 
spółki LCS International w dniu 13 lipca 2007 r. Československá obchodná banka 
(Czechosłowacki Bank Handlowy) wystawił gwarancję na korzyść akcjonariuszy 
LCS w kwocie wartości drugiej raty ceny kupna za uzyskane akcje. Całą 
transakcję moŜna będzie zakończyć najwcześniej w czerwcu 2008 r. 
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6. Wyniki finansowe 

6.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu 

 
Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 
od 1 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 roku a porównywalne dane finansowe 
obejmują okres od od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006, natomiast dla danych 
bilansowych na dzień  31 marca 2007, 31 grudnia 2006 roku oraz 30 czerwca 
2006 roku. 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Jednostkę Dominującą 
oraz jednostki Grupy Kapitałowej w dającej przewidzieć się przyszłości. Nie są 
znane okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności przez 
Jednostkę Dominującą oraz Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 

 

Zgodność sprawozdania finansowego z MSSF 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Slovakia obejmujące 
Jednostkę Dominującą Asseco Slovakia, a.s. i podmioty wobec niej zaleŜne, 
sporządzone zostało zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  
 

Nadrzędne zasady rachunkowości 
 
Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na 
historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjątkiem wyceny 
aktywów finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zgodnie z 
zasadami MSSF wyceniane są według wartości godziwej. Wartość bilansowa 
ujętych zabezpieczanych aktywów i pasywów jest korygowana o zmiany wartości 
godziwej, które moŜna przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są 
zabezpieczane.  
 

Zasady konsolidacji 
 
Zgodnie z MSSF 3 nabycie jednostek zaleŜnych rozliczane jest metodą nabycia. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Jednostki 
Dominującej Asseco Slovakia, a.s. oraz sprawozdania kontrolowanych przez 
Jednostkę Dominującą spółek zaleŜnych. Standardową cechą sprawowania 
kontroli jest fakt, iŜ Grupa dysponuje, pośrednio lub bezpośrednio,  ponad 
połową udziałów na prawach do głosowania a jest w stanie kontrolować 
czynności finansowe i produkcyjne w taki sposób, Ŝeby z nich czerpać korzyści. 
W celu zapewnienia dokładności i rzetelności przedstawionych informacji jest 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie 
poszczególnych grupowych zasad księgowania dla wszystkich spółek w Grupie. 
Nabyte w okresie sprawozdawczym spółki zaleŜne, włączane są do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego począwszy od dnia objęcia kontroli 
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przez Spółkę Dominującą. Na dzień nabycia jednostki zaleŜnej (objęcia kontroli), 
aktywa, pasywa i zobowiązania warunkowe spółki zaleŜnej wyceniane są w 
wartości godziwej. NadwyŜka ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych 
aktywów netto stanowi wartość firmy. NadwyŜka przejętych wartości aktywów 
netto wyraŜonych w wartościach godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i 
strat roku obrachunkowego, w którym miało miejsce nabycie. 
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych wykazywane są według przypadającej 
na nie wartości godziwej aktywów netto. 
W przypadku utraty kontroli nad jednostką zaleŜną, skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe uwzględnia wyniki za tę część roku objętego 
sprawozdaniem, w którym to okresie Grupa posiadała taką kontrolę. 
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączane są wszelkie operacje 
finansowe pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. 
Eliminacji podlegają takŜe wszelkie zyski i straty dotyczące operacji gospodarczej 
będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Część kapitału własnego Grupy przypadająca kapitałowi 
mniejszościowemu wykazywana jest w odrębnej pozycji kapitału własnego. 
 
 
Wartość firmy 
 
Wartość firmy stanowi nadwyŜkę ceny nabycia nad wartością godziwą udziału 
grupy w moŜliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki 
zaleŜnej/stowarzyszonej na dzień przejęcia. 
Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia 
pomniejszonej o skumulowanu utratu z tytułu utraty wartości.  Co do utraty 
wartości raz do roku dokonywany jest test na utratę wartości firmy oraz gdy 
zachodzą przesłanki utraty wartości.  
Grupa rozpoznaje wartość firmy w aktyvach trwałych bilansu. 
 
Waluta funkcjonalna 

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji Jednostki Dominującej i spółek 
zaleŜnych jest korona słowacka. Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, 
podano w tys. SKK 
 
Transakcje w walucie obcej  
 
Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według kosztu historycznego 
wyraŜonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia 
transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według wartości 
godziwej wyraŜonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania 
wyceny do wartości godziwej. 
Powstałe w wyniku przeliczenia róŜnice kursowe, ujmowane są w przychodach 
bądź kosztach finansowych. 
 
Kontrakty długoterminowe 
 
Przychody z kontraktu są ustalane według metody stopnia zaawansowania prac, 
o ile wynik moŜna ustalić w sposób wiarygodny. JeŜeli wynik na kontrakcie 
długoterminowym nie moŜe być ustalony wiarygodnie, to przychody ujmuje się 
do wysokości poniesionych kosztów. JeŜeli koszty na kontrakcie 
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długoterminowym moŜna ustalić wiarygodnie,  stopień zaawansowania prac 
mierzony jest jako udział kosztów poniesionych związanych z realizacją umowy w 
planowanych całkowitych kosztach realizacji umowy. 
Wszystkie koszty, które odnoszą się na kontrakt długoterminowy odnoszone są 
do  aktywów na pozycju Rozliczenia przychodow z tytułu kontraktów 
dlugoterminowych.Koszty kontraktu obejmują wszystkie koszty związane z 
kontraktem długoterminowym zgodnie z MSR 11, przede wszystkim usługy obce, 
koszty pracy, zuŜycie materiałów, amortyzacja . 
Produkty w toku z tytulu kontraktów długoterminowych są wyceniane w kwocie 
kosztów zastosowanych na dzień bilansowy razem z wydalonym zyskiem. 
JeŜeli jest suma ciągłej fakturacji odbiorcom wyŜsza niŜ suma produktów w toku, 
róŜnica jest pokazana w pasywach bilansu w części zobowiązania 
krótkoterminowe - Rozliczenia przychodów z tytułu kontraktów 
długoterminowych.  
JeŜeli jest suma produktów w toku wyŜsza  niŜ suma ciągłych rachunkow, róŜnica 
jest pokazana w aktywach bilansu w części naleŜności krótkoterminowe - 
Rozliczenia przychodów z tytułu kontraktów dlugoterminowych.  
Zaliczki to kwoty pienięŜne przyjęte przed realizacją odpowiedniej usługi. 
Kwoty zatrzymane to kwoty wstępnych rozliczeń, które nie będą spółce 
zapłacone, dopóki nie zostaną spełnione w umowie specyfikowane warunki 
(usunięcie braków, upłynięcie okresu gwarancyjnego itp.). 
 
