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Wstęp 
 
Pierwszy kwartał 2008 roku potwierdził globalny sukces Asseco Slovakia. Pod 

względem biznesowym, przychody w kwocie 934 385 tys. SKK stanowią więcej niŜ 25% 
przychodów rocznych Grupy uzyskanych w 2007 roku. Przychody w I kwartale 2008 r. są 
większe w porównaniu z przychodami I kwartału 2007 r., jaki i zysk z działalności 
operacyjnej oraz zysk netto. W I kwartale 2008 roku po raz pierwszy raz pojawił się teŜ 
wynik finansowy ze spółek zaleŜnych: grupie Asseco Slovakia przysługiwały dywidendy w 
wysokości powyŜej 132 mln SKK. 

 
Do najwaŜniejszych wydarzeń w spółce Asseco Slovakia, a.s. bez wahania moŜna 

zaliczać uzyskanie 100% procentowej własności w Asseco Czech Republic, a.s.. Zostało 
to osiągnięte z dniem 25.2.2008 r. przez podpisanie umowy pomiędzy Asseco Poland i 
Asseco Slovakia, a.s. o wkładzie 7 970 000 szt akcji zwykłych na okaziciela spółki Asseco 
Czech Republic, a.s. na mienie Asseco Slovakia, a.s. W wyniku tego wzrosły udziały 
Asseco Poland w Asseco Slovakia z 41,67% na 48,09%. W ten sposób Asseco Slovakia 
zakończyła proces przejęcia na rynku czeskim i została właścicielem 100% akcji 
czeskiego filaru Grupy ASSECO, który od 2007 roku posiada równieŜ udziały 
większościowe w spółkach BERIT, a.s. (wiodący czeski dostawca systemów 
informacyjnych oraz usług w dziedzinie systemów informacji geograficznej (LIDS) oraz 
operacyjno-technicznej (TOMS)) i LCS International, a.s. (wiodący producent ERP na 
rynku czeskim). W dniu 22 kwietnia 2008 roku spółka Asseco Slovakia, a.s. nabyła 
kolejne 40,75% udziałów  w spółce LCS International, a.s. na podstawie skorzystania z 
opcji przez pierwotnych akcjonariuszy spółki LCS International, a.s. wynikających z 
umów opcyjnych na odsprzedaŜ akcji, które zostały podpisane z akcjonariuszami w dniu 
4 maja 2007 r., tj. w dniu podpisania umowy o nabyciu 55,03% procentowego udziału w 
spółce LCS International, a.s. W dniu 8 maja 2008 r. te udziały zostały sprzedane spółce 
Asseco Czech republic, a.s. 

 W celu umacniania pozycji lidera w regionie Europy Środkowej Asseco Slovakia 
po raz drugi od notowania na Giełdzie Warszawskiej (w październiku 2006r.) wprowadzi 
na Giełdę Papierów Wartościowych W Warszawie akcje  nowej emisji. Wartość nowej 
emisji jest planowana do wysokości 20% kapitału zakładowego spółki.  

Asseco Slovakia potwierdziła w pierwszym kwartale 2008 roku równieŜ swoją 
pozycję na słowackim rynku IT. W ramach rozwoju Managerskiego Systemu 
Informacyjnego (MIS) dla Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. (Ogólna Ubezpieczalnia 
Zdrowotna s.a.) została po zakończeniu eksploatacji próbnej uruchomiona w dniu 
14.4.2008r. do rutynowej eksploatacji nowa wersja instrumentów pobierania danych, 
która zapewnia dostarczanie danych do Systemu Produkcyjnego SłuŜby Zdrowia (ZPIS) 
do MIS na bazie dziennej. Spółka MPI Slovakia, s.r.o. wygrała przetarg na dostawę 
eurokonwersji dla ERP system SAP w spółce T-Mobile Slovensko, a.s. Celem projektu jest 
konwersja waluty słowackiej SKK na EURO zgodnie z Planem Krajowym wprowadzenia 
waluty od 1.1.2009r. Grupa niniejszym potwierdza swą pozycję waŜnego gracza w 
przygotowaniu przejścia na walutę EURO. Spółka Slovanet, a.s. ponownie rozszerzyła 
swą działalność, odkupując 100%-procentowy udział spółki kablowej CATV Tekov, s.r.o.; 
uzyskała w ten sposób nie tylko infrastrukturę, ale takŜe ponad 2000 klientów, którzy 
mogą korzystać z telewizji, internetu kablowego i bezprzewodowego. Obiecujące są 
prezentowane wyniki za pierwszy kwartał większej ilości spółek córek, które wpływają na 
skonsolidowany wynik, np. Asseco Czech Republic i Datalock.  
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Informacje ogólne 

 

Spółka Asseco Slovakia, a.s. („Spółka”) z siedzibą w Bratysławie przy ul. Trenčianska 
56/A, 821 09 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.  

Grupę Slovanet tworzą spółki: Slovanet, a.s., Kryha, spol. s r.o. i CATV Tekov, spol. s 
r.o. 

Spółka bezpośrednio zaleŜna DATALOCK a.s. naleŜy do czołowych liderów w dziedzinie 
zakładowych systemów informatycznych na słowackim rynku. Aktualnie oferuje całą 
gamę kompleksowych rozwiązań w zakresie zakładowych systemów informatycznych  
(ERP). Rozwija i dostarcza ekonomiczne systemy informatycznych 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. 

Grupę Datalock tworzą spółki: Datalock, a.s., Datalock Tatry, a.s.; Datalock Žilina, s.r.o.; 
Datalock Púchov, s.r.o.; Dataloc, s.r.o. (Opava – Česká republika); TEDIS; Crystal 
Consulting i AXERA, s.r.o. 

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

Grupę Asseco Czech Republic tworzą spółki: Asseco Czech Republic, a.s., grupa LCS 
International, grupa BERIT i spólka I.CA. 

LCS International, a.s. jest najwaŜniejszym producentem systemów ERP na czeskim 
rynku i jest zaliczana do TOP 100 czeskich spółek informatycznych. Spółka zajmuje się 
rozwojem, wdraŜaniem i wspomaganiem nowoczesnych systemów informatycznych i 
ekonomicznych.  

Grupę LCS International, a.s. tworzą spółki: LCS International, a.s., LCS Slovensko, s.r.o. 
i LCS Deutchland GmbH. 

BERIT, a.s. koncentruje się na rozwiązaniach związanych z Systemami Informacji 
Geograficznej (GIS) oraz systemami zarządzania eksploatacją sieci dystrybucyjnych. 
Oferowane produkty zaprojektowane zostały z myślą o przedsiębiorstwach działających 
na rynku dystrybucji mediów, szeroko rozumianym przemyśle, instytucjach rządowych i 
jednostkach samorządu terytorialnego.  
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Grupę BERIT tworzą spółki: BERIT, a.s., Berit services, s.r.o., Berit AG a Berit GmbH. 

Głównym kierunkiem działalności spółki MPI SLOVAKIA, s.r.o. jest świadczenie usług 
doradztwa z zakresu wdraŜania kompleksowego ekonomicznego systemu informacyjnych 
SAP R/3 oraz wdraŜanie i sprzedaŜ systemu informacyjnego SAP. W 1999 roku spółka 
została partnerem firmy SAP Slovensko, s.r.o.  i w czerwcu 2006r. uzyskała certyfikat 
dot. stosowania metodologii wdraŜania SAP Best Practices Baseline Package. 

Spółka Disig, a.s. dostarcza usługi certyfikowane i akredytowane usługi certyfikowane w 
zakresie podpisu elektronicznego zgodnie ze słowackim prawem. Disig, a.s. świadczy 
równieŜ usługi w zakresie wdraŜania podpisu elektronicznego w firmach oraz usługi 
bezpieczeństwa elektronicznego i ochrony danych. 

Spółka UNiQUARE Software Development, GmbH. specjalizuje się w softwerowych 
rozwiązaniach dla sektora bankowego, najbardziej popularne są jej rozwiązania front-
end. Portfel firmy składa się równieŜ z softwarowych rozwiązań „na miarę” klienta, 
rozwiązań standardowych, regulacji i implementacja rozwiązań oraz usług 
konsultacyjnych. NajwaŜniejszym rozwiązaniem jest UNIQUARE Business-Management 
Suite, które składa się z modułów ds. akwizycji i marketingu, doradztwa, procesingu. 

Grupę UNiQUARE Software Development tworzą spółki: UNiQUARE Software 
Development, GmbH., UNiQUARE MEA W.L.L. a UNiQUARE Ukraine. 

Więcej informacji o spółce w grupie przedstawiono w części 3.1.2. Spółki Grupy Asseco 
Slovakia. 

 
 
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. 
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Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Na dzień 31 marca 2008 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 
Edita Angyalová  Członek Zarządu 

 

Na dzień 31 marca 2008 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 
Przemysław Sęczkowski Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 7 lutego 2008 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Ľudovíta Molnára z funkcji 
Członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco Slovakia, a.s.. Ponadto Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. wybrało p. Przemysława Sęczkowskiego do 
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki  Asseco Slovakia a.s. 

 
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 8 560 000 8 560 000 48,09 

ING Towarzystwo Funduszu 
Inwestycyjnych S.A.  

1 614 030 1 614 030 9,07 

 

 

W dniu 5 lutego 2008 r. Zarządu Spółki powziął informację od ING Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. (z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech KrzyŜy 10/14, 
Polska, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000039430) działającego w imieniu 
ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, ING Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
ZrównowaŜonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, ING 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek oraz ING 
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Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, Ŝe powyŜsze fundusze 
inwestycyjne łącznie posiadają akcje dające ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Asseco Slovakia a.s. 

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów było nabycie akcji Spółki w dniu 1 
lutego 2008 r. 
Na dzień 5 lutego 2008 r. fundusze inwestycyjne reprezentowane przez ING Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 158.903 szt. akcji Asseco Slovakia a.s., 
co stanowiło 10,03% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. Po podanym wydarzeniu nastąpiło dziesięciokrotne podzielenie 
akcji Asseco Slovakia, a.s.. 
 
 
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające 
lub nadzorujące* 
 

Osoba 
zarządzająca 

Ilość akcji na 
dzień 01-01-

2008 

Ilość akcji na 
dzień 31-03-

2008 
RóŜnica 

Jozef Klein 24 000 24 000 0 

Martin Morávek 27 000 27 000 0 

Andrej Košári 56 122 56 122 0 

*przed rejestracją podziału akcji 

Nie nastąpiły Ŝadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i 
nadzorujące, oprócz zmian wynikających z tytułu dziesięciokrotnego podziału akcji.  

 

 

Zmiany w kapitale podstawowym spółki i w całkowitej liczbie akcji 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego wkładom niepienięŜnym 

W dniu 12 lutego 2008 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Uchwala nr 4 o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki Asseco Slovakia, a.s. z 1 584 
000,- SKK (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące koron słowackich) 
na 1 780 000,- SKK (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy koron 
słowackich).  Kapitał zakładowy Spółki Asseco Slovakia, a.s. podwyŜszony został w 
drodze emisji 196 000 sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy sztuk) akcji zwykłych 
w postaci zaksięgowanej, na okaziciela o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna 
korona słowacka), które pokryte zostały w całości wkładem niepienięŜnym. Wkład 
niepienięŜny zostal wniesiony przez Spółkę Asseco Poland S.A. w dniu 25 lutego 2008 r. -  
podpisano Umowę wniesienia wkładu niepienięŜnego i objęcia akcji w podwyŜszanym 
kapitale zakładowym Asseco Slovakia, a.s.  

Przedmiotem wkładu niepienięŜnego były akcje Spółki Asseco Czech Republic, a.s., 
z siedzibą pod adresem Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praga 9, Republika Czeska, 
zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, oddział B, wkładka 8525, 
REGON 270 74 358, w ilości 7 970 000 sztuk (słownie: siedem milionów dziewięćset 
siedemdziesiąt tysięcy sztuk), załoŜycielskich, w postaci papierów wartościowych na 
okaziciela, kaŜda o nominalnej wartości 10,-CZK (słownie: dziesięć koron czeskich). 
Wartość wkładu niepienięŜnego była ustalona w oparciu o orzeczenie eksperta: Ing. Ján 
Piško, Ing. Radowan Piško i Ing. Zuzana Gonova (ZNALEKON, s.r.o.) na dzień 21.12.2007 
i została ustalona na wartość 484 120 000,- SKK (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery 
miliony sto dwadzieścia tysięcy koron słowackich). Cena emisyjna akcji nowej emisji 
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wynosi 2 470,- SKK (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt koron słowackich) za 
jedną akcję. Wartość wkładu niepienięŜnego zaliczona została w całości w kwocie 
484 120 000,- SKK (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia 
tysięcy koron słowackich) tytułem pokrycia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, przy czym 
część wartości w kwocie 196 000,- SKK (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy koron 
słowackich) zaliczyła się do wartości nominalnej, a pozostała część wartości wkładu 
niepienięŜnego przewyŜszająca kwotę 196 000,- SKK (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy koron słowackich) stanowiła aŜio emisyjne. W wyniku podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółka Asseco Slovakia, a.s. wyemitavała 196 000 sztuk (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sztuk) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,- 
SKK (słownie: jedna korona słowacka), w postaci zaksięgowanej, na okaziciela.  

W dniu 28 lutego 2008 roku Sąd Okręgowy Bratysława I dokonał rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 196.000 sztuk akcji o 
wartości nominalnej 1 SKK. Kapitał zakładowy Spółki po tej rejestracji wynosił 1.780.000 
SKK i dzielił się na 1.780.000 akcji o wartości nominalnej 1 SKK kaŜda, dających łącznie 
1.780.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Slovakia, a.s.. 

/Komunikat bieŜący: nr 6/2008 z dnia 12 lutego  2008 r.; nr 10/2008 z dnia 25 lutego 2008; nr. 11/2008 z dnia 
28 lutego 2008 r./ 

 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego ze środków własnych  

W dniu 31 marca 2008 w nawiązaniu do uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2008 i zgodnie s Art. 210 i oraz Art. 208 i następne 
Kodeksu Handlowego obowiązującego w Słowacji podjął uchwałę o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego z majątku Spółki o 16 020 000,- SKK (słownie: szesnaście milionów 
dwadzieścia tysięcy koron słowackich). Kapitał zakładowy podwyŜszał się z obecnej 
wartości 1 780 000 Sk (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy koron 
słowackich) do kwoty 17 800 000 Sk (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy 
koron słowackich) i zrealizował się poprzez podwyŜszenie wartości nominalnej akcji 
Spółki Asseco Slovakia, a.s. z dotychczasowej wartości 1,- SKK (słownie: jedna korona 
słowacka) kaŜdej akcji do wartości nominalnej 10,- SKK (słownie: dziesięć koron 
słowackich). PodwyŜszenie kapitału zostało sfinansowane ze środków własnych z kapitału 
zapasowego ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej. 

W dniu 8 kwietnia 2008 roku Sąd Okręgowy Bratysława I dokonał rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki o wartość 16.020.000 SKK  

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosil 17.800.000 SKK i dzielil się na 1.780.000 
akcji o wartości nominalnej 10 SKK kaŜda, o łącznej liczbie 1.780.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Slovakia, a.s. 

/Komunikat bieŜący: : nr 6/2008 z dnia 12 lutego  2008 r.;  nr 21/2008 z dnia 31 marca  2008 r;  nr 23/2008 z 
dnia 8 kwietnia  2008 r./ 

 

Podzielenie akcji Spółki  

W dniu 8 kwietnia 2008 roku uzyskała moc prawną uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2008, tj. decyzja o podziale wszystkich 1 
780 000 akcji załoŜycielskich, na okaziciela o wartości nominalnej 10,- SKK kaŜda, w taki 
sposób, Ŝe kaŜda akcja Spółki o wartości nominalnej 10,- SKK została podzielona na 10 
sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,- SKK kaŜda. Kapitał zakładowy Asseco 
Slovakia, a.s. o całkowitej wartości 17 800 000,- SKK, w wyniku tej zmiany zostal 
podzielony na 17 800 000 akcji, o wartości nominalnej 1,- SKK kaŜda. Decyzja podlegała 
rejestracji w Rejestrze Handlowym w Sadzie Okręgowym Bratysława I, CDCP SR, a.s. 
(Depozytariusz Centralny Papierów Wartościowych RS, a.s.), KDPW (Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A.) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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W dniu 14 kwietnia 2008 roku została doręczona do Spółki decyzja Sądu Okręgowego 
Bratysława I z dnia 12 kwietnia 2008 roku dotycząca zmiany wartości nominalnej 1 akcji 
z 10 SKK na 1 SKK. 

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.800.000 SKK i dzieli się na 17.800.000 
akcji o wartości nominalnej 1 SKK kaŜda, o łącznej liczbie 17.800.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Slovakia, a.s. 

