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Wstęp 
 
1 półrocze 2007r. stanęło pod znakiem „gorączki zakupowej“ udziałów w róŜnych 

IT firmach w Czechach i na Słowacji. Pierwsza akwizycja została zrealizowana na 
początku roku w postaci kupna udziału w spółce Datalock (8 stycznia  2007 r.  została 
podpisana umowa akwizycyjna na zakup 51,04% udziałów w spółce). Datalock rozwija 
własne ERP rozwiązania (Oracle), przeznaczone zwłaszcza dla mniejszych i średnich firm, 
lecz takŜe rozwiązania dla waŜnych klientów z administracji publicznej - VÚC.  

W 2 kwartale faktycznie pękł sagan z akwizycjami. Najpierw kupiliśmy 25,06% 
procent udziałów w Asseco Czech Republic, (w dniu 24 kwietnia 2007 r. Spółka podpisała 
umowę nabycia 329 akcji spółki Asseco Czech Republic), po czym nastąpiła akwizycja 
kolejnego ERP providera z własnym rozwiązaniem na bazie Microsoftu - LCS International 
z Republiki Czeskiej (w dniu 4 maja 2007 r. Spółka podpisała umowę nabycia 117.000 
akcji spółki LCS International, a.s. - 55,03 % udziałów). W ten sposób uzyskaliśmy 
udziały w majątku dwóch najwaŜniejszych ERP firm na Słowacji i w Czechach 
orientowanych na Oracle oraz na platformę Microsoft. Z kolei była to akwizycja 55,43% 
udziałów w czeskiej firmie BERIT (w dniu 19 czerwca 2007 r. Spółka podpisała umowę 
nabycia 485 akcji spółki BERIT, a.s.), która rozwija własne rozwiązanie GIS (geograficzny 
IS), oraz wysoko rozwinięte rozwiązania dla dziedziny utylit i przemysłu, a mianowicie 
TIS (technologiczny IS). Spółka BERIT posiada filie w Niemczech i Szwajcarii. I (jak 
dotąd) ostatnia akwizycja jest znowu na Słowacji – chodzi o spółkę MPI SLOVAKIA, SAP 
providera działającego na Słowacji (w dniu 6 lipca 2007 r. Spółka podpisała umowę w 
przedmiocie nabycia 51% udziałów spółki MPI Slovakia, s.r.o.). MPI jest mniejszą spółką, 
która wdraŜa standardowe rozwiązania SAP, przede wszystkim dla średnich i większych 
firm. Ze względu na fakt, iŜ w administracji państwowej a przede wszystkim u klientów 
korporacyjnych oczekiwane jest wdraŜanie SAP, zamierzamy właśnie za pośrednictwem 
spółki MPI uczestniczyć w tego typu projektach. NaleŜy jednak takŜe pamiętać o naszym 
51-procentowym udziale w spółce Slovanet, która jest jednym z najwaŜniejszych 
alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych na Słowacji. Przez wstępnie ostatnią 
akwizycję, która jest jeszcze w toku, powinniśmy uzyskać mniejszą słowacką firmę, która 
zajmuje się świadczeniem usług w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. 

Pierwsze półrocze 2007 roku było dla Asseco Slovakia, a.s. okresom typowym pod 
względem biznesowym. Przychody w kwocie cca 738 mil. SKK stanowią więcej niŜ 49% 
przychodów rocznych planowanych spółki w 2007 roku. Przychody za 1.  półrocze 2007 r. 
są większe w porównaniu z przychodami za 1.  półrocze  2006 r., tworzenie EBIT 
i czystego zysku odpowiada oczekiwaniom. 