 
Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 
 
Grupa Asseco Slovakia działa w segmencie technologii informatycznych 
i telekomunikacji.  
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Asseco Slovakia jest produkcja i 
sprzedaŜ systemów informatycznych i teleinformatyka. 
Ze wzgłędu na to, iŜ główne działania handlowe reprezentują działania 
podobnego charakteru, uwaŜaju się za homogeniczne a Grupa jak całość jest 
jeden segment branŜowy. 
Grupa prowadzi działalnośc gospodarczą na dwuch rynkach. Asseco Slovakia na 
rynku slowackim a oddział Asseco Slovakia w Pradze na rynku czeskim, którego 
działalnośc jest v przedkładanych wykazoch a który ne spełnia definicje 
segmentu geograficzneho. 
W notatkach są pokazane informacje, które mogą zawierać dokladniejsze 
dzielenie przychodów i kosztów, ty nie uwaŜają się za sprawozdawczość 
segmentową. 
 
Pochodne instrumenty finansowe (derywaty) 
 
Działalność Grupy naraŜona jest na róŜne rodzaje ryzyka finansowego – w tym 
na zmiany rynkowych cen instrumentów dłuŜnych 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 
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wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych ujmowane są 
natychmiast w rachunku zysków i strat, jako Ŝe Grupa nie wykorzystuje 
instrumentów, które kwalifikowałyby się jako rachunkowość zabezpieczeń 
zgodnie z MSR 39. 
 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 
 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie obejmują środki 
pienięŜne w banku i w kasie, lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie 
zapadalności nieprzekraczającym 14 dni oraz inne instrumenty o wysokim 
stopniu płynności. 
 
NaleŜności krótkoterminowe 
 
NaleŜności krótkoterminowe obejmują naleŜności z tytułu dostaw i usług, których 
termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 7 do 60 dni, naleŜności z  tytułu 
podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń oraz inne naleŜności. 
NaleŜności są ujmowane i wykazywane według wartości nabycia, z 
względnieniem rezerwy na nieściągalne naleŜności. Odchylenie wartości godziwej 
od wartości nominalnej moŜna w przypadku krótkoterminowych naleŜności uznać 
za bagatelny, dlatego częściej ujmuje się naleŜności w ich wartości nominalnej. 
Rezerwa na naleŜności wątpliwe oszacowywana jest wtedy, gdy ściągnięcie 
pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne. NaleŜności nieściągalne 
są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich 
nieściągalności. 
 
 
Zapasy 
 
Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy 
według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub 
moŜliwej do uzyskania ceny sprzedaŜy netto. Cena nabycia zapasów obejmuje i 
koszty związane z nabyciem. 

 

Nieruchomości inwestycyjne 
 
Nieruchomości inwestycyjne niewykazywane w Grupie. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z 
tytułu utraty wartości.  
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego 
okresu uŜytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej.  
Okresy uŜytkowania (i takŜe amortizacyji) dla poszczególnych grup rodzajowych 
składników majątku trwałego są następujące: 
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Typ Okres uŜytkowania Stawka amortyzacyjna 
   
Budynki 12 - 20 5 - 8,3 % 
Maszyny i urządzenia techniczne, 
sprzęt komputerowy 

4 - 12 8,3 – 25 % 

Środki transportu 3 - 4 25 – 33 % 

WyposaŜenie i inne środki trwałe 6 - 12 8,3 - 16,6 % 
 

 
Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do 
eksploatacji. Grunty nie podlegają umorzeniu. Koszty remontu i modernizacji nie 
zwiększające początkowej wartości uŜytkowej danego składnika majątku 
trwałego, obciąŜają koszty okresu, w którym zostały one poniesione. 
JeŜeli moŜliwe jest wykazanie, Ŝe 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 początkową środka trwałego. 
 
 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym  okresie uŜytkowania 
niewykazywane w Grupie. Wartości niematerialne i prawne o ograniczonym  
okresie uŜYtkowania są aktywowane według ceny nabycia pomniejszonej o 
umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  
Okresy uŜytkowania i amortizacji dla poszczególnych grup wartości 
niematerialnych i prawnych są następujące: 
 
 
Typ Okres uŜytkowania Stawka amortyzacyjna 
   
Oprogramowanie komputerowe 2 - 4 25 - 50 % 
Licencje 2 - 4 25 - 50 % 

 

Prace badawcze i rozwojowe 
 
Koszty prac badawczych i rozwojowych są w Grupie odpisywane w rachunku 
zysków i strat w momencie poniesienia.  
 

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 zaleŜnymi, 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. 
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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 kaŜdej 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 
równieŜ eliminowane, chyba Ŝe 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 przewyŜsza wartość inwestycji, Grupa nie 
rozpoznaje dalszych strat, chyba Ŝe zobowiązała się do uregulowania zobowiązań 
w imieniu jednostki stowarzyszonej lub dokonania wpłat na rzecz jednostki 
stowarzyszonej. 
 