/Komunikat bieŜący:  nr 6/2008 z dnia 12 lutego  2008 r; i  nr 23/2008 z dnia 8 kwietnia  2008 r.;  nr 6/2008 z 
dnia 24 kwietnia  2008 r.; / 
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1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
  

SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                                                                                                    
 1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2007 - 

Aktywa 31 marca 2008 31 grudnia 2007 31 marca 2007 

    

Aktywa trwałe 
  

 
    
Rzeczowe aktywa trwałe 305 905 286 517 129 564 
Wartość firmy 2 088 555 675 502 166 626 
Inne wartości niematerialne i prawne 253 775 175 752 9 668 
Inwestycje długoterminowe 25 142 21 335 2 054 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 4 284 12 555 0 
NaleŜności długoterminove 85 691 88 569 69 427 
Środki pienięŜne zastrzeŜone 541 0 0 
    
Aktywa trwałe razem 2 763 893 1 260 230 377 339 
    
Aktywa obrotowe    
    
Zapasy 19 621 17 361 29 793 
NaleŜności krótkoterminowe 730 411 1 348 993 209 181 
NaleŜności z tytulu wyceny kontraktow 
dlugoterminowych 112 769 44 358 30 158 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 979 1 031 30 846 
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 668 798 521 765 923 119 
Środki pienięŜne zastrzeŜone 0 81 113 0 
Pozostale aktywa obrotowe 92 158 93 472 46 836 
    
Aktywa obrotowe razem 1 625 736 2 108 093 1 269 933 
    
Aktywa  razem 4 389 629 3 368 323 1 647 272 
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SKONSOLIDOWANY BILANS  (kontynuacja) 
 1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2007 - 

Kapital wlasny i zobowiazana 31 marca 2008 31 grudnia 2007 31 marca 2007 

    
Kapital wlasny    
    
Kapitał podstawowy 1 780 1 584 1 584 
Kapitał zapasowy 1 472 482 892 149 891 451 
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych 17 878 28 513 0 
Niepodzielony wynik finansowy z lat 
ubiegłych 55 511 86 428 58 700 
Zysk (strata) netto 62 195 229 760 39 186 
    

Kapital podmiotu dominującego 1 609 846 1 238 434 990 921 
    
Kapitał mniejszości 118 512 422 160 61 561 
    
Kapitał własny razem 1 728 358 1 660 594 1 052 482 
    
Zobowiązania długoterminowe     
    
Kredyty i poŜyczki długoterminowe 164 012 146 911 83 912 
Rezerwy długoterminowe 33 486 0 0 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0 0 10 272 
Zobowiązania finansowe długoterminowe 585 990 0 0 
Inne zobowiązania długoterminowe 16 058 44 576 20 577 
    

Zobowiązania długoterminowe razem 799 546 191 487 114 761 
    
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy  
    

Zobowiązania handlowe i inne 1 008 812 999 609 458 165 
Zobowiązania z tytulu wyceny kontraktow 
dlugoterminowych 49 857 23 443 2 913 
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 309 364 0 0 
Kredyty bankowe 446 147 423 840 17 668 
Rezerwy 47 545 69 350 1 283 
    
Zobowiązania krótkoterminowe i 
rezerwy razem 1 861 725 1 516 242 480 029 
    
Zobowiązania razem 2 661 271 1 707 729 594 790 
    
Kapital i zobowiazanie razem 4 389 629 3 368 323 1 647 272 
    
    
Wartość księgowa 1 609 846 1 238 434 990 921 
Liczba akcji 1 780 000 1 584 000 1 584 000 
Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) 904 782 626 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
  1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 
 31 marca 2008 31 marca 2007 
Działalnośc kontynuowana   

   

Przychody ze sprzedaŜy 934 385 332 306 
Koszt własny sprzedaŜy  (530 952) (215 329) 
   
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy  403 433 116 977 
Koszty sprzedaŜy (146 439) (32 620) 
Koszty ogólnego zarządu (154 920) (34 384) 
Pozostałe przychody operacyjne  3 318 5 271 
Pozostałe koszty operacyjne (4 311) (183) 
   
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  101 081 55 061 
   
Przychody finansowe 21 913 25 569 
Koszty finansowe (24 644) (22 536) 
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych 1 863 0 
   
Zysk (strata) brutto 100 213 58 094 
Podatek dochodowy (27 479) (13 523) 
   

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 72 734 44 571 
   
Działalnośc zaniechana   
   
Zysk (strata) z działalności zaniechanej - - 
   
Zysk (strata) netto  72 734 44 571 
   
W tem zysk (strata):   
   
  przypisany do podmiotu dominującego 62 195 39 186 
  mniejszości 10 539 5 385 
   
   
Zysk (strata) na jedną akcję   
   
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych  1 632 000 1 584 000 
   
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej (w SKK)  38.11 24.74 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności zaniechanej (w SKK)  0.00 0.00 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję (w 
SKK) 38.11 24.74 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w 
SKK) 38.11 24.74 
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RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM    

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 
zapasowy 

RóŜnice 
kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 
podporządko
wanych 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zysk 
(strata) 
netto Razem 

Kapitał 
mniejszości-

wy 

Kapital 
wlasny 
razem 

         

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 892 149 28 513 86 428 229 760 1 238 434 422 160 1 660 594 
                  
Zmiany w składzie grupy 
kapitałowej             (306 820) (306 820) 

Emisja kapitału akcyjnego - wkład 
niepienięŜny  

196 483 924       484 120   484 120 

Dywidendy       (167 178)   (167 178) 0 (167 178) 
Zmiana z tytulu dystrybucje 
profitu   96 409   (96 409)   0   0 

RóŜnice kursowe      (10 635) 2 910   (7 725) (7 367) (15 092) 
Ogólny zysk (strata) netto          62 195 62 195 10 539 72 734 
                  
Na dzień 31 grudnia 2007 
roku  1 780 1 472 482 17 878 55 511 62 195 1 609 846 118 512 1 728 358 

                 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 891 374 0 214 960   1 107 918 46 554 1 154 472 
                  
Zwiększenia z tytułu akwizycje             321 449 321 449 
Przeznacenie zysku    775   (775)   0 404 404 
Dywidendy       (156 183)   (156 183) (14 409) (170 592) 
Korekty dotyczące lat ubieglych       (366)   (366) (757) (1 123) 
RóŜnice kursowe      28 513     28 513 (114) 28 399 
Ogólny zysk (strata) netto          229 760 229 760 69 033 298 793 
                  
Na dzień 31 grudnia 2007 
roku  1 584 892 149 28 513 86 428 229 760 1 238 434 422 160 1 660 594 
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RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM   (kontynuacja) 
 

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 
zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zysk (strata) 
netto Razem 

Kapitał 
mniejszoścowy 

Kapital 
wlasny razem 

               
Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 891 374 214 960   1 107 918 46 554 1 154 472 
                
Zwiększenia z tytułu akwizycje            18 059 18 059 
Dywidendy      (156 183)   (156 183) (8 437) (164 620) 
                 
Ogólny zysk (strata) netto       39 186 39 186 5 385 44 571 
                
Na dzień 31 marca 2007 roku 1 584 891 374 58 777 39 186 990 921 61 561 1 052 482 



Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I  kwartał 2008 r.                             

 

 strona 15 

   

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK  PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH    
 
  ttyyss..  SSKKKK  1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 
  31 marca 2008 31 marca 2007 
    
A. Przepływy pienięŜne z działalności 
operacyjnej 

  

I. Zysk netto przed opodatkowaniem 100 213 58 094 
II. Korekty razem 99 125 (164 866) 
Amortyzacja 37 300 16 699 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych (10 635) 9 992 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 2 789 
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 (3 580) 
Zmiana stanu rezerw (22 665) (16 959) 
Zmiana stanu zapasów (2 260) (16 967) 
Zmiana stanu naleŜności 241 952 (35 627) 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów (233 054) (104 654) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 85 568 (22 318) 
Inne korekty 2 919 5 759 
III. Przepływy pienięŜne netto 
wygenerowane z działalności operacyjnej 
(I+/-II) 

199 338 (106 772) 

Zapłacone odsetki (9 211) (2 789) 
Zapłacony podatek dochodowy (71 816) (12 838) 
IV. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II+/-III) 

118 311 (122 399) 

B. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności inwestycyjnej  

  

I. Wpływy inwestycyjne 106 521 48 447 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 2 561 0 

PoŜyczki udzielone oraz otrzymane odsetki 2 609 16 133 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty w nabytych 
jednostkach zaleŜnych 20 238 32 314 
Inne wpływy inwestycyjne (Środki pienięŜne 
zastrzeŜone) 81 113 0 
II. Wydatki inwestycyjne (141 007) (56 625) 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych (58 618) (8 939) 
Nabycie jednostek zaleŜnych, po potrąceniu 
przejętych środków pienięŜnych (34 999) (47 686) 
Nabycie jednostek stowarzyszonych (7 766) 0 
Wpływy z realizacji transakcji forward (10 787) 0 
Inne wpływy inwestycyjne (28 837) 0 
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) (34 486) (8 178) 

   
C. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności finansowej    
I. Wpływy finansowe 176 938 0 
Kredyty i poŜyczki 176 938 0 
   
II. Wydatki finansowe (113 730) (16 876) 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (17 111) 0 
Spłaty kredytów i poŜyczek (89 379) (14 118) 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego (1 985) (2 758) 
Odsetki   
Inne wydatki finansowe (5 255) 0 
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III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (I-II) 63 208 (16 876) 
D. Przepływy pienięŜne netto, razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 147 033 (147 453) 
    
E. Środki pienięŜne na początek okresu 521 765 1 070 572 
   
F. Środki pienięŜne na koniec okresu (D+/-E) 668 798 923 119 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW 
 

 

Działalność 
na 

rynku 
słowackim 

Działalność 
na 

rynku 
czeskim 

Działalność 
na 

rynku 
austriackim 

Działalność 
ogółem 

Przychody za okres  
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 marca 2008 roku 
SprzedaŜ na rzecz 
klientów zewnętrznych 404 591 381 408 92 506 878 505 

SprzedaŜ między 
segmentami 47 720 8 160 0 55 880 

Przychody segmentu 
ogółem 452 311 389 568 92 506 934 385 

Wynik         

Wynik segmentu 55 364 38 339 8 371 102 074 
Pozostałe przychody 
(koszty) operacyjne  
netto 

(184) (809) 0 (993) 

Przychody (koszty) 
finansowe netto (3 890) 1 159 0 (2 731) 

Udział w zyskach 
jednostek 
stowarzyszonych 

333 1 530 0 1 863 

Zysk przed 
opodatkowaniem 51 623 40 219 8 371 100 213 

Podatek dochodowy 
(obciąŜenie podatkowe) (12 309) (13 549) (1 621) (27 479) 

          

Zysk (strata) netto za 
rok obrotowy 39 314 26 670 6 750 72 734 

         

Aktywa i zobowiązania na dzień 31 marca 2008 roku 

Aktywa segmentu 2 443 654 1 792 637 153 338 4 389 629 
Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych 3 866 21 080 196 25 142 

Zobowiązania segmentu 2 046 432 469 779 145 060 2 661 271 

         
Pozostałe informacje dotyczące segmentu  
za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 marca 2008 roku 

Nakłady inwestycyjne (88 650) (4 967)   (93 617) 

Amortyzacja (23 220) (12 823) (1 257) (37 300) 
Odpisy aktualizujące 
wartość naleŜności (3 947) 0 0 (3 947) 

Odpisy aktualizujące 
środki trwałe 0 0 0 0 

Odpisy aktualizujące 
wartość zapasów (407) (890) 0 (1 297) 

 
W wyniku rozszerzenia działalności poprzez nabycie spółki UNiQUARE Software 
Development GmbH zwiększyla się i liczba segmentów geograficznych. 
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2. Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe                                                              
 
BILANS  

  
1 stycznia 2008 

- 
1 stycznia 2007 

- 
1 stycznia 2007 

- 

 31 marca 2008 31 grudnia 2007 31 marca 2007 

Aktywa    
    

Aktywa trwałe    

    

Rzeczowe aktywa trwałe 17 805 15 333 19 023 
Wartości niematerialne i prawne 1 214 821 263 
Inwestycje długoterminowe 1 920 365 840 121 245 160 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0 3 875 0 
NaleŜności długoterminove 3 029 3 070 242 
    
Aktywa trwałe razem 1 942 413 863 220 264 688 
    
Aktywa obrotowe    
    
Zapasy 75 75 1 334 
NaleŜności krótkoterminowe 317 794 777 225 117 064 
NaleŜności z tytulu wyceny kontraktow 
dlugoterminowych 46 549 18 805 24 482 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 949 1 500 27 500 
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 284 461 178 624 881 429 
Środki pienięŜne zastrzeŜone 0 80 585 0 
Pozostale aktywa obrotowe 21 281 28 145 8 361 
    
Aktywa obrotowe razem 673 109 1 084 959 1 060 170 
    
Aktywa  razem 2 615 522 1 948 179 1 324 858 
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BILANS (kontynuacja) 

 
1 stycznia 2008 

- 
1 stycznia 2007 

- 
1 stycznia 2007 

- 

 31 marca 2008 31 grudnia 2007 31 marca 2007 

Kapital wlasny i zobowiazana    
    
Kapital wlasny    
    
Kapitał podstawowy 1 780 1 584 1 584 
Kapitał zapasowy 1 462 606 891 390 891 390 
Niepodzielony wynik finansowy z lat 
ubiegłych 0 62 026 62 026 
Zysk (strata) netto 160 505 192 444 43 049 
       
Kapitał własny razem 1 624 891 1 147 444 998 049 
    
Zobowiązania długoterminowe     
    
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 670 0 3 048 
Inne zobowiązania  długoterminowe 24 514 24 560 48 602 
    
Zobowiązania długoterminowe razem 25 184 24 560 51 650 
    
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 
    
Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe 326 110 336 030 0 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
inne 607 931 382 756 269 612 
Zobowiązania z tytulu wyceny kontraktow 
dlugoterminowych 12 535 18 035 2 277 
Rezerwy 18 871 39 354 3 270 
    
Zobowiązania krótkoterminowe i 
rezerwy razem 965 447 776 175 275 159 
    
Zobowiązania razem 990 631 800 735 326 809 
    
Kapital i zobowiazanie razem 2 615 522 1 948 179 1 324 858 
    
Wartość księgowa 1 624 891 1 147 444 998 049 
Liczba akcji 1 780 000 1 584 000 1 584 000 
Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) 913 724 630 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
tys. SKK  1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 
 31 marca 2008 31 marca 2007 
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA     

     

Przychody ze sprzedaŜy 198 370 181 238 
Koszt własny sprzedaŜy  (108 181) (88 041) 
   
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy  90 189 93 197 
Koszty sprzedaŜy (14 288) (23 856) 
Koszty ogólnego zarządu (29 257) (25 052) 
Pozostałe przychody operacyjne  253 995 
Pozostałe koszty operacyjne (561) (183) 
   
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  46 336 45 101 
   
Przychody finansowe 141 282 28 649 
Koszty finansowe (17 948) (20 538) 
   
Zysk (strata) brutto 169 670 53 212 
Podatek dochodowy (9 165) (10 163) 
   
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 160 505 43 049 
     

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA     
     

Zysk (strata) z działalności zaniechanej           -           - 
     

     

Zysk (strata) netto  160 505 43 049 
   
Zysk (strata) na jedną akcję   
   
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych  1 632 000 1 584 000 
   
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
z działalności operacyjnej (w SKK)  98.35 27.18 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
z działalności zaniechanej (w SKK)  0.00 0.00 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
(w SKK) 98.35 27.18 
   
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK)  98.35 27.18 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK)  0.00 0.00 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
(w SKK) 98.35 27.18 
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RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    
 

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 
zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zisk 
(strata) 
netto Razem 

      
Na dzień 1 stycznia 2008 roku 1 584 891 390 62 026 192 444 1 147 444 
            
Emisja kapitału akcyjnego - wkład 
niepienięŜny  

196 483 924 
   

Zmiana z tytulu dystrybucje 
profitu   

87 292 (87 292) 
  0 

Dywidendy     (167 178)   (167 178) 
            
Ogólny zysk (strata) netto        160 505 160 505 
            
Na dzień 31 marca 2008 roku 1 780 1 462 606 (192 444) 352 949 1 624 891 
            
Na dzień 1 stycznia 2007 roku 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        192 444 192 444 
            
Na dzień 31 grudnia 2007 roku 1 584 891 390 62 026 192 444 1 147 444 
      
      
Na dzień 1 stycznia 2007 roku 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        43 049 43 049 
            
Na dzień 31 marca 2007 roku 1 584 891 390 62 026 43 049 998 049 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH    
 
  1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 
  31 marca 2008 31 marca 2007 
A. Przepływy pienięŜne z działalności 
operacyjnej 
I. Zysk netto przed opodatkowaniem 169 670 53 212
II. Korekty razem (71 566) (114 395)
Amortyzacja 2 670 3 079
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych a innych 
trasakcji finansowych (9 964) 226
Odsetki  4 487 0
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (5 730) 0
Zmiana stanu rezerw (20 483) (16 906)
Zmiana stanu zapasów 0 738
Zmiana stanu naleŜności 62 095 38 194
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów (113 094) (123 009)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (885) 6 863
Inne korekty 9 338 313
III. Przepływy pienięŜne netto 
wygenerowane z działalności operacyjnej 
(I+/-II) 98 104 (61 183) 
Zapłacone odsetki (4 487) 0 
Zapłacony podatek dochodowy (31 030) (11 179) 
IV. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II+/-III) 

62 587 (72 362) 

B. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności inwestycyjnej    
I. Wpływy inwestycyjne 86 315 0
Dywidendy otrzymane 5 730 0
Inne wpływy inwestycyjne (Środki pienięŜne 
zastrzeŜone) 80 585 0
II. Wydatki inwestycyjne (41 323) (82 574)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych (2 987) (2 574)
Nabycie jednostek zaleŜnych (27 549) (80 000)
Wpływy z realizacji transakcji forward (10 787) 0
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 44 992 (82 574)

 
  

C. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności finansowej    
I. Wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki finansowe (1 742) (1 244)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego (1 742) (1 244)
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej (I-II) (1 742) (1 244)
   
D. Przepływy pienięŜne netto, razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 105 837 (156 180)
E. Środki pienięŜne na początek okresu 178 624 1 037 609
F. Środki pienięŜne na koniec okresu (D+/-
E) 284 461 881 429
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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:  

Bankowośc 
� Consumer Finance Holding, a.s. 
� Českomoravská záruční a 

rozvojová banka, a.s.,  
� EXIMBANKA SR 
� GE Money Bank 
� GE Money Multiservis 
� Hypoteční banka, a.s 
� J&T banka, a.s. 
� Poštová banka, a.s  
� Slovenská sporiteľňa, a.s 
� UniCredit Bank, a.s. 
� VÚB, a.s. 

 
Ubezpieczenia i  ubezpieczenia 
emerytalne 

� Allianz - Slovenská poisťovňa, 
a.s.  