 Za największy sukces biznesowy spółki Asseco Slovakia w 1 półrocze 2007 r. 
uwaŜamy zwycięstwo w przetargu na dostawę kompleksowego systemu informatycznego 
dla Modrá Pyramída stavebná spořitelna, a.s., naleŜącej do grupy kapitałowej Societe 
Generale. Spółka   równieŜ pomyślnie podpisała aneks do umowy z EXIMBANKA SR. 
Przedmiotem umowy jest kompleksowa modernizacja funkcjonującego systemu 
informatycznego. A równieŜ sukces biznesowy jest podpisanie umowy serwisowej dla 
systemu informacyjnego dla Union zdravotná poisťovňa, a.s. Kolejne interesujące 
kontrakty podpisane w pierwszym półroczu 2007r. są opisane w poniŜszym tekście. 
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Wybrane dane finansowe skonsolidowanego oraz 
jednostkowego sprawozdania finansowego  
 
 

w tys. zł w tys. EUR 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

01.01.2007 - 01.01.2006 - 01.01.2007 - 01.01.2006 - 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE 

30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 

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

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

III.Zysk (strata) brutto 11 822 9 136 3 072 2 343 

IV.Zysk (strata) netto przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 8 874 7 004 2 306 1 796 

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

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

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

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

IX.Aktywa razem 167 118 176 347 44 378 44 269 

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

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

XII.Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 114 842 118 104 30 496 29 648 

XIII.Kapitał zakładowy 177 169 47 42 

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

XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję 
(w zł /EUR) 5,60 5,72 1,46 1,47 

XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł 
/EUR) 72,50 96,49 19,25 24,22 

XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda 
na jedna akcję   (w zł /EUR) 10,99 10,69 2,92 2,78 

 
 

w tys. zł w tys. EUR 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

01.01.2007 - 01.01.2006 - 01.01.2007 - 01.01.2006 - 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
JEDNOSTKOWE 

30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 

I.Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 41 616 35 958 10 814 9 222 

II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 930 9 346 2 580 2 397 

III.Zysk (strata) brutto 12 233 9 653 3 179 2 476 
IV.Zysk (strata) netto przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 

9 859 7 819 2 562 2 005 

V.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej (5 427) 2 030 (1 410) 521 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (31 936) (785) (8 299) (201) 

VII.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (16 915) (12 236) (4 396) (3 138) 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów (54 278) (10 991) (14 104) (2 819) 
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IX.Aktywa razem 134 077 148 059 35 604 37 168 

X.Zobowiazania długoterminowe 3 829 3 806 1 017 956 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe 14 028 25 801 3 725 6 477 
XII.Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

116 220 118 452 30 862 29 736 

XIII.Kapitał zakładowy 177 169 47 42 

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

XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję 
(w zł /EUR) 6,22 6,39 1,62 1,64 

XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł 
/EUR) 73,37 96,77 19,48 24,29 

XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda 
na jedna akcję   (w zł /EUR) 10,99 10,69 2,92 2,78 

 

Wybrane pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. 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 i kwartału. 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ASSECO 
SLOVAKIA, A.S. ZA I POŁROCZE 2007 ROKU 

 
1. Profil działalności Spółki  
 
Informacje podstawowe: 
 
Nazwa spółki: Asseco Slovakia, a.s. 
Zarejestrowana siedziba: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława 
Numer rejestracji spółki: 35 760 419 
NIP: SK2020254159 
Data załoŜenia: 12 lutego 1999  
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kapitał akcyjny: 1.584.000 SKK 
Liczba akcji: 1.584.000 
Typ, forma i klasa akcji: akcje na okaziciela  
Wartość nominalna na akcję: 1 SKK  
Rejestracja: Rejestr Handlowy Sądu Okręgowego Bratysława I, Sekcja Sa, wpis 2024/B 
 
 
Przedmiotem działalności gospodarczej:  
• działalność poradnicza i  konsultacyjna w dziedzinie oprogramowania i wyposaŜenia 

 technicznego oraz  techniki obliczeniowej  i organizacyjnej,  
• udostępnianie  software (sprzedaŜ gotowych  programów  na podstawie umowy z 

 autorami),  
• badania rynku w dziedzinie systemów  informatycznych,  
• zakup i sprzedaŜ  techniki obliczeniowej,  
• prace administracyjne,  
• działalność  reklamowa i promocyjna,  
• pośrednictwo,  
• automatyczne opracowywanie  danych,  
• organizowanie i prowadzanie szkoleń z zakresu  techniki obliczeniowej,  
• zapewnienie systemowego utrzymania  software z wyjątkiem ingerencji  w 