Leasing  
 
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i 
wszystkie poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane 
na dzień rozpoczęcia leasingu według niŜszej z następujących dwóch wartości: 
wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieŜącej 
minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy 
koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych przy uwzględnieniu stałej stopy 
procentowej w odniesieniu do zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane 
bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 
Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są 
amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres uŜytkowania 
środka trwałego lub okres leasingu. 
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe 
ryzyko i wszystkie poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, 
klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu 
leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat metodą 
liniową przez okres trwania leasingu. 
 
 
Instrumenty finansowe 
 
Wszystkie aktywa finansowe są początkowo ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty 
związane z nabyciem danego aktywa finansowego. 
PoŜyczki i naleŜności ujmowane są według zamortyzowanego kosztu. 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
zaliczane są do Krótkoterminovych aktywów finasowych w aktywach obrotowych, 
jeŜeli Zarząd ma zamiar zrealizować je w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako 
Inwestycje długoterminowe, jeŜeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. 
 
Kapitał własny 
 
Kapitał własny wykazuje się w wartości nominalnej. Kapitał własny obejmuje: 

• kapitał podstawowy, wykazany w kwocie wniesionych i opłaconych 
wkładów na poczet kapitału, 

• nadwyŜkę ze sprzedaŜy akcji ponad ich wartość nominalną, 
• zyski (straty) z lat ubiegłych, 
• udziały mniejszości. 

 
Udziały mniejszości stanowią wartość aktywów Grupy przypadającą na 
akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych, zgodnie z ich udziałem w 
kapitałach poszczególnych jednostek Grupy. 
 
 
Kredyty bankowe i poŜicky 
 
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i poŜyczki są 
ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych 
środków pienięŜnych. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i poŜyczki 
są następnie wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 
Kredyty bankowe i poŜicky kwalifikowane są jako długoterminowe, jeŜeli ich 
zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Wszelkie koszty obsługi kredytów i poŜyczek ujmowane są w rachunkach zysków 
i strat okresów, których dotyczą 
 
 
Zobowiązania 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot 
zgodnych z otrzymanymi fakturami i ujmowane w okresach sprawozdawczych, 
których dotyczą. 
Pozostałe zobowiązania obejmują przewaŜnie rozliczenia międziokresowe 
kosztów. 
 
Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości 
niematerialnych i prawnych z wyłączeniem wartości firmy 
 
Na kaŜdy 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. Wysokość 
odpisów aktualizujących ustala się jako nadwyŜkę wartości bilansowej tych 
składników nad ich wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna odpowiada 
wyŜszej z następujących wartości: ceny sprzedaŜy netto lub wartości uŜytkowej.  
Ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniŜają wartość bilansową aktywu, 
którego dotyczą i odnoszone są w rachunek zysków i strat.  
Przy ustalaniu wartości uŜytkowej, szacowane przyszłe przepływy pienięŜne są 
dyskontowane do wartości bieŜącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto 
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odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz 
ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. 
 
Rezerwy  
 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek 
(prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy 
prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania.  
Grupa tworzy tylko krotkoterminowe rezerwy. 
 
Przychody  
 
Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe 
Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę 
przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.  
Grupa prezentuje przychody ze sprzedaŜy w podziale na produkty i towary.  
Przychody z sprzedaŜy towarów ujmowane sa, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści 
wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy 
Przychody z sprzedaŜy uslug i produktów są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i 
korzyści wynikające z prawa własności do produktów zostały przekazane 
nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób lub 
ujmowane są na podstawie stopnia zaawansowania prac (część Dlugoterminove 
kontrakty). 
Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania. 
Przychody z odsetek stanowią odsetki od udzielonych poŜyczek i depozytów 
bankowych. 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich 
otrzymania.  
 
Koszty operacyjne 
 
Jednostki Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym oraz w 
ukladzie kalkulacyjnym. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług 
obejmują koszty bezpośrednio związane z nabyciem sprzedanych towarów lub 
wytworzeniem sprzedanych usług. Koszty sprzedaŜy obejmują koszty 
marketingu, promocji oraz reklamy spółki. Koszty ogólnego zarządu obejmują 
koszty związane z kierowaniem Spółką oraz koszty administracji. 
 
Podatek dochodowy  
 
ObciąŜenia podatkowe zawierają bieŜące opodatkowanie podatkiem 
dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego.  
BieŜące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie 
obowiązujących na Slowacji przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do 
opodatkowania.  
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy ustalana jest w odniesieniu do 
wszystkich róŜnic przejściowych.  
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w 
odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic przejściowych, jak równieŜ 



Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2007 r.                             

 

 strona 42 

   

niewykorzystanych aktywów z tytułu podatku odroczonego podatku 
dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w 
następnych okresach sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli 
wykorzystać wyŜej wymienione róŜnice. 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego jest weryfikowana na kaŜdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w 
przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści 
ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. 
Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek 
podatkowych, które według przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w 
okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, 
przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące 
na dzień bilansowy. 
Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wykazywana jest w rachunku zysków i strat z wyjątkiem sytuacji, kiedy skutki 
finansowe zdarzeń powodujących powstanie lub rozwiązywanie podatku 
odroczonego ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jednostki. 
 

Szacunki 
 
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF 
wymaga dokonania szacunków i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane 
w sprawozdaniu finansowym. Mimo, Ŝe przyjęte załoŜenia i szacunki opierają się 
na najlepszej wiedzy kierownictwa Grupy na temat bieŜących działań i zdarzeń, 
rzeczywiste wyniki mogą się róŜnić od przewidywanych. 
 
Zysk na akcji netto 
 
Podstawowy zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczany poprzez 
podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią waŜoną liczbę akcji w danym 
okresie sprawozdawczym.  
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję dla kaŜdego okresu jest obliczany 
poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez sumę średniej waŜonej 
liczby akcji w danym okresie sprawozdawczym i wszystkich potencjalnych akcji 
nowych emisji. 
 

6.2. Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na 
przejściową róŜnicę z tytułu podatku dochodowego oraz odpisów 
aktualizujących wartość składników majątku. 