� Pojišťovna VZP, a.s. 
� ČSOB dôchodková správcovská 

spoločnosť, a.s. 
� STABILITA, d.d.s., a.s. 
� VÚB Generali dôchodková 

správcovská spoločnosť, a.s. 
  

Kasy Mieszkaniowe  
� HVB Banca pentru Locuinte S.A.  
� HYPO stavební spořitelna, a.s.  
� Stavební spořitelna České 

spořitelny, a.s. 

� Modrá pyramida stavební 
spořitelna 

� Wüstenrot stavebná sporiteľňa, 
a.s. 

 
SłuŜba Zdrowia  

� Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 

� Európska zdravotná poisťovňa, 
a.s.  

� Fakultná nemocnica s poliklinikou 
F.D.Roosevelta 

� Ministerstvo zdravotníctva SR 
� Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
� Všeobecná zdravotná poisťovňa, 

a.s. 
 
Inni waŜni klienci 

� ČESMAD Slovakia 
� Daňové riaditeľstvo SR 
� Slovak Telekom, a.s. 
� Slovenská agentúra pre cestovný 

ruch 
� Slovenské elektrárne, a.s. 
� Stredoslovenská energetika, a.s. 
� VÚC Trnava 
� Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť 
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3.1.2. Spolki Grupy Asseco Slovakia  
Na dzień publikacji nieniejszego sprawozdania, tj. 12 maja 2008  w sklad Grupy wchodzi Asseco Slovakia, a.s. oraz nastepajace jednostiki 
          

Jednostka  Siedziba Zakres dzialalnosci   

Percentowy 
udzial 
Grupy w 
kapitale 

Slovanet, a.s. 
Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 

Dostarczanie usług internetowych, telefonii internetowej oraz usług VPN 
(virtual private networks) Spółka zaleŜna  51,00% 

      Kryha, spol. s r.o. 
Levočská 9 
080 01 Prešov Lokalny usługodawca usług internetowych 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 26,01% 

     CATV Tekov, s.r.o.* 

Hviezdoslavova 
86 
953 01 Zlaté 
Moravce 

Lokalny dostawca usług retransmisji telewizyjnej i radiowej, usług bazy 
danych i usług dostępu do internetu 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,00% 

Datalock, a.s. 
Bárdošová 2 
831 01 Bratislava Dostarczanie oprogramowania typu ERP Spółka zaleŜna  51,04% 

      Datalock    Tatry,s.r.o. 
Pod lesom 22, 
060 01 Kežmarok 

dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego 
oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,04% 

       Datalock Žilina, s.r.o. 
M. Rázusa 23A 
010 01 Žilina 

dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego 
oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,04% 

     Datalock Púchov s.r.o. 
1. mája 878/22, 
Púchov 020 01 

dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego 
oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 31,13% 

     Datalock, s.r.o.  (Opava) 

Sadova 46, 
Opava 746 01, 
Česká republika 

dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego 
oprogramowania 

Jednostka 
stowarzyszona 25,52% 

    TEDIS 
Bárdošova 2, 
Bratislava 831 01 

udostępnianie usług związanych z bezpiecznym i niezawodnym transferem 
dokumentów elektronicznych w ramach handlowego i bieŜącego kontaktu 
administracyjnego pomiędzy podmiotami gospodarczymi 

Jednostka 
stowarzyszona 17,35% 

    Crystal Consulting 
Bárdošova 2, 
Bratislava 831 01 

udostępnianie usług konsultingowych w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, systemów ERP, infrastruktury 
systemowej, internetu i intranetu  

 Jednostka 
stowarzyszona 15,43% 

   Axera, s.r.o. 
Bárdošová 2 
831 01 Bratislava Usługodawca usług softwarowych dla sektora handlowego  

Spółka zaleŜna 
pośrednio 20,42% 

MPI Slovakia, a.s. 
Novosvetská 13 
811 06 Bratislava 

Głównym kierunkiem działalności jest świadczenie usług doradztwa z 
zakresu wdraŜania kompleksowego ekonomicznego systemu 
informacyjnego SAP R/3 oraz wdraŜanie i sprzedaŜ systemu 
informacyjnego SAP Spółka zaleŜna  51% 
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Disig, a.s. 
Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava akredytowane usługi certyfikowane w zakresie podpisu elektronicznego Spółka zaleŜna  51% 

Asseco Czech Republic, 
a.s. 

Podvinný mlýn 
2178/6 
190 00  Praha 9 

Tworzenie i realizacja największych projektów informatycznych głównie dla 
klientów z sektora finansów publicznych Spółka zaleŜna  100% 

      LCS International, a.s. 
Praha 4, Zelený 
pruh 1560/99, 

WdraŜanie i serwis oraz rozwój systemów dedykowanych do obsługi 
sektora przedsiębiorstw 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 95,78% 

              LCS Slovensko 
Stromová 13, 831 
01  Bratislava Dystrybutor produktów LCS International w Republice Słowackiej  

Spółka zaleŜna 
pośrednio 95,78% 

              LCS Deutchland 
Kyffhauserstrasse 
5, Berlin 107 81,  Dystrybutor produktów LCS International w  Niemczech  

Spółka zaleŜna 
pośrednio 95,78% 

      BERIT, a.s. 

Brno, Žarošická 
4395/13, PSČ 
628 00, Česká 
republika 

dostarczanie technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie 
systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją 
infrastruktury technicznej 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 55,53% 

             Berit services,  
             s.r.o. 

Brno, Žarošická 
4395/13, PSČ 
628 00 dystrybutor produktów BERIT  

Spółka zaleŜna 
pośrednio 55,53% 

             Berit AG 

Netzibodenstrasse 
33, 4133 Pratteln  
Switzerland 

dystrybutor produktów BERIT w Szwajcarii Spółka zaleŜna 
pośrednio 55,53% 

             Berit GmbH. 

Mundenheimer 
Str. 55, 68219 
Mannheim dystrybutor produktów BERIT w  Niemczech 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 55,53% 

     I.CA, a.s. 

Podvinný mlýn 
2178/6,190 00 
Praha 9–Libeň  

usługodawca usług kompleksowych wydawania i zarządzania certyfikatami Jednostka 
stowarzyszona 23,25% 

UNiQUARE Software 
Development, GmbH. 

Lannerweg 9 
A-9201 
Krumpendorf 

usługodawca rozwiązań softwerowych dla sektora bankowego 
Spółka zaleŜna  60% 

   UNiQUARE MEA,  
  W.L.L. 

Al Jazrah Tower, 
14th Floor, 
Manama, Bahrain  

dystrybutor produktów UNiQUARE w regionie Jednostka 
stowarzyszona 12,00% 

   UNiQUARE Ukraine 

Akademika 
Pavlova 146A, 
Kharkov, Ukrajina  

spółka zajmuje się rozwojem i udostępnianiem oprogramowania na 
rynkach ukraińskich a swe usługi udostępnia wyłącznie dla UNiQUARE  Spółka zaleŜna 

pośrednio 59,40% 
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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 Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 4 grudnia 
2007 r. nabyła 51% udziałów zwykłych spółki Kryha, spol. s r.o. 

Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 5 marca 
2007 r. nabyła 100% udziałów zwykłych spółki CATV Tekov, s. r.o. 

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. 

Spółka Datalock, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 15 stycznia 
2008 r. nabyła 40% udziałów zwykłych spółki Axera, s. r.o. i w wyniku zawarcia Umowy 
o przeniesieniu podziału w Datalock Tatry, s.r.o. w dniu 20 marca 2008 nabyła 40% 
udziałów tej spółki i posiada 100 % udział tej spółky. 

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 4 maja 2007  Asseco Slovakia 
nabyła 55,03 % akcji zwykłych spółki LCS International, a.s.  

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 19 czerwca 2007  Asseco 
Slovakia nabyła 55,43 % akcji zwykłych spółki BERIT, a.s. 

W dniu 22 października 2007 r. Spółka podpisała umowę sprzedaŜy 117.000 akcji spółki 
LCS International, a.s. o wartości nominalnej 50 CZK kaŜda, stanowiących 55,03 % 
kapitału zakładowego tej spółki. Spółka podpisała umowę sprzedaŜy 485 akcji spółki 
BERIT o wartości nominalnej 100.000,00 CZK kaŜda, stanowiących 55,43% kapitału 
zakładowego tej spółki. Kupującym akcje  byla spółka Asseco Czech Republic, a.s. 

W dniu 22 kwietnia 2008 r. Asseco Slovakia, a.s. podpisała protokoły przekazania akcji 
na podstawie których nabyła 86.629 akcji spółki LCS International, a.s. stanowiących 
40,75 % kapitału zakładowego tej spółki. W dniu 8 maja 2008 r. Spółka podpisała 
umowę sprzedaŜy 86.629 akcji spółki LCS Inernational, a.s. Kupującym akcje w spółce 
była spółka Asseco Czech Republic, a.s. 

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 6 lipca 2007  Asseco Slovakia 
nabyła 51% akcji udziałów spółki MPI Slovakia, s.r.o.  

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 26 października 2007 Asseco 
Slovakia nabyła 51% akcji spółki Disig, a.s.  

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 19 listopada 2007 Asseco 
Slovakia nabyła 60% akcji udziałów spółki UNiQUARE Software Development, GmbH. 
Proces akwizycji został zakończony 3 stycznia 2008 r. 

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 18 marca 2008 r. spółka Asseco 
Czech Republic, a.s. zbyła wszystkich 45 akcji spółki D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 

 

3.1.3. Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco  
 
Nabycie udziałów spółki UNIQUARE Software Development GmbH 

W dniu 19 listopada 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
60% udziałów spółki UNIQUARE Software Development GmbH. z siedzibą w 
Kumpendorfe, ul. Lannerwerg 9, Austria. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Klagenfurcie pod nr 299283 y.  

Skuteczność umowy byla uzaleŜniona od decyzji słowackiego Urzędu 
Antymonopolowego. W dniu 18 grudnia 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. została 
doręczona decyzja słowackiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 17 grudnia 2007 roku 
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w przedmiocie wyraŜenia zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki 
UNiQUARE Software Development GmbH.  

Proces akwizycji został zakończony 3 stycznia 2008 r. 

/Komunikat bieŜący nr 42/2007 z dnia 19 listopada  2007 r. i Komunikat bieŜący nr 44/2007 z dnia 
18 grudnia  2007 r / 

 
Zawarcie umowy wniesienia wkładu niepienięŜnego i objęcia akcji w 
podwyŜszanym kapitale zakładowym Asseco Slovakia, a.s. 
 
W dniu 25 lutego 2008 r. Spółka podpisała Umowę wniesienia wkładu niepienięŜnego i 
objęcia akcji w podwyŜszanym kapitale zakładowym Asseco Slovakia, a.s. Umowa 
została podpisana pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. z siedzibą w Bratysławie, i spółką 
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, która jest spółką dominującą w grupie 
kapitałowej Asseco.  

Przedmiotem Umowy bylo wniesienie przez Asseco Poland S.A. wkładu niepienięŜnego w 
postaci 7.970.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela w formie dokumentu, o wartości 
nominalnej 10 CZK kaŜda wyemitowanych przez Asseco Czech Republic, a.s., spółkę 
akcyjną z siedzibą w Pradze, przy Podvinný mlýn 2178/6, Praga 9, PSČ 190 00, o 
numerze identyfikacyjnym (IČ): 270 74 358, wpisaną do rejestru handlowego 
prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Dział B, nr wpisu 8525, (dalej zwane 
„Wkładem NiepienięŜnym") i objęcie w zamian za wniesienie Wkładu NiepienięŜnego 196 
000 sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sztuk) akcji zwykłych w postaci 
zaksięgowanej, na okaziciela o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona 
słowacka), poprzez emisję których został podwyŜszony kapitał zakładowy Asseco 
Slovakia, a.s na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco 
Slovakia, a.s. z dnia 12 lutego 2008 roku, z dotychczasowej wartości 1 584 000,- SKK 
(słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące koron słowackich) do wartości 
1 780 000,- SKK (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy koron 
słowackich). 

Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosiła 2 470,- SKK (słownie: dwa tysiące czterysta 
siedemdziesiąt koron słowackich) za jedną akcję. Całkowita wartość nowej emisji 196 
000 sztuk akcji Asseco Slovakia, a.s., obejmowanych za Wkład niepienięŜny wynosiła 
484 120 000,- SKK (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia 
tysięcy koron słowackich). 

Wniesienie Wkładu niepienięŜnego zostało w dniu podpisania Umowy potwierdzone 
podpisaniem Protokołu przekazania i przyjęcia Wkładu niepienięŜnego. Jednocześnie w 
dniu podpisania Umowy Asseco Poland S.A. podpisała listę subskrybentów, potwierdzając 
objęcie 196 000 sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sztuk) akcji zwykłych 
w postaci zaksięgowanej, na okaziciela o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna 
korona słowacka) co stanowi 11,01% udziału w kapitale zakładowym Asseco Slovakia, 
a.s.  

Asseco Poland S.A. skutecznie objęła 196 000 sztuk akcji nowej emisji po rejestracji 
przez sąd rejestrowy podwyŜszenia kapitału zakładowego, tym samym udział Asseco 
Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Slovakia, a.s. zwiększył się z dotychczasowej 
wartości 41,67% do wartości 48,09%. 

W wyniku zawarcia Umowy Asseco Slowakia, a.s. stała się jedynym akcjonariuszem 
Asseco Czech Republic, a.s. posiadającym 100% udział w kapitale zakładowym tej spółki 
i taki sam procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.  

/Komunikat bieŜący nr 10/2008 z dnia 25 lutego 2008  r./ 
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Kolejność zmian w tworzeniu Asseco Czech Republic Group 
 
 

 
 
ASPL – Asseco Poland S.A. 
ASSK – Asseco Slovakia, a.s. 
 
 
1. Asseco Slovakia, a.s. uzyskała 329 stuk akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s., co 

stanowiło 25,06% kapitału zakładowego spółki Asseco Czech Republic, a.s. od 
dotychczasowego jednego akcjonariusza spółki Asseco Poland, we własności której 
zostaje 984 akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s., tj. 74,94 % kapitału 
zakładowego tej spółki (25 kwietnia 2007). 

2. Asseco Slovakia, a.s. uzyskała kolejnych 187 sztuk akcji, co stanowiło 14,24% 
kapitału zakładowego spółki Asseco Czech Republic, a.s. Spółka Asseco Slovakia, 
a.s. stała się w ten sposób właścicielem 516 sztuk akcji, tj. 39,90 % udziału w 
kapitale zakładowym i posiada praw do głosowania spółki Asseco Czech Republic, 
a.s. (7 września 2007). 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Asseco Czech Republic, a.s. 
zadecydowało o podwyŜszeniu kapitału zakładowego spółki o 544 sztuk akcji 
(6 września 2007) –  w dniu 2 października 2007 r. Zarząd Asseco Slovakia, a.s. 
uzyskał informację od Zarządu Asseco Czech Republic, a.s. o rejestracji z dniem    
14 września 2007 w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w 
Pradze Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2007 w 
sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Asseco Czech Republic o wartość 
54.400.000 koron czeskich, tj. z 131.300.000 koron czeskich do 185.700.000 
koron czeskich, poprzez emisję 544 akcji imiennych o wartości 100.000 koron 
czeskich kaŜda. 

4. Asseco Slovakia, a.s. i Asseco Poland. S.A. wyrazili zgodę na objęcie 
podwyŜszonego kapitału przez Asseco Slovakia, a.s. - Asseco Slovakia, a.s. posiada 
1.060 akcji Spółki Asseco Czech Republic, a.s. stanowiących 57,08% udział w 
kapitale zakładowym Spółki oraz taki sam udział głosów na Walnym Zgromadzeniu 
(8 października 2007). 

5. Spółka Asseco Slovakia, a.s. odsprzedała udziały w spółce BERIT, a.s. i LCS 
International, a.s. spółce Asseco Czech Republic, a.s. (22 października 2007). 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Czech Republic, a.s 
zadecydowało o podzieleniu wszystkich 1857 sztuk akcji spółki o wartości 
nominalnej 100 000 CZK na 18 570 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 CZK 
(9 listopada 2007). 

Asseco Czech Republic 

ASPL 
797 akcji 
42,92% 

ASSK 
1060 akcji 
57,08% 

ASSK 
797 akcji 
39,3% 

ASPL 
516 akcji 
60,7% 

ASPL 
984 akcji 
74,94% 

ASSK 
329 akcji 
25,06% 

ASPL 
1313 akcji 
100% 

 

ASSK 
18 570 000 

 akcji 
100%* 
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7. Nadzwyczaje Walne Zgromadzenie spółki Asseco Slovakia, a.s. zadecydowało 
o powiększeniu kapitału zakładowego przez emisję 196.000 akcji, które pokryte 
zostały w całości wkładem niepienięŜnym. Wkład niepienięŜny zostal wniesiony 
przez Spółkę Asseco Poland S.A. w dniu 25 lutego 2008 r. -  podpisana Umowę 
wniesienia wkładu niepienięŜnego i objęcia akcji w podwyŜszanym kapitale 
zakładowym Asseco Slovakia, a.s. Przedmiotem wkładu niepienięŜnego były akcje 
Spółki Asseco Czech Republic, a.s.– Asseco Slovakia w ten sposób jest  
właścicielem 100 % udziałów w spółce Asseco Czech Republic. 

 
Zawarcie umowy znaczącej w przedmiocie nabycia udziałów spółki CATV Tekov, 
s.r.o. przez spółka zaleŜna 
 
W dniu 5 marca 2008 r. Spółka zaleŜna Slovanet, a.s. z siedzibą w Bratysławie podpisała 
umowę w przedmiocie nabycia znaczących aktywów - 100% udziałów spółki CATV Tekov, 
s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 36 523 828, z siedzibą w Zlaté Moravce, ul. 
Hviezdoslavova 86, wpisanej do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Nitre, 
sekcja: Sro, pod nr 10602/N. Umowa została zawarta pomiędzy Slovanet, a.s. i 5 
osobami fizycznymi. 