zastrzeŜone   urządzenia   techniczne,  
• wynajmowanie urządzeń techniki obliczeniowej,  
• projektowanie i optymalizacja technologii  informatycznych, ich rozwój  i realizacja,  
• zapewnienie eksploatacji systemu  informatycznego,  
• kompletowanie sieci obliczeniowych i hardwaru, z wyjątkiem ingerowania  w 

zastrzeŜone   urządzenia   techniczne, 
• kompletowanie  techniki obliczeniowej, instalacja techniki obliczeniowej, sieci 

komputerowych i sieci bazy danych  w zakresie bezpiecznego napięcia, 
• instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, programów (software) i ich serwis,  
• administrowanie sieciami  komputerowymi i harwardem, z wyjątkiem ingerowania  w 

zastrzeŜone   urządzenia   techniczne, 
• projektowanie sieci komputerowych i bazy danych oraz systemów informatycznych, 
• managment w dziedzinie systemów informatycznych i techniki obliczeniowej, 
• montaŜ, naprawy i utrzymanie sprzętu biurowego i techniki  obliczeniowej w zakresie 

bezpiecznego napięcia. 
 
 
Asseco Slovakia jest członkiem międzynarodowej grupy produkcji oprogramowania 
ASSECO oraz jednym z liderów w dziedzinie świadczenia usług informatycznych instytucji 
finansowych, sektora publicznego i przedsiębiorstw komercyjnych na Słowacji.  
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Oferowane rozwiązania  
 
Portfel rozwiązań Asseco Slovakia obejmuje systemy informatyczne dla bankowości 
i ubezpieczeń, systemy informatyczne dla kas mieszkaniowych, systemy obsługi kart, 
DWH i MIS, rozwiązania e-commerce, sprawozdawczość i projekty „pod klucz”. 
 
StarBANK – system informatyczny przeznaczony dla średnich i duŜych banków. System 
automatyzuje wszelkie operacje detaliczne i hurtowe, obejmuje kompleksowy zestaw 
sprawozdań, narzędzi kontroli oraz obsługi transakcji wewnątrzbankowych. 
 
eStarBANK – umoŜliwia wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji do 
świadczenia wszystkich podstawowych funkcji detalicznych dla klientów zdalnych 
(bankowość internetowa, bankowość domowa, usługi bankowe poprzez e-mail i GSM). 
Dokonuje uaktualnień wszystkich operacji oraz obejmuje kompleksowy zestaw 
sprawozdań. 
 
StarBUILD – kompleksowy system informatyczny dla kas mieszkaniowych. 
 
StarCARD – kompleksowy system informatyczny do obsługi kart dla banków i centrów 
przetwarzania transakcji. System zapewnia autoryzację transakcji, sprawdzenie i 
rozliczenie transakcji, wspiera przetwarzanie obciąŜeń zwrotnych umoŜliwia zarządzanie i 
personalizację kart, dostarcza usługi dla handlowców. System obejmuje równieŜ aplikację 
oprogramowania dla urządzeń końcowych: bankomaty i terminale POS.  
 
StarSTAT – kompleksowy system informatyczny do obowiązkowej sprawozdawczości 
finansowej banków komercyjnych względem banku centralnego. System automatyzuje 
proces sporządzania i przekazywania sprawozdań i komunikatów do i/lub z banku 
centralnego. System umoŜliwia równieŜ sporządzanie sprawozdań wewnątrzbankowych.  
 
StarINS – kompleksowy system informatyczny dla firm ubezpieczeniowych. System 
automatyzuje wszelkie operacje biura obsługi klienta i zaplecza, włączając ubezpieczenia 
osobowe, majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej, jak równieŜ ubezpieczenia na Ŝycie, 
zdrowotne i emerytalne. Ponadto system moŜe działać jako niezaleŜny produkt poprzez 
elektroniczne kanały dystrybucji.  
 
SofiSTAR – system informatyczny dla funduszy emerytalnych i powierniczych 
obsługujący czynności operacyjne związane z kapitalizacją i dodatkowymi ubezpieczeniami 
emerytalnymi.  
 
Mediform - kompleksowy system informatyczny dla zakładów ubezpieczeń zdrowotnych.  
 