 

W drugim kwartale 2007 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia: 

• zwiększyła rezerwę na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego o kwotę 
7 627 tys. SKK 

• zmniejszyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę  
345 tys. SKK 
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• zwiększyła kwotu odpisow aktualizujących wartość aktywów niefinansowych 
o 4 750 tys. SKKK na kwotu 13 710 tys. SKK; w tym jest zwiększenie z 
tytułu akwizycje społki Datalock o kwotę 3 390 tys. SKK 

• wyliczila odpis aktualizująci wartość aktywów finansowych w kwocie 
1 706 tys. SKK  

• rezerwa na świadczenia emerytalne nie byla wykazana 

 

W drugim kwartale 2007 roku Asseco Slovakia, a.s.: 

• zwiększyła rezerwę na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego  o kwotę 
7 627 tys. SKK 

• zwiększyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę  
3 451 tys. SKK 

• amortyzacja aktualizująca wartość aktywów niefinansowych nie byla 
wykazana 

• wyliczila odpis aktualizująci wartość aktywów finansowych w kwocie 
1 706 tys. SKK  

• zmniejszyła dyskont wartośći zobowiązania z tytułu nabycia udziału v społke 
Datalock, a.s. o kwote 154 tys. SKK na kwotu 470 tys. SKK 

• rezerwa na świadczenia emerytalne nie byla wykazana 

 

6.3. Informacja o korektach z tytułu wartośći firmy 

 
W drugim kwartałe przeliczyla Grupa wartość firmy z tytułu zmiany 
początkowego ujęcia wartości w wyniku nabycia społki Datalock. Dzień 
pierwszego zaksięgowania akwizicje spółki Datalock, a.s. jest 27 marzec 2007 
roku. Wartość firmy została v I kwartale obliczona tymczasowo, poniewaŜ z datą 
akwizycji moŜna było ustalić jedynie tymczasowe wartości godziwe aktywów i 
pasywów. Cena nabycia była ustalona warunkowo z pozostałą ratą w kwocie 
maximalnie 17,3 M SKK płatnej w kwietniu 2008 roku. Jest prawdopodobne, Ŝe 
w/w kwota zostanie wypłacona, dlatego jest uwzględniona w cenie nabycia. 
 
Z powodu zmiany  pierwszego zaksięgowania następuje zmiana wyceny wartości 
firmy na dzień nabycia społki Datalock, a.s. 
 
 

 
Poprzednie 

zaksieqowanię 
Ponowne 

zaksieqowanię 
Zmiana 

Nabywane aktywa    
  Rzeczowe aktywa trwałe 11 934 15 911 (3 977) 
  Wartości niematerialne i prawne 592 1 563 (971) 
  Inwestycje długoterminowe 1 854 1 088 766 
  Zapasy 2 215 3 468 (1 253) 
  NaleŜności 42 937 51 121 (8 184) 
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 13 0 13 

  Środki pienięŜne i inne aktywa 27 106 32 314 (5 208) 



Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2007 r.                             

 

 strona 44 

   

pienięŜne 
  Aktywa pozostałe 2 110 2 285 (175) 
Razem aktywa 88 761 107 750 (18 989) 
     0 
Udziały mniejszości 0   0 
Nabywane zobowiązania     0 
  Kredyty i poŜyczki 0 0 0 
  Zobowiązania 59 281 68 957 (9 676) 
  Rezerwy 1 987   1 987 
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0 1 907 (1 907) 

Razem zobowiązania 61 268 70 864 (9 596) 
     
Wartość godziwa aktywów netto 27 493 36 886 (9 393) 
Nabywany procent kapitału zakladowego 51,04% 51,04%   
Nabywa wartość godziwa aktywów 
netto 14 032 18 827 (4 795) 

Cena nabycia 134 384 134 384 0 
     
Wartość firmy  120 352 115 557 4 795 
   0 
Wartośc aktywów przypadająca na 
udziałowców mniejszościowych  13 461 18 059 (4 598) 

 
 
W okresie 2007 roka i okresie porownyvalnym tedy wystąpiły następajuce 
zmiany wartośći firmy z konsolidacji: 
 

 2007 2006 

Wartość firmy z konsolidacji na początek roku 51 069 0 

Zwiększenia wartośći firmy z konsolidacji w wyniku 
nabycja akcji  115 557 150 444 

Wartość firmy z konsolidacji na koniec II 
kwartału 166 626 155 444 

 
Wartośc aktywów przypadająca na udziałowców mniejszościowych to jest kapitał 
mniejszości wyceniony na dzień 30 czerwca 2007 w kwocie 58 855  tys. Sk.  
 

6.4. Informacja o jednostkach stowarzyszonych 

 
W dniu 24 kwietnia 2007 r. Spółka Asseco Slovakia, a.s. zawarła umowę nabycia 
329 akcji spółki Asseco Czech Republic.  Nabyte akcje stanowią 25,06% kapitału 
zakladowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Cena 
transakcji została ustalona na kwotę 190 275 tys. SKK. 
 
Tabela poniŜej przedstawia skrócone informacje dotyczące inwestycji w spółkę 
Asseco Czech republic, a.s. 
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 30 czerwca 2007 
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 393 831 
Aktywa trwałe (długoterminowe) 170 202 
Zobowiązania krótkoterminowe 311 069 
Zobowiązania długoterminowe 44 
Aktywa netto 252 920 
  
Przychody 172 819 
Zysk/Strata netto 5 784 
  
Wartość bilansowa inwestycji 191 724 
 

6.5. Zastosowane kursy walut 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę ZŁ a EUR zastosowano 
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: 

• wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.6.2007 przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 
na dzień bilansowy (1 ZŁ = 8,9686 SKK), (1 EUR = 33,7740 SKK), 

• wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.6.2006 przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 
na dzień bilansowy (1 ZŁ = 9,3809 SKK), (1 EUR = 37,3688 SKK), 

• wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za 
okres 01.01.2007 – 30.06.2007, przeliczone są według kursu stanowiącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank 
Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca pierwszego 
kwartału 2007 roku (1 ZŁ = 8,8579 SKK), (1 EUR = 34,0881 SKK), 

• wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za 
okres 01.01.2006 – 30.06.2006, przeliczone są według kursu stanowiącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank 
Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca pierwszego 
kwartału 2006 roku (1 ZŁ = 9,6418 SKK), (1 EUR = 37,5943 SKK),   

• największy i najmniejszy kurs w poszczególnych okresoch: 

 

  

  01.01.2007 
- 30.06.2007 

01.01.2007 
- 31.03.2007 

01.01.2006 
- 30.06.2006 

01.01.2006 
- 31.03.2006 

ZŁ -> SKK 9,0171 9,0171 9,9305 9,9305 
max 

EUR -> SKK 35,3228 35,3228 38,4410 37,8529 
ZŁ -> SKK 8,4602 8,4602 9,3197 9,5420 

min 
EUR -> SKK 32,8070 32,8070 36,9538 36,9538 

 

Kurs wymiany EUR/SKK byl wyliczony wedlug kursu wymiany EUR/ZŁ i SKK/ZŁ 
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski k datu wymiany. 
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6.6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 

 

Produkcja Grupy Asseco Slovakia podlega zjawisku sezonowości obserwowanemu 
w całej branŜy IT. Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami Grupy 
największe przychody ze sprzedaŜy generowane są w IV kwartale roku, kiedy 
realizowane są budŜety inwestycyjne na dany rok przewidziane przez klientów 
Grupy.  

6.7. Działalność operacyjna 

 

W drugim kwartale 2007 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia uzyskała 
następujące wyniki finansowe:  

 

• przychody ze sprzedaŜy na poziomie 405.821 tys. SKK 

• zysk z działalności operacyjnej w wysokości 38.364 tys. SKK 

• zysk przypisany do podmiotu dominującego 39.219 tys. SKK 

 

Lepsze wyniki wychodzą z działania podstawowego Grupy Asseco Slovakia, udalo 
się osiągnąć wzrost organiczny w obidwóch starych filaróch grupy (Asseco 
Slovakia, a.s. i Slovanet, a.s.), poprzez wzrost przychodów i zysku netto grupy. 
Od II kwartału 2007 r. przybyła nowa spółka Datalock, a.s. której wkład był waŜy 
zwłaszcza ze względu na wzrost przychodów. 

 

 

Tabela 1. Przychody ze sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów (w tys. 
SKK). 

 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

struktura                 
w % 

01.01.2006 - 
30.06.2006 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

oprogramowanie, w tym: 340 035 46 326 826 55 4 

oprogramowanie własne 309 917 42 300 499 50 3 

oprogramowanie obce 30 118 4 26 327 4 14 

integracja systemów 20 317 3 18 588 3 9 

outsourcing 3 466 0 315 0 0 

teleinformatyka 309 693 42 250 911 42 0 

ERP 62 274 9 0 0   

pozostałe 2 342 0 967 0 142 

razem 738 127 100 597 607 100 24 
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Wykres 1. Struktura sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów  (II 
kwartały 2007). 
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W II kwartale 2007 roku Grupa Asseco Slovakia osiągnęła przychody ze 
sprzedaŜy na poziomie 405.821 tys. SKK, co stanowi 35% wzrost sprzedaŜy w 
porównaniu z II kwartałem 2006 roku. Tak jak w poprzednich okresach znacząca 
wartość stanowiąca 43% sprzedaŜy Grupy, pochodzi ze sprzedaŜy 
oprogramowania własnego wytworzonego przez Spółki Grupy. Znacząca grupą 
produktów stanowiącą 42% sprzedaŜy są usługi teleinformatyczne generowane 
przez spółkę Slovanet a.s., włączoną do Grupy od początku 2006 roku. Od 
drugiego kwartału 2007 r. Grupa wykazuje takŜe dochody ze sprzedaŜy 
systemów ERP za pośrednictwem spółki Datalock, a.s. 
 

Pozostałą część przychodów stanowi sprzedaŜ systemów integracyjnych, usług 
outsourcingowych oraz oprogramowania nabywanego od innych dostawców.  

 
Segmenty geograficzne podzielone zostały na trzy zasadnicze rynki, na których 
Grupa prowadzi działalność tj.:   

- rynek słowacki   - 645 628 tys. SKK 

- rynek czeski    -   69 866 tys. SKK 

- pozostałe kraje europejskie -  22 633 tys. SKK.  

(przychody za okres 01.01.2007 – 30.06.2007) 
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Tabela 2. Zyski Grupy Asseco (w tys. SKK). 

 

ZYSKI GRUPY ASSECO 

01.01.2007 
- 

30.06.2007 
struktura                 

w % 

01.01.2007 
- 

30.06.2006 
struktura                 

w % 
zmiana                       

w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 252 273 34 212 321 36 19 

zysk z działalności operacyjnej 93 425 13 98 785 17 -5 

zysk brutto  104 516 14 88 086 15 19 

zysk netto 78 405 11 67 529 11 16 

*zysk netto przypisany do podmiotu dominującego 
 
Grupa Asseco Slovakia osiągla za II kwartal 2007 roku wzrost zysku brutto z 
sprzedaŜy 31% w porównaniu z II kwartałem 2006 roku. Dobre wyniki w 
przychodach operacyjnych i w zakresie finansowym się odnoszą i do więcej 18% 
wzrostu zysku brutto 35% wzrostu zysku netto.  