Kapitał zakładowy spółki CATV Tekov, s.r.o. wynosi 2.780.000 SKK (słownie: dwa 
miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy koron słowackich). Nabyte udziały stanowią 100 
% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu 
wspólników CATV Tekov, s.r.o. 

Całkowite koszty nabycia udziałów przekraczały 19.000.000 (dziewiętnaście milionów 
koron słowackich) SKK.  

Nie istnieją powiązania pomiędzy Slovanet, a.s. i jej osobami zarządzającymi i 
nadzorującymi, a sprzedającymi akcje. Spółka CATV Tekov, s.r.o. została załoŜona 11 lat 
temu. Spółka jest lokalnym dostawcą usług transmisyjnych i usług internetowych. 
Spółka posiada ponad 2000 klientów.  Obecnie spółka zatrudnia 5 pracowników, a obrót 
roczny jest na poziomie 7,6 mil. SKK. Slovanet, a.s. będzie inwestorem strategicznym, 
wspierającym w długim okresie strategię spółki CATV Tekov, s.r.o.  

Akwizycja jest kontynuacją strategii rozwoju spółki Slovanet, a.s. opublikowanej w 
listopadzie 2007. 

/Komunikat bieŜący nr 13/2008 z dnia 6 marca 2008  r./ 

 

SprzedaŜ przez spółkę zaleŜną Asseco Czech Republic, a.s. akcji jednostki 
stowarzyszonej D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 
 

W dniu 2 kwietnia 2008 r. została doręczona do Asseco Slovakia, a.s. umowa datowana 
na dzień 18 marca 2008 r. dotycząca zbycia przez spółkę zaleŜną Asseco Czech Republic, 
a.s. wszystkich 45 akcji spółki D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. z siedzibą w 
Bratysławie, o numerze identyfikacyjnym: 35 840 005, zarejestrowanej w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez prowadzonego przez Sąd Okręgowy Bratysława I, 
Sekcja Sa, pod nr 2986/B (D.TCA, a.s.) o wartości nominalnej 100.000,00 SKK kaŜda, 
stanowiących 45% kapitału zakładowego tej spółki. 

Nabywającym akcje jest spółka DITEC, a.s., z siedzibą w Bratysławie, o numerze 
identyfikacyjnym: 31 385 401. Cena sprzedaŜy wynosiła 2.000.000 SKK. 

Członek Zarządu Asseco Slovakia, a.s. Martin Morávek jest jednocześnie Członkiem Rady 
Nadzorczej D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 

/Komunikat bieŜący nr 22/2008 z dnia 12 kwietnia 2008  r./ 
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Nabycie akcji LCS International, a.s. 
 
W dniu 22 kwietnia 2008 r. Asseco Slovakia, a.s. podpisała protokoły przekazania akcji 
na podstawie których nabyła 86.629 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 o wartości nominalnej po 50 CZK kaŜda.  
 
Protokoły przekazania akcji zostały podpisane z 10 osobami fizycznymi, będącymi 
akcjonariuszami LCS International w następstwie złoŜenia przez tych akcjonariuszy 
oferty sprzedaŜy posiadanych akcji. ZłoŜenie oferty sprzedaŜy akcji stanowi wykonanie 
umów opcji, które zostały podpisane w dniu 4 maja 2007 (raport bieŜący nr 16/2007 z 
dnia 4 maja 2007) łącznie z Umową nabycia akcji stanowiących 55,03% udział w 
kapitale zakładowym spółki LCS International, a.s. 
 
Nabyte akcje stanowią 40,75% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy 
głosów na walnym zgromadzeniu LCS International, a.s. 
 
Transakcja zostala sfinansowana ze środków własnych spółki.  

Całkowita wartość transakcji przekracza 81.000.000 CZK.  
 
Asseco Slovakia, a.s. nabyła 55,03 % udział w kapitale zakładowym spółki LCS 
International, a.s. (117.000 akcji) na podstawie umowy z dnia 4 maja 2007. W dniu 22 
października 2007 r. Asseco Slovakia, a.s. podpisała umowę sprzedaŜy tych 117.000 
akcji LCS International ze spółką Asseco Czech Republic, a.s.  

/Komunikat bieŜący nr 25/2008 z dnia 23 kwietnia 2008  r./ 

 
 
SprzedaŜ udziałów w LCS International, a.s. do Asseco Czech Republic, a.s. 
W dniu 8 maja 2008 r. Spółka podpisała umowę sprzedaŜy 86.629 akcji spółki LCS 
International, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym 
prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 pod numerem 649 49 
541, o wartości nominalnej 50 CZK kaŜda, stanowiących 40,75 % kapitału zakładowego 
tej spółki.  

Asseco Slovakia, a.s. nabyła 40,75 % udział w kapitale zakładowym spółki LCS 
International, a.s. na podstawie wykonania umów opcji, które zostały podpisane w dniu 
4 maja 2007 z akcjonariuszami LCS International, a.s. (raport bieŜący nr 25/2008 z dnia 
23 kwietnia 2008). 

Całkowita wartość sprzedaŜy 86.629 akcji LCS International, a.s. przekracza 89.000.000 
CZK.  

Kupującym akcje w spółce jest spółka Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, 
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, 
Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270 74 358.  

Asseco Slovakia, a.s. posiada 18 570 000  akcji Asseco Czech Republic, a.s. 
stanowiących 100 % udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym 
zgromadzeniu Asseco Czech Republic, a.s.  

W dniu 22 października 2007 r. Asseco Slovakia, a.s. podpisała umowę sprzedaŜy 
117.000 akcji LCS International ze spółką Asseco Czech Republic, a.s., co stanowiło 
55,03% udział w kapitale zakładowym tej spółki. Transakcja nabycia przez Asseco Czech 
Republic, a.s. kolejnych udziałów w spółce LCS International, a.s. wynika ze strategii 
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Grupy Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za 
budowę Grupy na Słowacji, Czechach i Węgrzech. Jest to kolejny etap budowy przez 
Asseco Slovakia, a.s. mocnego czeskiego filaru Grupy.  

Prezes Zarządu Asseco Slovakia, a.s. Jozef Klein jest jednocześnie Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Asseco Czech Republic, a.s. Pani Edita Angyalová i pan Martin Morávek 
są członkami Zarządu Asseco Slovakia, a.s. i jednocześnie są członkami Rady Nadzorczej 
Asseco Czech Republic, a.s. Poza opisanymi wyŜej nie istnieją Ŝadne inne powiązania 
pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco 
Slovakia, a.s. a Asseco Czech Republic, a.s. oraz osobami zarządzającymi lub 
nadzorującymi Asseco Czech Republic, a.s. 

 

/Komunikat bieŜący nr 32/2008 z dnia 9  maja  2008  r./ 

 

Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień publikacji 
niniejszego sprawozdania, tj. 12 maja 2008 r. wygląda następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA Slovanet 

GRUPA BERIT 

MPI Slovakia 

 

Disig 

GRUPA Datalock 

GRUPA LCS 
International 

I. CA, a.s. 

51% 

51,04 % 

51% 

51% 

100% 

23% 

55,43% 

95,78% 

GRUPA 
UNiQUARE 

60% 
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3.2. Zatrudnienie w Grupie Asseco Slovakia 

 
Zatrudnienie v Grupie Asseco Slovakia na dzień 31 marca 2008 
 

 

A
ss

e
co

 
S
lo

v
a
k
ia

 

D
a
ta

lo
ck

 

S
lo

v
a
n
e
t 

M
P
I 
  
  
  
 

S
lo

v
a
k
ia

 

D
is
ig

 

A
ss

e
co

 C
ze

ch
 

R
e
p
u
b
li
c 

L
C
S
 

In
te

rn
a
ti
o
n
a
l 

B
E
R
IT

 

U
N
iQ

U
A
R
E
 

S
o
ft
w
a
re

 
D
e
v
e
lo

p
m

e
n
t 

Zarząd 
Jednostki 
Dominanujacej 5 6 0 2 0 0 0 0 3 
Zarządy 
Jednostek z 
Grupy 0 4 0 0 0 

11 
 8 6 0 

Dzialy 
produkcyjne 272 69 105 22 17 321 90 106 108 
Dzialy 
serwisowe 25 87 0 0 0 191 43 3 10 
Dzialy 
handlowe 10 16   0 0 28 67 8 3 
Dzialy 
administracyjne 25 19 70 4 1 47 26 17 15 
Inne 10 0 33 0 0 0 0 0 0 
Total 347 201 208 28 18 598 240 140 139 

 
 
Grupa Asseco Slovakia na dzień 31 marca 2007 zatrudnia razem 1919 osób. 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Zatrudnienie 
na  

31.03.2008 

Zatrudnienie 
na 

31.03.2007* 
Asseco Slovakia, a.s. 347 336 
Slovanet 208 167 
DATALOCK 201 212 
MPI Slovakia 28 - 
Disig 18 - 
Asseco Czech Republic 598 - 
LCS International 240 - 
BERIT 140 - 
UNiQUARE Software Development 139 - 
Razem 1919 715 
 
 
* na dzien 31.03.2007 Grupę tworzyły spółki: Asseco Slovakia, a.s., Slovanet, a.s. i 
Grupa Datalock 
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4. Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz zdarzenia 
ich dotyczące w I kwartale 2008 roku  

4.1. Działalność bieŜąca  

4.1.1.  Asseco Slovakia a.s. 
 
NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

- podpisanie aneksu do umowy serwisowej z Dôchodkovou dopolnkovou poisťovňou 
STABILITA (Uzupełniającą Ubezpieczalnią Emerytalną STABILITA) 

- podpisanie aneksu do umowy z Európskou zdravotnou poisťovňou (Europejską 
Ubezpieczalnią Zdrowotną)  

- podpisanie aneksu do umowy z UNION zdravotnou poisťovňou (UNION 
Ubezpieczalnią Zdrowotną) na konserwację i rozwój systemu informatycznego 

- podpisanie umowy z  Západoslovenská vodárenská spoločnosť (Zachodnio-
słowacką spółką gospodarki wodnej) na dostawę systemu kontroli obecności na 
miejscu pracy 

- podpisanie aneksu do umowy serwisowej z Daňovým riaditeľstvom SR (Dyrekcja 
Skarbowa SK) 

- podpisanie aneksu do umowy z VUB Generali na konserwację i rozwój systemu 
informatycznego  

- podpisanie aneksu do umowy z Poštovou bankou (Bankiem Pocztowym) na 
konserwację  systemu informatycznego i inne usługi 

 

Realizowane projekty 

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

- realizacja dalszej rozbudowy systemu informatycznego dla Všeobecná zdravotná 
poisťovňa (Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna)  - ZPIS 

- realizacja projektu dla sIT Solutions (dawny SporDAT) – eBanking EURO 
conversion,  

- dostawa kompleksowej modernizacji systemu informatycznego dla EXIMBANKA 
SR, 

- realizacja dalszej rozbudowy systemu informatycznego StarDWH dla Tax 
Directorate of the Slovak Republic (Dyrekcją Podatkową RS), 

- dostawa systemu informatycznego i usług dodatkowych dla Modrá Pyramída 
stavebná spořitelna, a.s., naleŜącej do grupy kapitałowej Societe Generale, 

- realizacja dalszej rozbudowy systemu informatycznego Document Managament 
Systému dla Hypo Stavební Spořitelnu (Hypo Kasa Budowlana)  

- dostawa „healthcare standrads” dla Ministerstwa Zdrowia SK  
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Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

W dniu 12 lutego 2008 roku w siedzibie spółki w Bratysławie odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Asseco Slovakia a.s., które wyraziło zgodę m. in. na 
następujące uchwały:  

UCHWAŁA Nr 4: PodwyŜszenie kapitału zakładowego 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. podwyŜsza kapitał 
zakładowy Spółki Asseco Slovakia, a.s. z 1 584 000,- SKK (słownie: jeden milion pięćset 
osiemdziesiąt cztery tysiące koron słowackich) na 1 780 000,- SKK (słownie: jeden 
milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy koron słowackich). Kapitał zakładowy Spółki 
Asseco Slovakia, a.s. podwyŜszony zostaje w drodze emisji 196 000 sztuk (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy sztuk) akcji zwykłych w postaci zaksięgowanej, na okaziciela o 
wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka), które pokryte zostaną w 
całości wkładem niepienięŜnym. Wkład niepienięŜny zostanie wniesiony przez Spółkę 
Asseco Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: Al. Armii Krajowej 80, 35-307 
Rzeszów, Rzeczpospolita Polska, zapisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS 0000033391, REGON 010334578.  

Emisja nowych akcji będzie dokonana wpisem subskrybenta Spółki Asseco Poland Spółka 
Akcyjna na listę subskrybentów Spółki Asseco Slovakia, a.s. w siedzibie spółki 
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka, w terminie do 30 dni 
roboczych od momentu zakończenia posiedzenia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Termin wniesienia wkładu niepienięŜnego w całej wysokości wynosi 30 
dni roboczych od momentu emisji. 

Przedmiotem wkładu niepienięŜnego są akcje Spółki Asseco Czech Republic, a.s., z 
siedzibą pod adresem Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praga 9, Republika Czeska, 
zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, oddział B, wkładka 8525, 
REGON 270 74 358, w ilości 7 970 000 sztuk (słownie: siedem milionów dziewięćset 
siedemdziesiąt tysięcy sztuk), załoŜycielskich, w postaci papierów wartościowych na 
okaziciela, kaŜda o nominalnej wartości 10,-CZK (słownie: dziesięć koron czeskich). 
Wartość wkładu niepienięŜnego była stanowiona w oparciu o orzeczenie eksperta 
sporządzonego przez eksperty: Ing. Ján Piško, Ing. Radowan Piško a Ing. Zuzana 
Gonova (ZNALEKON, s.r.o.) na dzień 21.12.2007 i została ustalona na wartość 484 120 
000,- SKK (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy koron 
słowackich). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. uchwala 
niniejszym przedmiot wkładu niepienięŜnego. 

Cena emisyjny akcji nowej emisji wynosi 2 470,- SKK (słownie: dwa tysiące czterysta 
siedemdziesiąt koron słowackich) za jedną akcję. Wartość wkładu niepienięŜnego 
zaliczona zostanie w całości w kwocie 484 120 000,- SKK (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy koron słowackich) tytułem pokrycia 
ceny emisyjnej akcji nowej emisji, przy czym część wartości w kwocie 196 000,- SKK 
(słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy koron słowackich) zaliczy się do wartości 
nominalnej, a pozostała część wartości wkładu niepienięŜnego przewyŜszająca kwotę196 
000,- SKK (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy koron słowackich) będzie 
stanowiła aŜio emisyjne. W wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółka Asseco 
Slovakia, a.s. wyemituje 196 000 sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 
sztuk) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona 
słowacka), w postaci zaksięgowanej, na okaziciela.”  

UCHWAŁA Nr 5: UpowaŜnienie Zarządu Spółki Asseco Slovakia, a.s. do 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki Asseco Slovakia, a.s. 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. niniejszym upowaŜnia 
Zarząd Spółki Asseco Slovakia, a.s., by zgodnie z  postanowieniami Kodeksu Handlowego 
(szczególnie § 210 w połączeniu z §§ 203 i następnymi) zadecydował w przeciągu dwóch 
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lat od podjęcia niniejszej Uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki Asseco 
Slovakia, a.s. o maksymalną kwotę 19 580 000,- SKK (słownie: dziewiętnaście milionów 
pięćset osiemdziesiąt tysięcy koron słowackich) w następujący sposób: (1) o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego z majątku Spółki o kwotę nie większą niŜ o 16 020 
000,- SKK (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy koron słowackich) i (2) o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego drodze emisji nowych akcji na podstawie 
publicznego ogłoszenia o subskrypcji akcji w ilości nie więcej niŜ 3 560 000 sztuk 
(słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sztuk) zwykłych zaksięgowanych akcji 
na okaziciela, kaŜda o nominalnej wartości 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka).  

PodwyŜszenie kapitału zakładowego z majątku Spółki w myśl postanowień Kodeksu 
Handlowego (w szczególności §§ 208 i następne) będzie zrealizowane poprzez 
podwyŜszenie wartości nominalnej akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. z dotychczasowej 
wartości 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka) kaŜdej akcji na wartość nominalną 
10,- SKK (słownie: dziesięć koron słowackich). Akcje Spółki Asseco Slovakia, a.s. będą w 
dalszym ciągu akcjami zwykłymi w postaci papieru wartościowego na okaziciela.  

PodwyŜszając kapitał zakładowy subskrypcją nowych akcji na podstawie publicznego 
ogłoszenia o subskrypcji akcji, nie więcej niŜ o 3 560 000,- SKK (słownie: trzy  miliony 
pięćset sześćdziesiąt tysięcy koron słowackich) Zarząd Spółki Asseco Slovakia, a.s. jest 
zobowiązany ustalić cenę emisyjną akcji będących przedmiotem emisji Spółki Asseco 
Slovakia, a.s. w następujący sposób: wysokość ceny emisyjnej akcji Spółki Asseco 
Slovakia, a.s. zostanie określona przede wszystkim na podstawie następujących 
czynników: 

(i) cenowego zapotrzebowania inwestorów instytucjonalnych,  

(ii) zapotrzebowania Spółki Asseco Slovakia, a.s. do uzyskania kapitału dodatkowego na 
podstawie publicznego ogłoszenia o subskrypcji akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s.,  

(iii) aktualnej i oczekiwanej sytuacji na polskim rynku kapitałowym i na pozostałych 
zagranicznych rynkach kapitałowych, 

(iv) oszacowania moŜliwości wzrostu, ryzykownych czynników i pozostałych informacji 
zawartych w prospekcie Spółki Asseco Slovakia, a.s., który zostanie przygotowany w 
związku z wprowadzeniem nowych akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA lub na inną giełdę. 