StarDWH – system umoŜliwia centralizację danych z systemów rozległych i 
heterogennych, tworzenie domen danych (schemat gwiazdy lub płatków śniegu), 
tworzenie wielowymiarowych baz danych, automatyzację procesów kontroli i 
przechowywania danych DWH. System stanowi podstawę dla aplikacji o zaawansowanej 
strukturze słuŜących do wspomagania procesów podejmowania decyzji.  
 
Rozwiązania BI – pozwalają na przetwarzanie danych dla witryn danych 
zorientowanych na problem, przedstawiając wyniki słuŜące do podejmowania decyzji, 
analizy danych przy pomocy technologii OLAP, sporządzania analiz i prognoz 
statystycznych, oraz przygotowywania danych wykorzystywanych przez zaawansowane 
technologie. 
Wśród klientów Spółki znajduje się wiele znaczących krajowych i międzynarodowych 
instytucji finansowych i niefinansowych. 
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Nagrody  
 
Asseco Slovakia uzyskało certyfikat  “Oracle Certified Partner” 
W lutym 2007 r. po kilkuletniej współpracy ze spółką Oracle, dostawcą produktów, usług 
i rozwiązań referencyjnych IS, osiągnęliśmy wyŜszy stopień partnerstwa a jednocześnie 
certyfikat  "Oracle Certified Partner". 
 
WyróŜnienie “Odkrycie Roku 2006” od IBM Slovakia  
W lutym 2007 r. uzyskało Asseco Slovakia od IBM Slovakia - dzięki inwestycjom w 
obszarze rozwiązań softwarowych bazujących na technologiach IBM - tytuł “ Odkrycie 
Roku 2006”. 
 
Asseco Slovakia – właściciel nowej kompetencji Microsoft   
Asseco Slovakia, jako Microsoft Gold Certified Partner, uzyskało w lutym 2007 r. trzecią 
kompetencję Custom Development Solutions Competency. Ta kompetencja jest 
potwierdzeniem wiedzy i doświadczeń Asseca Slovakia w zakresie świadczenia rozwiązań 
bazujących na Microsoft software.  
 
Ocena - Microsoft Industry Awards 
Asseco Slovakia a.s. zdobyła 1 miejsce w kategorii Najlepsze Rozwiązanie Dla 
Administracji Państwowej za rozwiązanie – Jednolity Krajowy System Informacyjny 
Ruchu Turystycznego Republiki Słowackiej (NUTIS) opracowany dla Słowackiej Agencji 
Ruchu Turystycznego. 
 
Drabinka firm telekomunikacyjnych i IT tygodnika TREND 
W dorocznej drabince firm telekomunikacyjnych i IT tygodnika TREND Asseco Slovakia 
potwierdziło swą pozycję z zeszłorocznej edycji i zostało 3 IT firmą z najwyŜszą EBITDA 
(po Eset, Siemens IT Solutions and Services), i podniosło zeszłoroczny wskaźnik EBITDA 
prawie o połowę. Jedną z czołowych pozycji uzyskała takŜe w drabince najbardziej 
zyskownych firm IT na Słowacji (po Eset, Siemens IT Solutions and Services), i zajęła 3 
pozycję po wzroście zysków o 45,5% do 150 mln SKK. W drabince świadczeniodawców 
usług IT na Słowacji Asseco Slovakia zajęła 3 miejsce (po Siemens PSE, Siemens IT 
Solutions and Services). Wynik gospodarczy Asseco Slovakia co roku zmieniają się na 
lepsze a spółka na bieŜąco potwierdza swą pozycję na rynku technologii informacyjnych. 
 
 
 
NajwaŜniejsze fakty związane z notowaniami na giełdzie:  
 
• Asseco Slovakia jest pierwszą spółką słowacką notowaną bezpośrednio na 

zagranicznej  giełdzie papierów wartościowych.  
• Popyt na nasze akcje przewyŜszył wielkość oferty ponad 20-krotnie. 
• Wejście na zagraniczną giełdę jest dla społeczeństwa (włączając naszych klientów) 

 sygnałem świadczącym o stabilności i wartości Spółki.  
• Spółka pozyskała środki finansowe przekraczające 800 mln SKK na dalszy rozwój 

grupy  w drodze przejęć. 
• W pierwszym dniu notowań cena akcji wzrosła o 20%. 
• Wzrost ceny akcji od debiutu osiągnął 49,92%. 
 