 

Wykres 2. Wyniki finansowe  Grupy Asseco Slovakia w II. kwartale 2007 roku i II 
kwartale 2006 roku (w tys. SKK). 
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Tabela 3 i 4. Wyniki finansowe Asseco Slovakia (w tys. SKK). 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

struktura                 
w % 

01.01.2006 - 
30.06.2006 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

oprogramowanie, w tym: 341 685 93 326 826 94 5 

oprogramowanie własne 311 567 84 300 499 87 4 

oprogramowanie obce 30 118 8 26 327 9 14 

integracja systemów 21 134 6 18 588 5 14 

outsourcing 3 466 1 315 0   

pozostałe 2 342 1 967 0 142 

razem 368 627 101 346 696 99 6 
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ZYSKI  

01.01.2007 
- 

30.06.2007 
struktura                 

w % 

01.01.2006 
- 

30.06.2006 
struktura                 

w % 
zmiana                       

w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 167 877 46 162 785 47 3 

zysk z działalności 
operacyjnej 87 957 24 90 110 26 -2 

zysk brutto  108 356 29 93 076 27 16 

zysk netto 87 327 24 75 390 22 16 

  

W okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca Asseco Slovakia, a.s. 
odnotowała takŜe bardzo dobre wyniki finansowe.  

Udział własnego oprogramowania utrzymuje się powyŜej 80% ze wszystkich 
wypracowań. W II kwartału 2007 r. Spółce udało się Aczkolwiek prawie się udało 
powtórzyć zysk z działalności eksploatacyjnej z II kwartału 2006 r. (-1%), z 
powodu wyjątkowo wysokich zysków z działalności eksploatacyjnej za I 
kwartał2006 r. jego wysokość za II kwartał 2007 r. obniŜyła się o 2%. 

 

6.8. Działalność inwestycyjna 

W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej Grupy Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie – 223 
554 tys. SKK. Uwzględniają one głównie wydatki w kwocie 228.438 tys. SKK 
związane z nabyciem przez Jednostkę Dominującą, udziałów w spółkach 
zaleŜnych. Wydatki na nabycie w I kwartałe 2007 roku wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 26.190 tys. SKK.  

 

6.9. Działalność finansowa 

W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 
Grupy Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie – 170.091 tys. SKK 
Przepływy pienięŜne netto związane były przede wszystkim z wpływem wypłaty 
dywidend w kwocie 156.393 tys. SKK  i spłaty poŜyczek w kwocie 11.463 tys. 
SKK. 
 

6.10. Analiza wskaźnikowa Grupy Asseco Slovakia  
 

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 
01.01.2007 

 -  
30.06.2007 

01.01.2006  
-  

30.06.2006 

 1. Wskaźnik bieŜącej płynności 2,26 2,77 

 2. Wskaźnik wysokiej płynności 2,22 2,74 

 3. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia  27% 30% 
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 4. Rentowność EBIT  13% 17% 

 5. Rentowność EBITDA  17% 21% 

 6. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto  14% 15% 

 7. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto  11% 11% 

 8. Rentowność kapitału własnego ROE  7% 26% 

 9. Rentowność aktywów ogółem ROA  5% 11% 

1 majątek obrotowy / zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
2 majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
3 zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe / aktywa razem 
4 zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaŜy 
5 zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzedaŜy 
 6 zysk brutto / przychody netto ze sprzedaŜy 
 7 zysk netto / przychody netto ze sprzedaŜy 
 8 zysk netto / kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego* 
 9 zysk netto / aktywa razem* 

* (stan na początek okresu + stan na koniec okresu)/2 

 

 

6.11. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Prospekcie emisyjnym, Spółka nie 
ogłosiła polityki wypłaty dywidendy.  

Walne Zgromazdenie Spółki na posiedzeniu w dniu 23.3.2007 przeznaczyło zysk 
za 2006 rok na wypłatu diwidendy w kwocie 156 183 tys. SKK, t.j. 98,60 SKK na 
jedną akcję, które wypłacono w maju 2007 r. 

 

6.12. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub 
aktywów warunkowych 

Spółka Asseco Slovakia ma zobowiązanie uwarunkowane na podstawie wydanej 
gwarancji w dniu 26 października 2006 na rzecz spółki SNET a.s. Gwarancja 
odnosi się do zapłaty ceny nabycia akcji spółki Slovanet a.s. wskazanej w 
Umowie o przeniesieniu praw do papierów wartościowych podpisanej w dniu 26 
października 2006 r. pomiędzy spółką SLNT, a.s. teraz połączona ze spółką 
Slovanet, a.s. i wspomnianą wyŜszej spółką SNET a.s.. 
Całkowity koszt nabycia akcji wynosi 105 mln (słownie: sto pięć milionów) SKK i 
kwota ta ma być zapłacona do 2016 roku. Aktualna kwota gwarancji udzielona 
przez Asseco Slovakia wynosi 89,117,245 (słowy: osiemdziesiąt dziewięć 
milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) SKK i została 
udzielona na rzecz SNET a.s. na czas nieokreślony. JeŜeli jednak Spółka będzie 
miała obowiązek zapłacenia rzecz spółki Slovanet, a.s. z tytułu gwarancji, wtedy 
jednocześnie Spółka zwiększy swój udział we spółce Slovanet, a.s. kosztem 
SNET, a.s. 

Grupa Asseco Slovakia posiada zobowiązania warunkowe wynikające z 
podpisanych z klientami umów, tytułem naleŜytego wykonania umów przez 
Slovanet w kwocie 3.000 tys. SKK.  
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6.13. Prognoza finansowa 

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, iŜ w bieŜącym roku nie była publikowana 
prognoza finansowa Grupy Asseco Slovakia. 

 

6.14. Kurs akcji Asseco Slovakia, a.s.  

Akcje Asseco Slovakia zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych w dniu 10.10.2006 roku po cenie emisyjnej 250 ZŁ za 1 
akcję. 

W okresie sprawozdawczym kurs akcji Asseco Slovakia, a.s. przedstawiał się 
następująco: 

 

Wykres 3: kurs akcji Asseco Slovakia, a.s. 
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Aktualny kurs akcji z dnia 06.08.2007 roku wynosi 460 ZŁ. 