JeŜeli w terminie ustalonym na emisję akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. zostanie objęta 
mniejsza liczba akcji niŜ oferowana w ramach podwyŜszenia kapitału zakładowego, 
kapitał zakładowy Spółki Asseco Slovakia, a.s. zostanie podwyŜszony tylko o wartość 
liczby akcji, na które dokonano subskrypcji. Zarząd Spółki Asseco Slovakia, a.s. jest 
zobowiązany do przedstawienia tego stanu faktycznego w ogłoszeniu o subskrypcji akcji 
Spółki Asseco Slovakia, a.s. Subskrypcja akcji przewyŜszających proponowane 
podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki Asseco Slovakia, a.s. nie jest dopuszczalna.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. wyraŜa zgodę na 
rejestrację nowych akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. w postaci zaksięgowanej, 
emitowanych w myśl uchwał tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w polskim 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA lub innym depozycie i z 
wprowadzeniem niniejszych nowych akcji Spółki Asseco Slovakia, SA na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA lub na inną giełdę.” 

UCHWAŁA Nr 6: Podjęcie decyzji o podziale akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. dokonuje podziału 
wszystkich 1 780 000 sztuk (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy 
sztuk) załoŜycielskich, zaksięgowanych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,- 
SKK (słownie: dziesięć koron słowackich) w taki sposób, Ŝe kaŜda akcja Spółki Asseco 
Slovakia, a.s. o wartości nominalnej 10,- SKK (słownie: dziesięć koron słowackich) 
zostanie podzielona na 10 sztuk (słownie: dziesięć sztuk) akcji Spółki Asseco Slovakia, 
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a.s., kaŜda o nominalnej wartości 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka). Kapitał 
zakładowy Spółki Asseco Slovakia, a.s. o całkowitej wartości 17 800 000,- SKK (słownie: 
siedemnaście milionów osiemset tysięcy koron słowackich) zostanie podzielony w wyniku 
tej zmiany na 17 800 000 sztuk (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy sztuk) 
akcji, kaŜda o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka). 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. jednocześnie upowaŜnia 
Zarząd Spółki Asseco Slovakia, a.s., do wykonania wszystkich niezbędnych czynności, by 
podział akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. na akcje o niŜszej wartości nominalnej został 
dokonany zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, a więc, aby nowa ilość akcji 
Spółki Asseco Slovakia, a.s. o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona 
słowacka) została naleŜycie zarejestrowana w odpowiednich placówkach rejestracyjnych i 
ewidencyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. 

Niniejsza uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Asseco Slovakia, a.s. 
uzyskuje moc prawną po wykonaniu i uzyskaniu mocy prawnej (I) podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki Asseco Slovakia, a.s. do kwoty 1 780 000,- SKK (słownie: jeden 
milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy koron słowackich) i pokrycia tego podwyŜszonego 
kapitału zakładowego wkładem niepienięŜnym tak, jak to uchwaliło Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie i jednocześnie (II) podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki Asseco 
Slovakia, a.s. do kwoty 17 800 000,- SKK (słownie: siedemnaście milionów osiemset 
tysięcy koron słowackich)z majątku Spółki, poprzez zwiększenie wartości nominalnej 
akcji Spółki  na podstawie realizacji przez Zarząd upowaŜnienia w zakresie  uchwalonym 
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym dniem nabrania mocy prawnej 
niniejszej uchwały o podziale akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. jest dzień uzyskania 
mocy prawnej drugiego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki  Asseco Slovakia, a.s. 
a mianowicie podwyŜszenie kapitału zakładowego z majątku Spółki Asseco Slovakia, a.s. 
poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji Spółki do kwoty 17 800 000,- SKK 
(słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy koron słowackich).” 

UCHWAŁA Nr 6: Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki Asseco 
Slovakia, a.s. 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. zadecydowało o 
wyłączeniu prawa poboru akcjonariuszy przy emisji akcji według § 204a Kodeksu 
Handlowego, w związku z  podwyŜszeniem kapitału zakładowego subskrypcją nowych 
akcji na podstawie publicznego ogłoszenia o subskrypcji akcji w myśl upowaŜnienia 
Zarządu Spółki Asseco Slovakia, a.s. udzielonego niniejszym Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem.  

Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy zgodnie z par. 204a słowackiego Kodeksu 
Handlowego w związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego poprzez subskrypcję 
nowych akcji ma miejsce z powodu waŜnego interesu Spółki, jakim jest uzyskanie 
dodatkowego kapitału na dalszy rozwój i cele inwestycyjne, jest zgodny z bieŜącym 
rozwojem Spółki.”  

UCHWAŁA Nr 8: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco Slovakia, 
a.s. 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s.  niniejszym przyjmuje 
do wiadomości odstąpienie z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco Slovakia, 
a.s. RNDr. Ľudovíta Molnára DrSc., zamieszkałego pod adresem: Ľuba Zúbka 7, 
Bratislava 841 01, PESEL: 401011/753 z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco 
Slovakia SA. Odstąpienie z funkcji nabiera prawnej mocy natychmiast, tzn.  dniem 
12.02.2008 roku.  

UCHWAŁA Nr 9: Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco 
Slovakia, a.s. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. wybiera niniejszym a 
wybór nabiera mocy prawnej natychmiast, tzn. z dniem 12.02.2008 roku, p. 
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Przemysława Piotra Sęczkowskiego, zamieszkałego pod adresem: śeromskiego 4, 81-
826 Sopot, PESEL: 69030801892 do funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki  Asseco 
Slovakia a.s. 

Nowo wybrany członek Rady Nadzorczej Spółki Asseco Slovakia, a.s. p. Przemysław Piotr 
Sęczkowski  wyraził zgodę na kandydowanie do funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki 
Asseco Slovakia a.s.” 

UCHWAŁA Nr 10: Zmiany w wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki 
Asseco Slovakia, a.s. 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. w myśl § 187 ustęp 1 
litera i) Kodeksu Handlowego i artykułu 15.1 Statutu uchwala niniejszym wytyczne 
Spółki Asseco Slovakia, a.s. dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki 
Asseco Slovakia, a.s., w brzmieniu jak w załączniku 3 niniejszego  aktu notarialnego.” 

UCHWAŁA Nr 11: Zmiana  Statutu Spółki Asseco Slovakia, a.s.  i przyjęcie jego 
pełnego brzmienia 

„Oprócz zmian, wynikających z podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwał nr 4 do 6 objętych Porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
po uzyskaniu mocy prawnej tych uchwał, Zarząd Spółki Asseco Slovakia, a.s. jest zawsze 
zobowiązany do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego uchwalone 
zmiany ponadto nie uchwala się Ŝadnych innych zmian w Statucie Spółki Asseco 
Slovakia, a.s.” 

/Komunikat bieŜący nr 6/2008 z dnia 12 lutego  2008 r./ 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

W dniu 28 marca 2008 roku w siedzibie spółki w Bratysławie odbyło się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie akcjonariuszy Asseco Slovakia a.s., które wyraziło zgodę m. in. na 
następujące uchwały:  

UCHWAŁA NR 2  w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy 2007, na podstawie której jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 
obrotowy 2007 zostało zatwierdzone. 

UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 
rok obrotowy 2007, na podstawie której sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 
rok obrotowy 2007 zostało zatwierdzone. 

UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2007, na podstawie której skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 
rok obrotowy 2007 zostało zatwierdzone. 

UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej za rok obrotowy 2007, na podstawie której sprawozdanie Zarządu z 
działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 zostało zatwierdzone. 

UCHWAŁA NR 6 w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy, na podstawie 
której zysk netto został postanawiany w kwocie: 192 443 514,97  SKK i dywidenda na 
jedną akcję stanowi 93,92 SKK. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na 
dzień 25 kwietnia 2008 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 maja 2008 
roku. 

UCHWAŁA NR 7 w sprawie pozostawienie wyniku gospodarczego za 2003 rok na rozwój 
spółki, na podstawie, której Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło  pozostawienie 
wyniku gospodarczego za 2003 rok na rozwój spółki i przeniesienie go razem z 
pozycjami powstałymi przy przejściu na MSSF ujętymi w niepodzielnym zysku z 
poprzednich okresów w sumie całkowitej 62 026 372,18 SKK na kapitały rezerwowe. 
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UCHWAŁA NR 8 na podstawie, której Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje do 
wiadomości, Ŝe zadania komisji audytu będzie w spółce Asseco Slovakia spełniać Rada 
Nadzorcza. 

/Komunikat bieŜący nr 19/2008 z dnia 28 marca 2008 r./ 

 
Powołanie członka Rady Nadzorczej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. wybrało a wybór 
nabiera mocy prawnej z dniem 12.02.2008 roku, p. Przemysława Sęczkowskiego, do 
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco Slovakia a.s. 
 
/Komunikat bieŜący nr 7/2008 z dnia 12 lutego  2008 r./ 
 

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 
 
W związku z wejściem w Ŝycie zasad ładu korporacyjnego pod nazwa  „Dobre Praktyki w 
Spółkach Notowanych na GPW“, zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje iŜ nie stosuje ili 
stosuje w ograniczonym zakresie tj następujących zasad ładu korporacyjnego:  
 
 Zasada Komentarz Asseco Slovakia, a.s. 
II.1.11. 
 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej 
powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady 
nadzorczej, informacje o 
powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niŜ 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki. 
 

Spółka stosuje ww. zasadę w 
ograniczonym zakresie tj. Spółka 
publikuje informacje o akcjonariuszach 
reprezentujących nie mnie niŜ 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki w formie raportu 
bieŜącego. Informacje dotyczące stanu 
posiadania akcji spółki przez członków 
jej Zarządu oraz Rady Nadzorczej są 
częścią raportów okresowych. 
 

II. 3. 
 

Zarząd, przed zawarciem przez 
spółkę istotnej umowy z podmiotem 
powiązanym zwraca się do rady 
nadzorczej o aprobatę tej 
transakcji/umowy. PowyŜszemu 
obowiązkowi nie podlegają transakcje 
typowe, zawierane na warunkach 
rynkowych w ramach prowadzonej 
działalności operacyjnej przez spółkę 
z podmiotem zaleŜnym, w którym 
spółka posiada większościowy udział 
kapitałowy. Na potrzeby niniejszego 
zbioru zasad przyjmuje się definicję 
podmiotu powiązanego w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 października 2005 r. w 
sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych. 
 

Spółka stosuje ww. zasady zgodnie z 
obowiązującym Statutem Spółki. Do 
Kompetencje Rady Nadzorczej m.i. 
naleźa wyraŜanie zgody na zawieranie 
umów pomiędzy Spółką a członkami 
Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej  Spółki, 
akcjonariuszami Spółki lub podmiotami 
powiązanymi ze Spółką lub teŜ 
podmiotami powiązanymi  kapitałowo 
lub personalnie  z  członkami Zarządu 
Spółki, członkami  Rady Nadzorczej  
Spółki lub  akcjonariuszami Spółki. 
 

II.7 
 

Spółka ustala miejsce i termin 
walnego zgromadzenia tak, aby 
umoŜliwić udział w obradach jak 

Spółka nie stosuje ww. zasady. Jesteśmy 
spółką zarejestrowaną na Słowacji, 
nasze walne zgromadzenie odbywa się 



Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 r.                      

 

 strona 39 

   

największej liczbie akcjonariuszy. 
 

na Słowacji. MoŜliwość uczestniczenia 
niektórych z naszych polskich 
akcjonariuszy moŜe być ograniczona. W 
celu ułatwienia udziału naszym 
akcjonariuszom planujemy 
organizowanie we właściwym miejscu i 
czasie w Polsce spotkań poprzedzających 
walne zgromadzenie, gdzie wszyscy 
akcjonariusze będą mieli moŜliwość 
zarejestrowania się, przedyskutowania 
tematów, które mają być przedmiotem 
walnego zgromadzenia i udzielenia 
pełnomocnictw osobą wydelegowanym 
przez nas na te spotkania. 

III.1.1) 
 

Poza czynnościami wymienionymi w 
przepisach prawa rada nadzorcza 
powinna raz w roku sporządzać i 
przedstawiać zwyczajnemu walnemu 
zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji 
spółki, z uwzględnieniem oceny 
systemu kontroli wewnętrznej i 
systemu zarządzania ryzykiem 
istotnym dla spółki. 

Spółka stosuje ww. zasadę w 
ograniczonym zakresie tj raport roczny 
podpisywany przez Radę Dyrektorów 
zawierają stosowne informacje 
dotyczące oceny sytuacji spółki. 

 

III.4. 
 

O zaistniałym konflikcie interesów lub 
moŜliwości jego powstania członek 
rady nadzorczej powinien 
poinformować radę nadzorczą i 
powstrzymać się od zabierania głosu 
w dyskusji oraz od głosowania nad 
uchwałą w sprawie, w której zaistniał 
konflikt interesów.   
 

Spółka stosuje ww. zasadę w 
ograniczonym zakresie tj Nasz główny 
akcjonariusz Asseco Poland jest 
uprawniony do wyboru trzech z pięciu 
członków rady nadzorczej. Asseco 
Poland ma bardzo podobny profil 
działalności i potencjalne przyjęcie 
niniejszej zasady mogłoby być 
niemoŜliwe albo mogłoby skomplikować 
działania rady nadzorczej. 

III.6 
 Przynajmniej dwóch członków rady 

nadzorczej powinno spełniać kryteria 
niezaleŜności od spółki i podmiotów 
pozostających w istotnym powiązaniu 
ze spółką. W zakresie kryteriów 
niezaleŜności członków rady 
nadzorczej powinien być stosowany 
Załącznik II do Zalecenia Komisji 
Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 
dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących 
członkami rady nadzorczej spółek 
giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej). NiezaleŜnie od 
postanowień pkt b) wyŜej 
wymienionego Załącznika osoba 
będąca pracownikiem spółki, 
podmiotu zaleŜnego lub podmiotu 
stowarzyszonego nie moŜe być 
uznana za spełniającą kryteria 
niezaleŜności, o których mowa w tym 
Załączniku. Ponadto za powiązanie z 

Spółka stosuje ww. zasadę w 
ograniczonym zakresie tj Nasz główny 
akcjonariusz Asseco Poland jest 
uprawniony do wyboru trzech z pięciu 
członków rady nadzorczej. Jeden z 
członków Rady Nadzorczej jest 
powoływany przez pracowników spółki. Z 
tego powodu Zarząd nie jest w stanie 
zapewnić przestrzegania tej zasady. 
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akcjonariuszem wykluczające 
przymiot niezaleŜności członka rady 
nadzorczej w rozumieniu niniejszej 
zasady rozumie się rzeczywiste i 
istotne powiązanie z akcjonariuszem 
mającym prawo do wykonywania  5 
% i więcej ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu.  

/Komunikat bieŜący nr 15/2008 z dnia 13 marca  2008 r./ 
 

4.2.  Spółki Grupy Asseco Slovakia 
 

SPOLKA NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie 
sprawozdawczym 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym 

 
Slovanet, a.s. NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym i 

razem realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

Unifin - dostawa VPN (Virtual Private Network) 

Národné centrum zdravotníckych informácií (Krajowe Centrum 
Informacji Zdrowotnych) - dostawa VPN (Virtual Private Network) 
i VTS (xxxx) 

Prokuratura generalna – anex do umowy - dostawa VPN (Virtual 
Private Network) 

MAX (centrum wypoczynkowo-handlowe) – podłączenie 
internetowe 

DMD Group - dostawa VPN (Virtual Private Network) 

DATALOCK, a.s. NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

dostawa ERP Systemu SPIN: ŽP Informatika, s.r.o., Športhotel 
Donovaly, SPS, VST Verbundschalungstechnik, s.r.o., FLOS 
Slovakia,  

dostawa produkta SPIN V: DEKONA s.r.o, VODAX  

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

dostawa ERP Systemu iSPIN:  VÚC Bratislava (Region 
Samorządowy) 

dostawa sytemu „Kasa regionalna”  VÚC Trnava, Trenčín, Prešov 
(Regiony Samorządowe) 

dostawa Systemu „Planowanie finansowe, Sprawozdawczość:  
VÚC Trnava, Trenčín, (Regiony Samorządowe) 

dostawa ERP Systemu SPIN:   ČESMAD, Slovlek, BB Taba Barczi, 
a.s.  

MPI Slovakia, 
s.r.o. 

MPI Slovakia, a.s. wygrała przetarg na dostawę eurokonwersji 
dla ERP system SAP w spółce T-Mobile Slovensko, a.s.  
 
Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

T-Mobile Slovensko – wsparcie modułu PM (naprawa i 
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konserwacja); wspomaganie ERP systemu SAP: W.AW., VUT 
Brno, UTB Zlín –; Univerzita Palackého Olomouc; CRW Plasticos;  
EXIM Banka – realizacja interfejsu na wspomaganie BIS, PIS, 
eurokonwersja; 

Disig, a.s. NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

Poddostawca dla projektu „Bezpieczna Domena” 

Česká poisťovňa Slovensko, a.s. - IT wsparcie 
Asseco Czech 
Republic, a.s. 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, a.s. – 
outsourcing IT  

SMP, a.s. – wirtualizacja IT infrastruktury  

ČSOB Pojišťovna, a.s. - rozwój oprogramowania  

Ministerstvo infanci ČR – PKI – dostawa i implementacja 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

E.ON ČR – budowanie LAN 

Interoute Czech, s.r.o. -  dostawa HW 

LCS International, 
a.s. 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

licencja i implementacja produktu Helios Orange:  KŠD Šťovíček, 
PLASTICO spol. s.r.o., Techno Trade Consult spol. s r.o.  itd. 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

implementacja produktu Helios Green:  AAA BYTY.CZ; 
MANPOWER, spol. s r.o.; CTP Invest, spol. s r.o., VARI, a.s.; 
LDM, spol. s r.o.; PRESBETON Nova, s.r.o. itd. 