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: 
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     kurs akcji Asseco Slovakia, a.s. 
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listopad 06 grudzień
06
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07

lipiec 07

Asseco Slovakia Price

Rel. WIG Index

 
Aktualny kurs akcji z dnia 12.09.2007 roku wynosi 455 ZŁ. 

 
Od momentu wejścia Asseco Slovakia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych 
struktura jej akcjonariatu uległa znacznym zmianom. Inwestorzy (głównie 
międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które zakupiły akcje w ramach inwestycji 
długoterminowej) weszli w posiadanie pakietu 22,72 % akcji Asseco Slovakia poprzez 
subskrypcję 360,000 akcji nowej emisji. JednakŜe w dalszym ciągu największym 
akcjonariuszem pozostaje Asseco Poland posiadające 41,67% kapitału akcyjnego Spółki. 
Własnością akcjonariuszy pierwotnych, promotorów Spółki, pozostaje około jedna trzecia 
wszystkich akcji Asseco Slovakia. 
 
 

2. Grupa Asseco 
 
Grupa Asseco została załoŜona pod koniec 2004 roku, kiedy ASSET Soft, a.s. i COMP 
Rzeszów S.A. (obecnie Asseco Slovakia, a.s. i Asseco Poland SA) utworzyły sojusz 
strategiczny. Podejmując taką decyzję spółki kierowały się w szczególności tendencją 
globalizacji rynku informatycznego oraz relatywnie niską zdolnością małych spółek 
krajowych do pozyskiwania klientów i stawienia czoła konkurencji międzynarodowym 
koncernom świadczącym usługi IT. Ambicją obu firm było rozwijać się, wykraczać poza 
granice rynku krajowego oraz budować silną grupę dostawców usług teleinformatycznych 
w Europie Środkowej. Rynkami docelowymi Asseco Slovakia były Słowacja, Czechy i 
Węgry; natomiast Asseco Poland zaleŜało na rynkach Polski, Rosji i Ukrainy. Obecnie 
działalność komercyjna Asseco Slovakia dotarła juŜ do Rumunii, gdzie Spółka uczestniczy 
w budzącym się sektorze kas mieszkaniowych. Oprócz ekspansji zagranicznej obie spółki 
rozwijają się równieŜ na rynkach krajowych rozszerzając swoje portfele produktów z 
zamiarem oferowania kompleksowych usług teleinformatycznych. Przykładem tego jest 
wejście kapitałowe Asseco Slovakia do spółki Slovanet, które miało miejsce w grudniu 
2005, oraz nabycie 51% akcji spółki Datalock, a.s w styczniu 2007. Grupa Asseco 
Slovakia takŜe w pierwszym półroczu 2007r. kontynuowała projekty akwizycji. Akwizycję 
55 % udziałów czeskiej spółki LCS International, a.s. – dostawcy ekonomicznych 
systemów informatycznych – udało się sukcesywnie zakończyć w  dniu 26 lipca 2007r., 
kiedy po zatwierdzeniu całej transakcji przez czeski i słowacki urząd ochrony konkurencji 
odbyło się zgromadzenie wspólników, które w nawiązaniu do Umowy o akwizycji z dnia 4 
maja 2007r. zatwierdziło sprzedaŜ 55,03% udziałów spółki spółce Asseco Slovakia. 
 
Akwizycję 55,43% udziałów czeskiej spółki BERIT a.s. – dostawcy geograficznych 
i techniczno-ruchowch systemów informatycznych - udało się sukcesywnie zakończyć w  
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dniu 21 sierpnia 2007r, kiedy po zatwierdzeniu całej transakcji przez czeski i słowacki 
urząd ochrony konkurencji odbyło się zgromadzenie wspólników, które w nawiązaniu do 
Umowy o akwizycji z dnia 19 czerwca 2007 zatwierdziło sprzedaŜ 55,43% udziałów spółki 
BERIT, a.s. spółce Asseco Slovakia. 
 
W czerwcu 2007r. Asseco Slovakia wzrosło takŜe o słowacką spółkę MPI SLOVAKIA, a.s. 
– dostawcy usług konsultacyjnych z zakresu wdraŜania kompleksowych ekonomicznych 
systemów informacyjnych SAP.  
 