 

6.15. Wybrane dane finansowe 

 
Tabela 7: Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
w tys. zł w tys. EUR 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

01.01.2007 - 01.01.2006 - 01.01.2007 - 01.01.2006 - 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 

I.Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 83 330 61 981 21 654 15 896 

II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 547 10 245 2 741 2 628 

III.Zysk (strata) brutto 11 799 9 136 3 066 2 343 

IV.Zysk (strata) netto przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 8 851 7 004 2 300 1 796 

V.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 3 054 2 806 794 720 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (30 512) (13 619) (7 929) (3 493) 



Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2007 r.                             

 

 strona 52 

   

VII.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (21 107) 383 (5 485) 98 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów (53 709) (10 430) (13 957) (2 675) 

IX.Aktywa razem 167 096 176 347 44 372 44 269 

X.Zobowiazania długoterminowe 10 776 10 909 2 862 2 738 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe 34 937 42 372 9 277 10 637 

XII.Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 114 820 118 104 30 490 29 648 

XIII.Kapitał zakładowy 177 169 47 42 

XIV.Liczba akcji (w szt.) 1 584 000 1 224 000 1 584 000 1 224 000 

XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję 
(w zł /EUR) 5,59 5,72 1,45 1,47 

XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł 
/EUR) 72,49 96,49 19,25 24,22 

XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda 
na jedna akcję   (w zł /EUR) 10,99 0 2,92 0 

 

 

Tabela 8: Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 

 
w tys. zł w tys. EUR 

2 kwartał 2 kwartał 2 kwartał 2 kwartał 

01.01.2007 - 01.01.2006 - 01.01.2007 - 01.01.2006 - 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 

I.Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 01.01.2007 - 01.01.2006 - 01.01.2007 - 01.01.2006 - 

III.Zysk (strata) brutto 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 

IV.Zysk (strata) netto  41 616 35 958 10 814 9 222 

V.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 9 930 9 346 2 580 2 397 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 12 233 9 653 3 179 2 476 

VII.Przepływy pienięŜne netto z działalności   
finansowej 9 859 7 819 2 562 2 005 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów (5 427) 2 030 (1 410) 521 

IX.Aktywa razem (31 936) (785) (8 299) (201) 

X.Zobowiazania długoterminowe (16 915) (12 236) (4 396) (3 138) 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe (54 278) (10 991) (14 104) (2 819) 

XII.Kapitał własny 134 077 148 059 35 604 37 168 

XIII.Kapitał zakładowy 3 829 3 806 1 017 956 

XIV.Liczba akcji (w szt.) 14 028 25 801 3 725 6 477 

XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję 
(w zł /EUR) 116 220 118 452 30 862 29 736 

XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł 
/EUR) 177 169 47 42 

XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda 
na jedna akcję   (w zł /EUR) 1 584 000 1 224 000 1 584 000 1 224 000 

 

Wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy (zob. dział 7.3). 
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Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za okres 
przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień 
kaŜdego miesiąca pierwszego, drugiego trzeciego i czwartego kwartału (zob. 
dział 7.3). 
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7. Informacje dodatkowe 

 

7.1. Wskazanie postępowań toczących się przed sądami i organami 
administracji publicznej  

Obecnie nie toczą się ani pojedyncze ani więcej dwa lub więcej postępowania 
przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitraŜowych ani organami 
administracji publicznej, w których stroną byłby Asseco Slovakia lub którakolwiek 
ze spółek Grupy Asseco Slovakia, których przedmiotem byłyby wierzytelności 
albo zobowiązania o wartości co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki. 

7.2. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, o łącznej 
wartości powyŜej 500 000 EUR – jeŜeli nie były one transakcjami 
typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w 
ramach grupy kapitałowej. 

Spółka Asseco Slovakia a.s. zawarła w pierwszym pólroczu 2006 r. umowy w 
przedmiocie udzielenia krótkoterminowych poŜyczek o wartości 50.000 tys. SKK 
(słownie: pięćdziesiąt milionów koron słowackich). Reszta kredytu w kwocie 
30.000 tys. SKK została spłacona w II kwartale 2007 r. Umowa została zawarta 
ze spółką Asset a.s. z siedzibą w Bratysławie, oprocentowanie wynosiło 6,18%. 
Osoby fizyczne będące akcjonariuszami Asset a.s. są akcjonariuszami Asseco 
Slovakia a.s. 

 

7.3. Udzielone poręczenia kredytów, poŜyczki lub gwarancje 

 

Udzielenie przez Asseco Slovakia, a.s. gwarancji dla SNET a.s. 

W dniu 26 października 2006 Spółka udzieliła gwarancji na rzecz spółki SNET a.s. 
Gwarancja odnosi się do zapłaty ceny nabycia akcji spółki Slovanet a.s. 
wskazanej w Umowie o przeniesieniu praw do papierów wartościowych 
podpisanej w dniu 26 października 2006 r. pomiędzy spółką SLNT, a.s. teraz 
połączona ze spółką Slovanet, a.s. i wspomnianą wyŜszej spółką SNET a.s. 
 
Całkowity koszt nabycia akcji wynosi 105 mln (słownie: sto pięć milionów) SKK i 
kwota ta ma być zapłacona do 2016 roku. Aktualna kwota gwarancji udzielona 
przez Asseco Slovakia wynosi 89,117,245 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć 
milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) SKK i została 
udzielona na rzecz SNET a.s. na czas nieokreślony. 
 
 W przypadku niespłacenia jakiejkolwiek raty ceny nabycia, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Asseco Slovakia, a.s. będzie zobowiązana do 
wykonania tego zobowiązania zamiast SNET, a.s. W takiej sytuacji, na podstawie 
uzgodnień pomiędzy akcjonariuszami Asseco Slovakia a.s. i SNET a.s., Asseco 
Slovakia a.s. jest uprawniona do zwiększenia swojego udziału w ogólnej licznie 
głosów spółki Slovanet a.s. poprzez zajęcie akcji posiadanych przez spółkę SNET 
a.s. w kapitale zakładowym spółki Slovanet a.s. 
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SNET a.s. posiada 49% kapitału zakładowego Slovanet, a.s. 51% zostało nabyte 
przez Asseco Slovakia a.s. 