BERIT, a.s. NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

E.ON Česká republika, s.r.o. – Data Capturing 

E.ON IS Czech Republic, s.r.o. – ZEUS study; Project “Burden 
units” 

SPV Sumperk, CZ – rozwój GIS 2008 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

E.ON Česká republika, s.r.o. – Data Capturing; BERIT Select 
(rozwój oprogramowania) 

E.ON IS Czech Republic, s.r.o. – ZEUS stud;, Project “Burden 
units”; Project “Interface SAP XI” 

UNiQUARE 
Software 
Development, 
GmbH. 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

Deutsche Bank – implementacja POS Loan (Point of Sales) 

DnB Nord Poland – implementacja front-end rozwiązanie 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

Sparkasse Hannover – realizácia projektu “Further Change 
Requests”  

Zuricher Kantonalbank Gap Analysis – realizacja nowego front-
end rozwiązania 
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5. Zdarzenia, które nastąpiły po 31 marca 2008 i mogą 
wpłynąć na osiągane wyniki finansowe 

 
SprzedaŜ przez spółkę zaleŜną Asseco Czech Republic, a.s. akcji jednostki 
stowarzyszonej D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 
 

W dniu 2 kwietnia 2008 r. została doręczona do Asseco Slovakia, a.s. umowa datowana 
na dzień 18 marca 2008 r. dotycząca zbycia przez spółkę zaleŜną Asseco Czech Republic, 
a.s. wszystkich 45 akcji spółki D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. z siedzibą w 
Bratysławie, o numerze identyfikacyjnym: 35 840 005, zarejestrowanej w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez prowadzonego przez Sąd Okręgowy Bratysława I, 
Sekcja Sa, pod nr 2986/B (D.TCA, a.s.) o wartości nominalnej 100.000,00 SKK kaŜda, 
stanowiących 45% kapitału zakładowego tej spółki. 

 
Nabycie akcji LCS International, a.s. 

W dniu 22 kwietnia 2008 r. Spółka podpisała protokoły przekazania akcji na podstawie 
których Asseco Slovakia a.s. nabyła 86.629 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 o wartości nominalnej po 50 CZK 
kaŜda.  

Protokoły przekazania akcji zostały podpisane z 10 osobami fizycznymi, będącymi 
akcjonariuszami LCS International w następstwie złoŜenia przez tych akcjonariuszy 
oferty sprzedaŜy posiadanych akcji. ZłoŜenie oferty sprzedaŜy akcji stanowi wykonanie 
umów opcji, które zostały podpisane w dniu 4 maja 2007 (raport bieŜący nr 16/2007 z 
dnia 4 maja 2007) łącznie z Umową nabycia akcji stanowiących 55,03% udział w 
kapitale zakładowym spółki LCS International, a.s. 

Nabyte akcje stanowią 40,75% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy 
głosów na walnym zgromadzeniu LCS International, a.s. 

 

SprzedaŜ udziałów w LCS International, a.s. do Asseco Czech Republic, a.s. 

W dniu 8 maja 2008 r. Spółka podpisała umowę sprzedaŜy 86.629 akcji spółki LCS 
International, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym 
prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 pod numerem 649 49 
541, o wartości nominalnej 50 CZK kaŜda, stanowiących 40,75 % kapitału zakładowego 
tej spółki.  

 

Podjęcie uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty 
publicznej nowych akcji 
 
W dniu 22 kwietnia 2008 w nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2008 i zgodnie z Art. 210 i oraz Art. 203 i 
następnymi Kodeksu Handlowego obowiązującego w Słowacji podjął uchwałę o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego o 3 560 000,- SKK (słownie: trzy miliony pięćset 
sześćdziesiąt tysięcy koron słowackich) w drodze oferty publicznej nowych akcji o 
wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka). 
 
Prawo poboru akcji nowej emisji zostało w całości wyłączone.  
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Szczegółowe warunki subskrypcji akcji nowej emisji będą określone przez Zarząd w 
publicznym zaproszeniu do subskrypcji akcji nowej emisji oraz w prospekcie emisyjnym. 
 
Zarząd Asseco Slovakia, a.s. takŜe podjął uchwałę o wprowadzeniu nowych akcji Spółki 
Asseco Slovakia, a.s. do notowań na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. i wyraził zgodę na rejestrację nowych akcji w polskim Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
 
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Asseco Slovakia, a.s. 

 
W dniu 28 kwietnia 2008 r. Spółka otrzymała datowaną na dzień 25 kwietnia 2008 r. 
decyzję dotyczącą zatwierdzenia przez Narodowy Bank Słowacji (Narodná banka 
Slovenska) prospektu emisyjnego spółki Asseco Slovakia, a.s. z siedzibą w Bratysławie, 
sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 196.000 sztuk (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sztuk) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka), które pokryte zostały w całości wkładem 
niepienięŜnym. Spółka takŜe, Ŝe w dniu 28 kwietnia 2008 r. Spółka otrzymała datowaną 
na dzień 25 kwietnia 2008 r. decyzję dotyczącą zatwierdzenia przez Narodowy Bank 
Słowacji (Narodná banka Slovenska) prospektu emisyjnego spółki Asseco Slovakia, a.s. z 
siedzibą w Bratysławie, sporządzonego w związku z publiczną ofertą z wyłączeniem 
prawa poboru 3.560.000 akcji zwykłych na okaziciela (liczba akcji po Splicie 1:10), 
kaŜda o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka). 
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6. Wyniki finansowe 

6.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu 
 
Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 
stycznia 2008 do 31 marca 2008 roku a porównywalne dane finansowe obejmują okres 
od 1 stycznia 2007 do 31 marca 2007 roku, natomiast dla danych bilansowych na dzień  
31 grudnia 2007. 
 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą 
kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaŜy, które są wyceniane według wartości godziwej.  
 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w koronach 
słowackich („SKK”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w 
tysiącach SKK.  
 
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 
 
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi 
przez Unię Europejską (UE), w szczególności zgodnie z MSR nr 34. MSSF obejmują 
standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 
 
Polityka (zasady) rachunkowości zastosowana przy sporządzenia niniejszego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego została przedstawiona w pełnym rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 
grudnia 2007 roku, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 13 marca 2008 roku. 
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe naleŜy czytać wraz pełnym 
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Asseco Slovakia za okres 
12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku. 
 
Prezentacja, niektórych danych z analogicznego okresu roku ubiegłego została 
doprowadzona do porównywalności, aby były zgodne z danymi bieŜącego okresu 
sprawozdawczego.    
Porównywalny okres (I kwartal 2007 roka) w bilansie został skorygowany pod wpływem 
zmiany wartości księgowych rozliczanych z dniem akwizycji na wartości godziwe podczas 
nabycia spółki Datalock,a.s. w marcu 2007 roku. Skorygowanie rozliczania nastąpiło w II 
kwartale 2007 roku. 
 
Grupa w 2008 roku rozpoczęła stosowanie nowych zasad rachunkowości, które nie były 
dla niej relewantne w poprzednim okresie rozliczeniowym. Chodzi o następujące polityki 
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Opcje put utrzymywane przez udziały mniejszości w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym 
 
Umowny obowiązek nabycia przez jednostkę własnych instrumentów kapitałowych 
powoduje powstanie zobowiązania finansowego w wysokości bieŜącej wartości kwoty 
umorzeniowej nawet wtedy, gdy obowiązek ten jest uwarunkowany wykonaniem przez 
drugą stronę prawa przedstawienia do wykupienia, np. w sytuacji, w której 
akcjonariusze mniejszościowi mają prawo przedłoŜyć jednostce dominującej do zakupu 
akcje jednostki zaleŜnej. 
Jeśli warunki kontraktu nie przewidują przeniesienia na spółkę dominującą korzyści 
wynikających z prawa własności instrumentu kapitałowego objętego opcją put, na kaŜdy 
dzień bilansowy następuje reklasyfikacja kapitału mniejszości, do którego nadal 
alokowana jest część wyniku finansowego przypadająca na mniejszość, na zobowiązanie 
finansowe, tak jakby nabycie instrumentu kapitałowego objętego opcją put miało 
miejsce na ten dzień. Zmiana reklasyfikowanej kwoty jest ujmowana w wartości firmy. 
 

Świadczenia emerytalne i inne świadczenia po okresie zatrudnienia  
 
Grupa tworzy rezerwę na wartość bieŜącą zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat 
odpraw emerytalnych. Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania, pracownicy 
mają prawo do otrzymania jednorazowej wypłaty odprawy emerytalnej w momencie 
przechodzenia na emeryturę. Wielkość wypłat zaleŜy od staŜu pracy oraz przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. 
 

Wbudowane pochodne instrumenty finansowe 
 
Wbudowane pochodne instrumenty finansowe wyodrębnia się z umów zasadniczych 
i wykazuje w księgach odrębnie jako pochodne instrumenty finansowe wyceniane do 
wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŜeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 

• ekonomiczny charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane 
nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej 
wynikającymi, 
• odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego 
instrumentu pochodnego, spełniałby definicję pochodnego instrumentu 
finansowego, 
• hybrydowy (połączony) instrument zawierający wbudowany pochodny instrument 
finansowy nie jest wyceniany w wartości godziwej, której zmiany odnoszone są do 
przychodów lub kosztów okresu sprawozdawczego. 

 
Wbudowane instrumenty pochodne wykazuje się w księgach podobnie do innych 
pochodnych instrumentów finansowych, które nie są zaliczane do instrumentów 
zabezpieczających. Zyski/straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu 
pochodnego odnoszone są do rachunku zysku i strat tego okresu, w którym powstały. 
W przypadku niektórych rodzajów transakcji, wbudowany instrument pochodny nie jest 
oddzielany od umowy zasadniczej i ujmowany oddzielnie, szczególnie gdy transakcja ta 
jest dokonywana w walucie uznanej za zwyczajowo stosowaną w tego rodzaju 
transakcjach w danym środowisku ekonomicznym. Do tego typu umów zaliczane są 
kontrakty na usługi IT. 
 

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 
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kierownictwa Grupy na temat bieŜących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się 
róŜnić od przewidywanych. 
 

 

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 I kwartale 2008 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia: 

• Wykorzystała krótkoterminowe rezerwę na koszty dotyczące okresu 
sprawozdawczego o kwotę 33 274 tys. SKK, rozwiązała rezerwę o kwotę 754 tys. 
SKK oraz utworzyła rezerwę o kwotę 11 748 tys. SKK i zwiększyła rezerwę z tytułu 
akwizycji o kwotę 5 479 tys. SKK. Rezerwa na świadczenia emerytalne była 
wyliczona w kwocie  459 tys. SKK 

• zwiększyła długoterminowe rezerwę na koszty dotyczące okresu 
sprawozdawczego o kwotę 33 486 tys. SKK, w tym jest zwiększenie rezerwy na 
świadczenia emerytalne w kwotę 29 480 tys. SKK z tytułu akwizycje i re-
klasyfikacja krótkoterminowej rezerwy w kwocie 4 006 tys. SKK.  

• zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę  8 271 
tys. SKK  

• zmniejszyła odpis aktualizujący wartość naleŜności długoterminowych o kwotę 
2 020 tys. SKK na kwota 12 724 tys. SKK 

• zmniejszyła odpis aktualizujący wartość naleŜności krótkoterminowych o kwotę 
3 966 tys. SKKK na kwota 35 891 tys. SKK;  

• zwiększyła odpis aktualizujący wartość naleŜności innych o kwotę 8 tys. SKK na 
kwota 339 tys. SKK 

• zmniejszyła odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych o kwotę 97 tys. SKK 
na kwota 386 tys. SKK 

 

W I kwartale 2008 roku Asseco Slovakia, a.s.: 

• wykorzystała rezerwę na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego  o kwotę 
28 796 tys. SKK oraz utworzyła rezerwę o kwotę 8 493 tys. SKK 

• zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę  
3 875 tys. SKK i zwiększyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
o kwotę  670 tys. SKK  

• amortyzacja aktualizująca wartość aktywów niefinansowych nie była wykazana 

• zmniejszyła odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych o kwotę 97 tys. SKK 
na kwota 386 tys. SKK 

• zmniejszyła odpis aktualizujący wartość naleŜności krótkoterminowych o kwotę   
411 tys. SKK na kwota 7 076 tys. SKK 

• rozwiązała dyskont wartości zobowiązania z tytułu nabycia udziału v spółkę 
Datalock, a.s. w kwotę 158 tys. SKK  

• rezerwa na świadczenia emerytalne nie była wykazana 

 



Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 r.                      

 

 strona 47 

   

6.3. Informacja o korektach z tytułu wartości firmy z konsolidacji 
 
Zmiana wartości firmy z konsolidacji spółki Datalock, a.s. 
  
W kwietniu 2008 roku nastąpiło dopłacenie ceny kupna za udział w spółce Datalock, a.s. 
nabyty w dniu 27 marca 2007 roku, który był uzaleŜniony od wyniku finansowego spółki 
za 2007 rok. Dopłata prezentuje sumę 3 603 tys. SKK. 
Pod wpływem zmiany wyjednanej ceny o tę sumę została podwyŜszona wartość firmy z 
konsolidacji spółki Datalock, a.s. na kwota 119 160 tys. SKK. 
 
Nabycie kolejnego udziału v spółkę Asseco Czech Republic, a.s. 
 
W dniu 12 lutego 2008 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Uchwala o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki. Wkład niepienięŜny został 
wniesiony przez Spółkę Asseco Poland S.A. w dniu 25 lutego 2008 roku - podpisana 
Umowę wniesienia wkładu niepienięŜnego i objęcia akcji w podwyŜszanym kapitale 
zakładowym Asseco Slovakia, a.s. Przedmiotem wkładu niepienięŜnego były akcje Spółki 
Asseco Czech Republic, a.s. w ilości 7 970 000 sztuk. Wartość wkładu niepienięŜnego 
została ustalona na wartość 484 120 tys. SKK. W dniu 28 lutego 2008 roku Sąd 
Okręgowy Bratysława I dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki. 
Asseco Slovakia w ten sposób jest właścicielem 100 % udziałów w spółce Asseco Czech 
Republic, a.s. 
 
Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań Asseco Czech 
Republic, a.s. na dzień nabycia przedstawia się następująco: 
 

 
Wartości godziwe na 

dzień nabycia 
Nabywane aktywa  
  Rzeczowe aktywa trwałe 50 527 
  Wartości niematerialne i prawne 75 843 
  Inwestycje długoterminowe 18 065 
  Zapasy 9 156 
  NaleŜności 331 364 
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 243 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 338 674 
  Aktywa pozostałe 20 646 
Razem aktywa 850 518 

   

Nabywane zobowiązania   
  Kredyty i poŜyczki 143 690 
  Zobowiązania 366 366 
  Rezerwy 43 940 
 0 
Razem zobowiązania 553 996 
   
Wartość godziwa aktywów netto 664 017 
Nabywany procent kapitału zakładowego 42.92% 
Nabywa wartość godziwa aktywów netto 284 987 
Cena nabycia 484 121 
   
Wartość firmy  199 134 
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Nabycie spółki UNiQUARE Software Development GmbH 
 
W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 19 listopada 2007 Asseco 
Slovakia nabyła 60% akcji udziałów spółki UNiQUARE Software Development, GmbH. 
Skuteczność umowy była uzaleŜniona od decyzji słowackiego Urzędu 
Antymonopolowego. Spółka uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu wszystkich warunków 
w dniu 3 stycznia 2008 roku. 
Wartość firmy w wyniku nabycia wyniosła 597 290 tys. SKK i została ujęta na podstawie 
wartości tymczasowych moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i 
zobowiązań warunkowych. Niniejsza alokacja ma charakter prowizoryczny, obecnie trwa 
proces dokonywania odpowiedniej wyceny aktywów netto do ich wartości godziwej, w 
związku, z czym skalkulowana wartość firmy moŜe ulec zmianie. 
Spółka przy wyliczaniu wartości firmy uwzględniła koszty akwizycji w wysokości 
598 298 tys. SKK. Koszt nabycia przyjęty do naliczenia wartości firmy obejmuje równieŜ 
składnik ceny uzaleŜniony od wartości zysku netto osiągniętego przez UNiQUARE 
Software Development GmbH w roku obrotowym 2008, wyceniony w wysokości 
194 921 tys. SKK (5 800 tys. EUR). W przypadku, gdy przewidywane wystąpienie 
określonego zysku spółki nie wystąpi lub obecnie oszacowana wartość zmieni się, 
ustalona wartość firmy ulegnie zmianie. 
 
Wartość tymczasowa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań UNiQUARE 
Software Development GmbH na dzień przejęcia przedstawia się następująco: 
 
 
 

Wartości tymczasowe na 
dzień nabycia 

Nabywane aktywa  
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 521 
  Wartości niematerialne i prawne 56 190 
  Wartość firmy z konsolidacji 2 453 
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 202 
  NaleŜności 59 618 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 20 971 
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 277 
  Aktywa pozostałe 168 
Razem aktywa 143 400 
   
Nabywane zobowiązania   
  Zobowiązania 107 374 
  Rezerwy 34 346 
Razem zobowiązania 141 720 
  
Wartość godziwa aktywów netto 1 680 
Nabywany procent kapitału zakładowego 60.00% 
Nabywa wartość godziwa aktywów netto 1 008 
Cena nabycia 598 298 
  
Wartość firmy  597 290 
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Nabycie spółki CATV Tekov, spol. s r.o. 
 
Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 5 marca 
2008 roku nabyła 100% udział spółki Kryha, spol. s r.o. Spółka przy wyliczaniu wartości 
firmy uwzględniła koszty akwizycji w wysokości  18 189 tys. SKK. 

Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań na dzień nabycia 
przedstawia się następująco: 

 
Wartości godziwe na 

dzień nabycia 
Nabywane aktywa   
  Rzeczowe aktywa trwałe 625 
  Wartości niematerialne i prawne 22 341 
  Zapasy 2 
  NaleŜności 41 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 523 
  Aktywa pozostałe   
Razem aktywa 23 532 
    
Nabywane zobowiązania   
  Zobowiązania 2 144 
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 245 
Razem zobowiązania 6 389 
    
Wartość godziwa aktywów netto 17 143 
Nabywany procent kapitału zakładowego 100.00% 
Nabywa wartość godziwa aktywów netto 17 143 
Cena nabycia 18 189 
    
Wartość firmy  1 046 
 
 
Nabycie kolejnego udziału w spółkę DATALOCK TATRY, s.r.o. 
 
Spółka Datalock, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 5 marca 
2008 roku nabyła 40% udział spółki DATALOCK TATRY, s.r.o. Datalock, a.s. w ten 
sposób jest właścicielem 100 % udziałów w spółce DATALOCK TATRY, s.r.o. 
Spółka przy wyliczaniu wartości firmy uwzględniła jedynie rzeczywiste koszty akwizycji w 
wysokości  3 200 tys. SKK. Jeśli zostaną spełnione warunki dla drugiej zapłaty wartość 
firmy z nabycia moŜe ulec zmianie. Druga zapłata uzaleŜniona od wartości zysku netto 
osiągniętego przez DATALOCK TATRY, s.r.o. w roku obrotowym 2008. 
Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań na dzień nabycia 
przedstawia się następująco: 

 
Wartości godziwe na 

dzień nabycia 
Nabywane aktywa   
  Rzeczowe aktywa trwałe 897 
  Zapasy 78 
  NaleŜności 1 556 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 2 983 
  Aktywa pozostałe 131 
Razem aktywa 5 645 
    
Nabywane zobowiązania   
  Zobowiązania 2 228 
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Razem zobowiązania 2 228 
    
Wartość godziwa aktywów netto 3 417 
Nabywany procent kapitału zakładowego 40.00% 
Nabywa wartość godziwa aktywów netto 1 367 
Cena nabycia 3 200 
    
Wartość firmy  1 833 
 
 
 
Tabela poniŜej przedstawia informacje dotyczące wartości firmy z konsolidacji na dzień 
bilansowy 
 

 2008 2007 

 Slovanet, a.s  51 069 51 069 

 Datalock, a.s  119 160 115 557 

 MPI Slovakia, s.r.o.  16 339  

 BERIT, a.s.  55 481  

 LCS International, a.s.  210 295  

 Asseco Czech Republic, a.s.  513 954  

 Disig, a.s.  3 395  

 Kryha spol. s r.o.  1 024  

 UNiQUARE Software Development GmbH  1 111 291  

 UNiQUARE Ukraine  2 381  

 CATV Tekov, spol. s r.o.  1 046  

 DATALOCK TATRY, s.r.o.  3 120  

 Razem 2 088 555 166 626 

 
 
W okresie zakończonym dnia 31 marca 2008 oraz 31 marca 2007 roku wystąpili 
następujące zmiany wartości firmy z konsolidacji: 
 

 2008 2007 

Wartość firmy z konsolidacji na początek roku 675 502 51 069 

      Slovanet, a.s.  51 069 51 069 

      Datalock, a.s.  115 557  

      MPI Slovakia, s.r.o.  16 339  

      BERIT, a.s.  54 235  

      LCS International, a.s.  123 455  

      Asseco Czech Republic, a.s.  310 428  
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      Disig, a.s.  3 395  

      Kryha spol. s r.o.  1 024  

   

Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w 
wyniku nabycia udziałów 806 574 115 557 

      Datalock, a.s.  3 603 115 557 

      Asseco Czech Republic, a.s.  199 134  

      UNiQUARE Software Development GmbH  597 290  

      UNiQUARE Ukraine  2 381  

      CATV Tekov, spol. s r.o.  1 046  

      DATALOCK TATRY, s.r.o.  3 120  

   

Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji z 
tytułu opcji zakupu wynikających z 
podpisanych umów  

615 701 0 

      LCS International, a.s.  84 006  

      UNiQUARE Software Development GmbH  531 695  

   

 RóŜnice kursowe dotyczące jednostki 
zagranicznej  (9 222) 0 

      BERIT, a.s.  1 246  

      LCS International, a.s.  2 834  

      Asseco Czech Rrepublic, a.s.  4 392  

      UNiQUARE Software Development GmbH  (17 694)  

Wartość firmy z konsolidacji na koniec okresu 2 088 555 166 626 

 
Wartośc aktywów przypadająca na udziałowców mniejszościowych to jest kapitał 
mniejszości wyceniony na dzień 31 marca 2008 w kwocie 118 512  tys. Sk.  
 

6.4. Informacja o naleŜnościach 
 
Na dzień 31 marca 2008 roku Grupa wykazała naleŜności netto z tytułu dostaw i usług w 
kwocie 723 861 tys. SKK. 
 

6.5. Informacja o zobowiązaniach i rozliczeniach międzyokresowych 
 
Na dzień 31 marca 2008 roku Grupa wykazała zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w 
kwocie 232 731 tys. SKK, rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe w 
kwocie 150 453 tys. SKK (w tym usługi serwisowe opłacone z góry w kwocie 111 211 
tys. SKK) oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe w kwocie 72 747 
tys. SKK (w tym rezerwa na niewykorzystane urlopy w kwocie 53 156 tys. SKK) 
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Na dzień 31 marca 2008 roku Grupa wykazała zobowiązanie z tytułu zakupu udziału v 
spółkę  

• UNiQUARE Software Development GmbH w kwocie 189 144 tys. SKK, 
zobowiązanie zostało przeliczone na słowackie korony przy zastosowaniu kursu 
NBS z dnia 31 marca 2008 roku. 

• Datalock, a.s. w kwocie 18 903 tys. SKK 
• Disig, a.s. w kwocie 2 500 tys. SKK 
• MPI Slovakia, a.s. w kwocie 7 500 tys. SKK 

 
Na dzień 31 marca 2008 roku Grupa wykazała zobowiązanie finansowe krótkoterminowe 
z tytułu dywidend w kwocie 181 812 tys. SKK.  
Grupa przyznała opcje put i tym samym podjęła warunkowe zobowiązania finansowe 
wobec mniejszościowych akcjonariuszy spółek LCS International, a.s. oraz UNiQUARE 
Software Development GmbH. Z tego tytułu dotyczące wartości firmy ulęgli zmianę. 
Na dzień 31 marca 2008 roku Grupa wykazała zobowiązanie finansowe krótkoterminowe 
w kwocie 105 294 tys. SKK (81 497 tys. CZK), które stanowi wartość przyszłej zapłaty 
za dodatkowy, 40,75%, pakiet udziałów spółki LCS International, a.s. Zobowiązanie 
zostało przeliczone na słowackie korony przy zastosowaniu kursu NBS z dnia 31 marca 
2008 roku. W dniu 22 kwietnia 2008 roku Asseco Slovakia, a.s. podpisała protokoły 
przekazania akcji na podstawie których nabyła w/w udział. W dniu 8 maja 2008 roku 
Asseco Slovakia, a.s. odsprzedała ten udział spółce Asseco Czech Republic, a.s. 
Częścią umowy kupna udziału UNiQUARE Software Development jest teŜ Put opcja, która 
daje prawo mniejszościowym akcjonariuszom sprzedać ich pozostały udział w spółce 
UNiQUARE Software Development jednak nie wcześniej niŜ w styczniu 2011 roku. Cena 
zaleŜy od zysku spółki za 2 lata poprzedzające rok ekspiracji opcji. Na dzień 31 marca 
2008 roku Grupa wykazała zobowiązanie finansowe długoterminowe w kwocie 531 695 
tys., które stanowi oszacowaną wartość przyszłej zapłaty za dodatkowy, 40%, pakiet 
udziałów spółki UNiQUARE Software Development GmbH. Zobowiązanie zostało 
przeliczone na słowackie korony przy zastosowaniu kursu NBS z dnia 31 marca 2008 
roku. Częścią umowy o kupnie udziału w spółce UNiQUARE jest teŜ tzw. Call opcja. 
Spółka Asseco Slovakia posiada prawo do Ŝądania od obecnych akcjonariuszy 
mniejszościowych sprzedaŜy pozostających udziałów (40%) na takich samych 
warunkach, jak w przypadku Put opcji. 
 
Ze względu, na to, Ŝe z pewnością nie dojdzie do zastosowania put opcji przez 
mniejszościowych właścicieli spółki BERIT, a.s. nie zostało wyliczone zobowiązanie 
finansowe z niniejszej put opcji. 
  

6.6. Informacja o jednostkach zaleŜnych 
 
Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Asseco w I kwartał 2008 roku składają się 
wyniki Asseco Slovakia, a.s oraz spółek konsolidowanych.  
 
PoniŜej przedstawiono podstawowe dane spółek objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2008 roku (w tys. SKK)* 
 

Spółka 
Przychody  

ze sprzedaŜy 
Zysk/(strata)  

netto 

 
3 miesięcy do 
31 marca 2008 

3 miesięcy do 
31 marca 2007  

3 miesięcy do 
31 marca 2008 

3 miesięcy do 
31 marca 2007  

Grupa Slovanet 169 229 153 547 2 671 10 944 

Grupa Datalock 1 75 621 - 7 696 - 

MPI Slovakia, s.r.o. 2 10 257 - -4 998 - 
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Grupa LCS International 3 94 475 - 5 578 - 

Grupa BERIT 4 28 841 - -19 063 - 
Asseco Czech Republic, 
a.s. 5 266 592 - 45 635 - 

Disig, a.s. 6 6 545 - 1 181 - 

Grupa UNiQUARE 7 92 506 - 6 750 - 
* Dane nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych; zaprezentowano skonsolidowane przychody Grupy oraz 
wynik finansowy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy 
 
1   Spółka Datalock, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w marcu 2007 roku 
2   Spółka MPI Slovakia, s.r.o. została zakupiona przez Asseco Slovakia w lipcu 2007 roku 
3   Spółka LCS International, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w lipcu 2007 i 
przekazana do Asseco Czech Republic w październiku 2007 roku 
4   Spółka BERIT, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w sierpniu 2007 i przekazana do 
Asseco Czech Republic w październiku 2007 roku 
5   Spółka Asseco Czech Republic, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w  październiku 
2007 roku 
6   Spółka Disig, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w październiku 2007 roku 
7   Spółka UNiQUARE Software Development GmbH została zakupiona przez Asseco Slovakia w 
styczniu 2008 roku 
 

6.7. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

Nazwa podmiotu SprzedaŜ Grupy Zakupy Grupy 
 2008 2007 2008 2007 
Transakcje z jednostką dominującą     
Asseco Poland A.S. 0 15 0 24 995 
     
Transakcje z jednostkami zaleŜnymi     
Slovanet, a.s. 825 877 4 313 1 601 
Datalock, a.s. 15 - 538 - 
MPI Slovakia, s.r.o. 888 - 1 950 - 
Disig, a.s. 3 169 - 0 - 
Asseco Czech Republic, a.s. 0 - 322 - 
BERIT, a.s. 0 - 0 - 
     
Transakcje z jednostkami 
stowarzyszonymi     

První Certifikační Autorita, a.s. 1 665 - 31 - 
     
Transakcje ogółem 6 562 1 036 7 154 73 099 
 
     

Nazwa podmiotu 
NaleŜności  

Grupy 
Zobowiązania 

Grupy 
 2008 2007 2008 2007 
Transakcje z jednostka dominującą     
Asseco Poland A.S. 3 020 15 0 24 995 
     
Transakcje z jednostkami zaleŜnymi     
Slovanet, a.s. - z dostaw i usług 2 006 358 169 655 
Slovanet, a.s. - inne 0 0 20 275 34 182 
Datalock, a.s. 0 0 625 - 
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MPI Slovakia, s.r.o. 674 - 2 643 - 
Disig, a.s. 46 - 1 352 - 
Asseco Czech Republic, a.s. 322 - 0 - 
     
Transakcje z jednostkami 
stowarzyszonymi     

První Certifikační Autorita, a.s. 357 - 16 - 
D.Trust Certifikačná Autorita a.s.  265 - 0 - 
     
Transakcje ogółem 3 670 373 25 080 59 832 
 
Podane transakcje z jednostkami powiązanymi odbyły się na warunkach rynkowych, w 
ramach bieŜącej działalności poszczególnych spółek (tab. w tys. SKK). 
Na podstawie umowy z dnia 7 września 2007 roku Asseco Slovakia, a.s. udzieliła spółce 
zaleŜnej MPI Slovakia, s.r.o. poŜyczki w wysokości 1 500 tys. SKK. Oprocentowanie 
poŜyczki jest 6,31%. Spłata poŜyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w terminie do 30 
czerwca 2008 roku. 
 

6.8. 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 31 marca 2008 roku przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 
bilansowy (1 ZŁ = 9,2507 SKK), (1 EUR = 32,6161 SKK), 

• wybrane pozycje bilansowe na dzień 31 grudnia 2007 roku przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 
bilansowy (1 ZŁ = 9,3809 SKK), (1 EUR = 33,6024 SKK), 

• wybrane pozycje bilansowe na dzień 31 marca 2007 roku przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 
bilansowy (1 ZŁ = 8,6059 SKK), (1 EUR = 33,3005 SKK), 

• wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za okres 
01.01.2008 – 31.03.2008, przeliczone są według kursu stanowiącego średnią 
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca pierwszego kwartału 2008 roku 
(1 ZŁ = 9,2709 SKK), (1 EUR = 32,9823 SKK), 

• wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za okres 
01.01.2007 – 31.03.2007, 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 = 8,7871 SKK), (1 EUR = 34,3290 SKK),   

• największy i najmniejszy kurs w poszczególnych okresach: 

 

  

  01.01.2008 
- 31.03.2008 

01.01.2007 
- 31.03.2007 

ZŁ -> SKK 9.3458 9.0171 
max 

EUR -> SKK 33.9621 35.3228 
ZŁ -> SKK 9.0909 8.4602 

min 
EUR -> SKK 32.3027 32.8070 
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Kurs wymiany EUR/SKK był wyliczony według kursu wymiany EUR/ZŁ i SKK/ZŁ 
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski k data wymiany. 

 

6.9. 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.  

 

6.10. Działalność operacyjna 

W I kwartale 2008 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia uzyskała następujące wyniki 
finansowe:  

 

• przychody ze sprzedaŜy na poziomie 934.385 tys. SKK 

• zysk z działalności operacyjnej w wysokości 101.081 tys. SKK 

• zysk przypisany do podmiotu dominującego 62.195 tys. SKK 

 

Wyniki za I kwartał są w wszystkich przedstawionych wskaźnikach wyŜsze niŜ za I 
kwartał 2007 roku jednak z powodu międzyrocznego wzrostu wyników największej spółki 
Asseco Slovakia, a.s. a jednak z powodu włączenia dalszych spółek do grupy w trakcie 
2007 roku (Datalock, a.s., LCS International, a.s., BERIT, a.s. a MPI Slovakia, s.r.o., 
Asseco Czech Republic, a.s. i Disig, a.s.) i 2008 roku (UNiQUARE Software Development 
GmbH). 

 

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

 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2008 - 
31.03.2008 

struktura                 
w % 

01.01.2007 - 
31.03.2007 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

oprogramowanie, w tym: 599 917 64 171 096 52 251 

oprogramowanie własne 484 943 52 142 343 43 241 

oprogramowanie obce 114 974 12 28 753 9 300 

integracja systemów 22 466 2 6 899 2 226 

outsourcing 121 592 13 1 891 1 0 

teleinformatyka 164 778 18 151 068 45 0 

pozostałe 25 632 3 1 352 0 0 

razem 934 385 100 332 306 100 181 
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Wykres 1. Struktura sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów  (I 
kwartał 2008). 
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W I kwartale 2008 roku Grupa Asseco Slovakia osiągnęła przychody ze sprzedaŜy na 
poziomie 934.385 tys. SKK, co stanowi 181% wzrost sprzedaŜy w porównaniu z I 
kwartałem 2007 roku. Największa wartość stanowiąca 52% sprzedaŜy Grupy, pochodzi 
ze sprzedaŜy oprogramowania własnego wytworzonego przez Spółki Grupy. Znacząca 
grupą produktów stanowiącą 18% 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 i GIS za pośrednictwem spółki Datalock, a.s. i od trzeciego kwartału w osiągnięciach 
Grupy biorą teŜ udział spółki LCS International, a.s., BERIT, a.s. i MPI Slovakia, s.r.o.  
 
W IV kwartale 2007 r. dołączyła do tych spółek teŜ Asseco Czech Republic, która wniosła 
do grupy utarg ze sprzedaŜy własnego SW oraz SW stron trzecich (oprogramowanie 
obce), ERP i outsourcing. 
 

Tabela 2. Przychody ze sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów (w tys. 
SKK). 
 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2008 - 
31.03.2008 

struktura                 
w % 

01.01.2007 - 
31.03.2007 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

Combined Finance 294 712 32% 69 673 21% 423% 

Health 45 102 5% 63 342 19% 71% 

Public (Other) 25 336 3% 29 0% 87367% 

Utilities & Industry 97 217 10% 0 0%  - 

Telco 242 534 26% 151 068 45% 161% 

ERP & SAP 178 903 19% 0 0%  - 

BI 25 787 3% 25 488 8% 101% 
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EAI 11 687 1% 21 013 6% 56% 
Technology & 
Outsourcing 13 107 1% 1 693 1% 774% 
RAZEM 934 385 100% 332 306 100% 281% 
 
 

ERP & 
SAP

Utilities & Industry
Public (Other)

Telco

Health

Combined Finance
EAI

Technology & 
OutsourcingBI

Combined Finance
Health
Public (Other)
Utilities & Industry
Telco
ERP & SAP
BI
EAI
Technology & Outsourcing

 
 
 

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

- rynek słowacki:     403.853 tys. SKK 

- rynek czeski:      405.687 tys. SKK 

- pozostałe kraje europejskie: 124.845 tys. SKK.  

(przychody za okres 01.01.2008 – 31.03.2008) 

 

Tabela 3. Zyski Grupy Asseco (w tys. SKK). 