/Komunikat bieŜący nr 12/2006 z dnia 27 października 2006 r./ 

W spółce Slovanet, a.s. jest gwarancja bankowa wydana przez Tatrabanka, a.s.  
waŜna do 31/12/2008 na kwotę 3 mil. SKK dla Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky (dla  Ministry of transportation, post-office 
and Telecommunication of Slovak Republic) za wykonanie kontraktu w projekcie 
Internet for Education (IPV). 

7.4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 
charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W II. kwartałe zaznaczyla Grupa Asseco Slovakia istotne wplywy w dziedzinie 
finansowej: 
 

- rozpuszczenie pozycji korygującej stworzonej w spółce Slovanet, a.s. 
wpłynęło na wynik skonsolidowany o 5.530 tys. SKK 
 (przed polączeniem spółki Slovanet, a.s. i SLNT, a s. doszło do 
sprzedaŜy akcii Slovanetu wprost do spólki Asseco Slovakia, a.s. (51%) i 
SNET, a.s. (49%). Na podstawie tego powstala w spółce SLNT 
długoterminowa naleŜnośc (bez naliczania odsetek) w stosunku do spółek 
Asseco Slovakia i SNET na calkowitą kwotę więcej niŜ 120 mil. SKK. W 
zgodności z zasadami IFRS była naleŜnośc pokazana w wartości reałnej. 
Rezerwa (diskont) była stworzona w kosztach w kwocie więcej niŜ 27 mil. 
SKK, z tej kwoty około 25% przynaleŜy do naleŜności za Asseco 
Slovakia, a.s. i nie ma wpływu do wyniku Grupy. Rezerwa będzie 
zakszięgowana do przychodów w nastepujących 10 latach.) 

 

- Grupa w II kwartale 2007 r. odnotowała waŜny zysk ze sprzedaŜy majątku 
w kwocie 4.584 tys. SKK ( w tym Slovanet, a.s. 3,7 mln SKK). 
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8. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadro wej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian 

8.1. Osiągnięcia merytoryczne 

 
Nabycie akcji Asseco Czech Republic, a.s. 
W dniu 24 kwietnia 2007 r. Spółka Asseco Slovakia, a.s. podpisała umowę 
nabycia 329 akcji spółki Asseco Czech Republic, Nabyte akcje stanowią 25,06% 
kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, a.s. 

/Komunikat bieŜący nr 15/2007 z dnia 26 kwietnia 2007/ 

 

Nabycie akcji LCS International, a.s 
W dniu 4 maja 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
55,03% akcji spółki LCS International a.s.. Nabyte akcje stanowią 55,03% 
kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym 
zgromadzeniu LCS International, a.s. 

/Komunikat bieŜący nr 16/2007 z dnia 4 maja 2007/ 

 
Nabycie akcji BERIT, a.s. 
W dniu 19 czerwca 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie 
nabycia 55,43% akcji spółki BERIT a.s.Nabyte akcje stanowią 55,43% kapitału 
zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu 
BERIT, a.s. 
 
/Komunikat bieŜący nr 20/2007 z dnia 20 czerwca  2007 r./ 

 
Powołanie nowego Członka Zarządu 
W dniu 6 lipca 2007 roku weszła w Ŝycie Uchwała Rady Nadzorczej Asseco 
Slovakia, a.s. w przedmiocie powołania Pani Edity Angyalovej do pełnienia funkcji 
Członka Zarządu Asseco Slovakia, a.s.  
 
/Komunikat bieŜący nr 24/2007 z dnia 6.7.2007 r./ 

 
Nabycie akcji MPI Slovakia, s.r.o. 
W dniu 6. 7. 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
51% udziałów spółki MPI Slovakia. W dniu 27.7.2007 r. cała akwizycja została 
pomyślnie zakończona. 
 
/Komunikat bieŜący nr 23/2007 z dnia 6.7.2007 r./ 
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9. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na 
osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego 
kwartału. 

 

Zdaniem Zarządu Asseco Slovakia, a.s. obecna sytuacja finansowa Grupy, jej 
potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagroŜeń dla jej 
dalszego rozwoju w 2007 roku. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź 
pośrednio będą miały wpływ na osiągane w następnych kwartałach wyniki 
finansowe. 

 

Do czynników zewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy 
Asseco Slovakia zaliczamy: rozwój sytuacji ekonomicznej Slowacji, wzrost 
zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne w sektorze bankowym i 
ubezpieczeniowym, jak równieŜ w administracji publicznej, działania 
konkurentów z branŜy informatycznej, kształtowanie się kursów walut. 

 

Do czynników wewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe 
Grupy Asseco Slovakia zaliczamy: przebieg realizacji zawartych kontraktów, 
wyniki przetargów i negocjacji nowych kontraktów w sektorze informatycznym, 
tak samo jak i pomyślne zakończenie wszystkich akwizycji i następna współpraca 
z uzyskanymi spółkami-córkami. 

 

Spółka Asseco Slovakia, a.s. podpisała Aneks do Umowy z Exportno-importnou 
bankou RS (EXIMBANKA SR). ZałoŜycielem EXIMBANK SR jest państwo. Chodzi 
o wyspecjalizowaną instytucję finansową, która w swojej działalności łączy 
czynności z zakresu bankowości i działalności ubezpieczeniowej w celu 
wspomagania eksportu. 

 

Dodatkowo istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na sytuację finansową 
Grupy Asseco Slovakia będą zmiany w ramach struktury Grupy, zgodnie z 
deklarowaną strategią trwają prace nad budową Centrum Oprogramowania w 
Europie Środkowo-Wschodniej jak równieŜ synergie wynikające z wspólpracy z 
spółką DATALOCK, a.s., nowym członkiem Grupy Asseco Slovakia i społkami 
nabytymi na rynku czeskym LCS International, a.s. i BERIT, a.s.  
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