 

ZYSKI GRUPY ASSECO 

01.01.2008 
- 

31.03.2008 
struktura                 

w % 

01.01.2007 
- 

31.03.2007 
struktura                 

w % 
zmiana                       
w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 403 433 43 116 977 35 245 

zysk z działalności operacyjnej 101 081 11 55 061 17 84 

zysk brutto  100 213 11 58 094 17 73 

zysk netto* 62 195 7 39 186 12 59 

*zysk netto przypisany do podmiotu dominującego 
 
 
 
Grupa Asseco Slovakia osiągla za I kwartal 2008 roku wzrost zysku brutto z sprzedaŜy 
245% w porównaniu z I kwartałem 2007 roku. Ten wzrost został osiągnięty przede 
wszystkim dzięki poszerzeniu grupy o nowe spółki. Dzięki sporym usiłowaniom przy 
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sprzedaŜy produktów we wszystkich spółkach udało się grupie osiągnąć za I kwartał 
2008r. wzrost utargów o 181%, wzrost zysku z działalności operacyjnej o 84% i wzrost 
zysku netto przypisanego do podmiotu dominującego 59% w porównaniu do I kwartału 
2007 roku.  

 

Wykres 2. Wyniki finansowe  Grupy Asseco Slovakia w I kwartale 2008 roku i I kwartale 
2007 roku (w tys. SKK). 
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Tabela 4 i 5. Wyniki finansowe Asseco Slovakia (w tys. SKK). 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2008 - 
31.03.2008 

struktura                 
w % 

01.01.2007 - 
31.03.2007 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

oprogramowanie własne 195 129 98 179 545 99 9 
oprogramowanie obce, 

integracja i outsourcing 3 241 2 1 693 1 91 

razem 198 370 100 181 238 100 9 

 

 

ZYSKI  
01.01.2008 - 
31.03.2008 

struktura                 
w % 

01.01.2007 - 
31.03.2007 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 90 189 45 93 197 51 -3 

zysk z działalności 
operacyjnej 46 336 23 45 101 25 3 

zysk brutto  169 670 86 53 212 29 219 

zysk netto 160 505 81 43 049 24 273 

  

W okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca Asseco Slovakia, a.s. odnotowała 
takŜe bardzo dobre wyniki finansowe.  
Utargi ze sprzedaŜy własnego oprogramowania wzrosły za I kwartał 2008 roku w 
porównaniu do roku 2007 o 9% i jego udział wzrósł na 98% wszystkich utargów za I 
kwartał 2008 roku. Na przekór temu wynikowi nie osiągnął poziomu I kwartału 2007 
roku, czemu teŜ odpowiada spadek zysku brutto ze sprzedaŜy o 3%. Za I kwartał 2008r. 
zyski z działalności operacyjnej wzrosły o 3% w stosunku do I kwartału 2007r. Te wyniki 
razem z wyjątkowym wynikiem z działalności finansowej z tytułu dywidendów 
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wspomogły wzrost zysku brutto o 219% i zysku netto o 273% w porównaniu do I 
kwartału 2007 roku. 
 

6.11. Działalność inwestycyjna 

W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej 
Grupy Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie – 34.486 tys. SKK. 
Uwzględniają one głównie wydatki w kwocie 34.999 tys. SKK związane z nabyciem przez 
Jednostkę Dominującą, udziałów w spółkach zaleŜnych. Wydatki na nabycie w I kwartałe 
2008 roku wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
wyniosły 58.618 tys. SKK.  

Ze względu na to, na pewno nie nastąpi udostępnienie put opcji przez akcjonariuszy 
mniejszościowych spółki BERIT, a.s. zostały uwolnione środki pienięŜne złoŜone na ten 
cel na lokacie wiązanej w kwocie 81.113 tys. SKK. 

 

6.12. Działalność finansowa 
 
W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej Grupy 
Asseco Slovakia uzyskały wartość w kwocie 63 208 tys. SKK Przepływy pienięŜne netto 
związane były przede wszystkim z wpływem spłaty poŜyczek w kwocie -89,379 tys. SKK i 
uzyskania poŜyczek w kwocie 176.938 tys. SKK. 
 

6.13. Analiza wskaźnikowa Grupy Asseco Slovakia  
 

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

Podstawowe wskaźniki finansowe 
01.01.2008 - 
31.03.2008 

01.01.2007 - 
31.03.2007 

 1. Wskaźnik bieŜącej płynności 0,61 2,14 

 2. Wskaźnik wysokiej płynności 0,60 2,10 

 3. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia  61% 36% 

 4. Rentowność EBIT  11% 17% 

 5. Rentowność EBITDA  15% 22% 

 6. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto  11% 17% 

 7. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto  7% 12% 

 8. Rentowność kapitału własnego ROE  5% 4% 

 9. Rentowność aktywów ogółem ROA  2% 2% 

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 
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6.14. Analiza wskaźnikowa Spółky Asseco Slovakia  

Tabela 7. Podstawowe wskaźniki finansowe Spółky. 

Podstawowe wskaźniki finansowe 
01.01.2008 - 
31.03.2008 

01.01.2007 - 
31.03.2007 

 1. Wskaźnik bieŜącej płynności 0,68 3,24 

 2. Wskaźnik wysokiej płynności 0,68 3,24 

 3. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia  38% 25% 

 4. Rentowność EBIT  23% 25% 

 5. Rentowność EBITDA  25% 27% 

 6. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto  86% 29% 

 7. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto  81% 24% 

 8. Rentowność kapitału własnego ROE  12% 4% 

 9. Rentowność aktywów ogółem ROA  8% 3% 
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 

 

6.15. 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 28.3.2008 przeznaczyło zysk za 2007 
rok na wypłatu diwidendy w kwocie 167 177 tys. SKK, t.j. 93,92 SKK na jedną akcję, 
które zostaną wypłacone w maju 2008 roku. 
 
 

6.16.  Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub 
aktywów warunkowych 
 

Grupa Asseco Slovakia posiada zobowiązania warunkowe wynikające z podpisanych z 
klientami umów, tytułem naleŜytego wykonania umów przez Slovanet w kwocie 5.000 
tys. SKK.  

W sens podpisanej umowy z Tatra banka, a.s. spółka Asseco Slovakia, a.s. udzieliła 
gwarancji za spółkę Slovanet, a.s. w wysokości 2 646 tys. EURO za udostępniony kredyt. 
Ten kredyt powinien zostać spłacony do 2012 roku. Zastąpił on kredyt akwizycyjny, 
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który czerpała spółka Slovanet, a.s. od Československá obchodná banka, a.s. Gwarancja 
spółki Asseco Slovakia, a.s. zastępuje poprzednie poręczenie udzielone przez ČSOB. 

 

6.17. Prognoza finansowa 
 

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

 

6.18. 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. przed rejestracją podziału akcji 

Asseco Slovakia Share Price on WSE
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W dniu 29 kwietnia 2008 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
podjął uchwałę, na mocy której postanowił rejestrować w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych 196.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 SKK 
kaŜda, pod warunkiem ich rejestrowania przez Centrálny Depozitár Cenných Papierov 
SR, a.s., pod kodem SK1120009230 na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu 
oraz podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 
wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.  

W dniu 5 maja 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
196.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 SKK (jedna korona 
słowacka) kaŜda.  
 
Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 7 maja 2008 roku w trybie zwykłym do 
obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje o których mowa powyŜej, pod 
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 
maja 2008 r. rejestracji tych akcji oraz oznaczenia ich kodem: „SK1120009230”. 
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W dniu 7 maja 2008 r. przeprowadzone zostali następujące operacje na akcjach Spółki, 
oznaczonych kodem SK1120009230: 
 

1) podwyŜszenie wartości nominalnej z obecnej 1 SKK (jednej korony słowackiej) 
na 10 SKK (dziesięć koron słowackich), 

2) wymiana akcji Spółki w stosunku 1:10 (1 dotychczasowej akcji o wartości 
nominalnej 10 SKK odpowiadać będzie 10 akcji o wartości nominalnej 1 SKK). 

 
W związku z powyŜszym, z dniem 7 maja 2008 r. pod kodem SK1120009230 
zarejestrowanych będzie 17.800.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 SKK (jedna 
słowacka korona) kaŜda. 

W dniu 7 maja 2008 akcje spółki Asseco Slovakia, a.s. byli notowane pierwszy dzień po 
wymianie. W związku z tym kurs odniesienia dla akcji powyŜszej spółki na sesję w tym 
dniu wynosił 38,11 PLN. 

 

Aktualny kurs akcji z dnia 09.05.2008 roku wynosi 40,17 ZŁ. 

 

6.19. Wybrane dane finansowe 
 
Tabela 8: Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

w tys. zł w tys. EUR 

1 kwartał 
narastająco 

1 kwartał 
narastająco 

1 kwartał 
narastająco 

1 kwartał 
narastająco 

01.01.2008 - 01.01.2007 - 01.01.2008 - 01.01.2007 - 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

31.03.2008 31.03.2007 31.03.2008 31.03.2007 

I.Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 100 787 37 817 28 330 9 680 

II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 903 6 266 3 065 1 604 

III.Zysk (strata) brutto 10 809 6 611 3 038 1 692 

IV.Zysk (strata) netto przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 6 709 4 459 1 886 1 141 

V.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 21 501 (12 151) 6 044 (3 110) 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (3 720) (931) (1 046) (238) 

VII.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej 6 818 (1 921) 1 916 (492) 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów 15 860 (16 781) 4 458 (4 295) 

IX.Aktywa razem 474 519 191 412 134 585 49 467 

X.Zobowiazania długoterminowe 86 431 13 335 24 514 3 446 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe 201 252 41 919 57 080 10 833 

XII.Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 174 024 115 144 49 357 29 757 

XIII.Kapitał zakładowy 192 184 55 48 

XIV.Liczba akcji (w szt.) 1 780 000 1 584 000 1 780 000 1 584 000 

XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję 
(w zł /EUR) 3,77 2,82 1,06 0,72 

XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł 
/EUR) 97,77 72,69 27,73 18,79 

XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda 
na jedna akcję   (w zł /EUR) 

10,15 11,46 2,88 2,96 
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Tabela 9: Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

 
w tys. zł w tys. EUR 

1 kwartał 
narastająco 

1 kwartał 
narastająco 

1 kwartał 
narastająco 

1 kwartał 
narastająco 

01.01.2008 - 01.01.2007 - 01.01.2008 - 01.01.2007 - 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

31.03.2008 31.03.2007 31.03.2008 31.03.2007 

I.Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 21 397 20 625 6 014 5 279 

II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 998 5 133 1 405 1 314 

III.Zysk (strata) brutto 18 301 6 056 5 144 1 550 

IV.Zysk (strata) netto  17 313 4 899 4 866 1 254 

V.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 10 582 (6 963) 2 974 (1 782) 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 4 853 (9 397) 1 364 (2 405) 

VII.Przepływy pienięŜne netto z działalności   
finansowej (188) (142) (53) (36) 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów 11 416 (17 774) 3 209 (4 550) 

IX.Aktywa razem 282 738 153 948 80 191 39 785 

X.Zobowiazania długoterminowe 2 722 6 002 772 1 551 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe 104 365 31 973 29 600 8 263 

XII.Kapitał własny 175 651 115 973 49 819 29 971 

XIII.Kapitał zakładowy 192 184 55 48 

XIV.Liczba akcji (w szt.) 1 780 000 1 584 000 1 780 000 1 584 000 

XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję 
(w zł /EUR) 9,73 3,09 2,73 0,79 

XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł 
/EUR) 98,68 73,22 27,99 18,92 

XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda 
na jedna akcję   (w zł /EUR) 10,15 11,46 2,88 2,96 

 

Wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy (zob. dział 7.3). 

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. nie zawarła w I kwartale 2008 takich transakcji. 

 

7.3. Udzielone poręczenia kredytów, poŜyczki lub gwarancje 

W sens podpisanej umowy z Tatra banka, a.s. spółka Asseco Slovakia, a.s. udzieliła 
gwarancji za spółkę Slovanet, a.s. w wysokości 2 646 tys. EURO za udostępniony kredyt. 
Ten kredyt powinien zostać spłacony do 2012 roku. Zastąpił on kredyt akwizycyjny, 
który czerpała spółka Slovanet, a.s. od Československá obchodná banka, a.s. Gwarancja 
spółki Asseco Slovakia, a.s. zastępuje poprzednie poręczenie udzielone przez ČSOB. 

 

W spółce Asseco Slovakia, a.s. jest gwarancja bankowa wydana przez Československá 
obchodní banka, a.s.  waŜna do 11.08.2008 na kwotę 71 mil. CZK dla akcjonariuszy LCS 
International, a.s.  za pozostałe akcje w LCS International, a.s. Niniejsza gwarancja 
zostanie anulowana w maju 2008 roku po zapłaceniu ceny kupna za te akcje. 

 

W spółce Slovanet, a.s. jest gwarancja bankowa wydana przez ČSOB, 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). 

Oprócz tego spółka Slovanet, a.s. otrzymała gwarancję bankową na zabezpieczenie 
spełnienia obowiązkow wobec spółki T-Mobile za udostępnione usługi, a.s. za 
pośrednictwem Tatra banka, a.s. Gwarancja jest waŜna do 31.12.2008. 

 

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej 

W dniu 29 listopada 2007 r. Spółka zawarła znaczącą umowę kredytową z Tatra banka, 
Spółka akcyjna („Bank”) w łącznej wysokości 10 milionów EURO („Umowa”), przy czym 
ostateczny termin spłaty kredytu przypada w dniu 30 września 2008 r.  

Oprocentowanie Kredytu ustalone jest w oparciu jest o 1 miesięczną stawkę EURIBOR + 
1,10 % p.a. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie nabycia udziałów spółkę 
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spółce UNiQUARE Software Development, GmbH. (raport bieŜący nr 42/2007) 
reprezentujących 60% kapitału zakładowego tej spółki.  

Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu:  

- gwarancję spłaty kredytu wystawiona przez Asseco Czech Republic, a.s. wynikająca z 
umowy gwarancji, która zostanie zawarta pomiędzy Bankiem a Asseco Czech 
Republic, a.s., 

- weksel in blanco wystawiony przez Asseco Slovakia, a.s., z którego moŜliwości 
dochodzenia roszczenia określone są w umowie.  

Umowa przewiduje, Ŝe w przypadku niezawarcia umowy gwarancji pomiędzy Asseco 
Czech Republic, a.s. a Bankiem ustanowione zostanie zabezpieczenia w postaci zastawu 
na akcjach Asseco Czech Republic, a.s., będących własnością Asseco Slovakia, a.s. 
 

/Komunikat bieŜący nr 43/2007 z dnia 30 listopada 2007 r./ 

 

Umowa kredytowej przez spółka zaleŜna Slovanet, a.s.  

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, Ŝe w dniu 19 marca 2008 r. spółka zaleŜna 
Slovanet, a.s. zawarła znaczącą ramową umowę kredytową z Tatra banka, Spółka 
akcyjna („Bank”) w łącznej wysokości 450 milionów SKK („Ramowa Umowa Kredytu”). 
Oprocentowanie Kredytu ustalone jest w oparciu jest o 1 miesięczną stawkę BRIBOR + 
1,10 % p.a. Środki z kredytu zostaną wykorzystane na inwestycje technologiczne i 
akwizycje zgodnie ze strategią biznesową przyjętą przez Slovanet, a.s. w listopadzie 
2007 r. 

Zgodnie z zapisami Umowy, spółka Slovanet, a.s. ma prawo zaciągać poŜyczkę w 
oddzielnych częściach i to jest uzaleŜnione od przyjęcia przez Asseco Slovakia, a.s. 

Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu: 

-  zabezpieczenie spłaty Kredytu w postaci umowy zastawu na naleŜnościach 
handlowych Slovanet, a.s. 

-  zabezpieczenie spłaty Kredytu w postaci umowy gwarancji zawartej pomiędzy Asseco 
Slovakia, a.s. i Bankiem na czas zaciągnięcia indywidualnych części poŜyczki.  

-  weksel in blanco wystawiony przez Slovanet, a.s., z którego moŜliwości dochodzenia 
roszczenia określone są w umowie. 

 

7.4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 
charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 
W I kwartałe zaznaczyla Grupa Asseco Slovakia istotne wplywy w dziedzinie finansowej: 
 

 
- w I kwartale 2008 roku Grupa odnotowała koszty finansowe związane z uzyskaniem 

kredytu na zakup akcji w UNiQUARE razem z odsetkami w wysokości 4.487 SKK.  
 
 
 
W I kwartałe zaznaczyla Spólka Asseco Slovakia istotne wplywy w dziedzinie finansowej: 

- dywidendy od spółki Asseco Czech Republic, a.s. w kwocie 88 mil. CZK 

- dividendy z ostatnich dcérskych spoločností spolu vo výške … tis. SKK 

(podane wpływy wystąpiły jedynie na poziomie Spółki) 
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8. 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 
2008 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 finansowym, jak równieŜ w administracji 
publicznej, działania konkurentów z branŜy informatycznej, kształtowanie się kursów 
walut, itd. 

 

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 pomyślna 
współpraca a synergie wynikające z wspólpracy z spółkami Slovanet, a.s., DATALOCK, 
a.s., MPI Slovakia, s.r.o., Disig, a.s. i spółkami nabytymi na rynku czeskym LCS 
International, a.s. i BERIT, a.s. i na rynku austriackim UNiQUARE Software Development, 
GmbH - uzyskanymi spółkami zaleŜnymi. 

 

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. Asseco Slovakia planuje, w przypadku pozytywnego rozwoju na rynkach 
akcjnych, kontynuowanie realizacji tej strategii przez uskutecznienie SPO – Secondary 
public offering w pierwszej połowie 2008 roku. W zaleŜności od korzystności konkretnego 
rozwiązania jest brane pod uwagę lokowanie akcji nie tylko na Giełdzie Warszawskiej, ale 
teŜ na innej (np. praskiej). Notowanie akcji Asseco Czech Republic za pośrednictwem 
IPO zostało w wyniku tego odłoŜone. Środki uzyskane w SPO planuje Asseco Slovakia 
wykorzystać do wybudowania nowego filara grupy ASSECO w Austrii i na Węgrzech, 
alternatywnego wzmocnienia swej pozycji w Czechach poprzez akwizycję kolejnej spółki.  
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