Akwizycje stanowią część strategii kolejnego wzrostu całej międzynarodowej Grupy 
kapitałowej ASSECO, która w bieŜącym roku została wzbogacona w dalsze filary - Asseco 
Czech Republic, Asseco Romania a Asseco Adria. Grupa ASSECO w dalszym ciągu 
potwierdza swoją pozycję jednej z najwaŜniejszych firm softwarowych w regionie 
środkowej i wschodniej Europy. 
 
 
Slovanet, a.s. naleŜy do największych dostawców Internetu i operatorów telefonii 
alternatywnej na Słowacji. Baza klientów spółki obejmuje zarówno małe i średnie 
przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŜe organizacje. Projekt „Internet u nas” 
(marka usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu), w ramach którego połączenie 
z Internetem uzyskało ponad 70 gmin z obszarów wiejskich Słowacji, został nagrodzony 
jako Projekt IT roku 2005. W prestiŜowym międzynarodowym rankingu Technology Fast 
50 publikowanym przez Deloitte, Slovanet został uznany za najdynamiczniej rozwijającą 
się słowacką spółkę telekomunikacyjną. 
 
Datalock, a.s. działa na rynku IT juŜ od 17 lat i naleŜy do wiodących dostawców 
systemów ERP na Słowacji. Spółka tworzy i dostarcza systemy ERP średnich i małych 
przedsiębiorstw, systemy informatyczne przeznaczone dla miast i wiosek, systemy 
kontroli dedykowane dla hoteli i usług gastronomicznych. Datalock zatrudnia ponad 200 
pracowników w swoich oddziałach i podmiotach zaleŜnych na Słowacji i w Czechach. W 
2006 r. spółka wygenerowała przychody ze sprzedaŜy przekraczające 274 mln SKK. 
 
Asseco Czech Republic a.s. jest czeskim filarem grupy kapitałowej Asseco. NaleŜy do 
najwaŜniejszych świadczeniodawców kompleksowych usług z zakresu technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w Republice Czeskiej. 

 
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 informacyjnych i ekonomicznych 
systemów.  
 
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.  
 

Głównym kierunkiem działalności spółki MPI SLOVAKIA, s.r.o. jest świadczenie usług 
doradztwa z zakresu wdraŜania kompleksowego ekonomicznego systemu informacyjnego 
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 
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3. Władze osobowe w Asseco Slovakia, a.s. i w 
spółkach Grupy 

 
Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Zarządu Spółki Asseco Slovakia, a.s. 
przedstawiał się następująco: 

 

Imię i nazwisko  Stanowisko     

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

W dniu 6 lipca 2007 roku weszła w Ŝycie Uchwała Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. 
w przedmiocie powołania Pani Edity Angyalovej do pełnienia funkcji Członka Zarządu 
Asseco Slovakia, a.s.  

Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Rady Nadzorczej Spółki Asseco Slovakia, a.s 
przedstawiał się następująco: 

 

Imię i nazwisko  Stanowisko     

Adam Góral   Przewodniczący    
Rady Nadzorczej  

Andrej Košári                Wiceprzewodniczący    
Rady Nadzorczej 

Eva Balážová   Członek Rady Nadzorczej  
Marián Kolník            Członek Rady Nadzorczej  
Ľudovít Molnár  Członek Rady Nadzorczej   
 
 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Zarządu Spółki Slovanet, a.s. przedstawiał się 
następująco: 

 

Imię i nazwisko  Stanowisko   Okres sprawowania funkcji  

Peter Máčai   Prezes Zarządu   
Michal Navrátil   Wiceprezes Zarządu    
Juraj Kováčik            Członek Zarządu    
Ivan Kostelný   Członek Zarządu    
Peter Tomášek  Członek Zarządu    
 
 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Rady Nadzorczej Spółki Slovanet, a.s 
przedstawiał się następująco: 

 

Imię i nazwisko  Stanowisko   Okres sprawowania funkcji  

Jozef Klein   Przewodniczący    
Rady Nadzorczej  

Martin Morávek  Członek Rady Nadzorczej  
Erik Lehotský   Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Duch            Członek Rady Nadzorczej  
Peter Ličko   Członek Rady Nadzorczej   
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Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Zarządu Asseco Czech Republic, a.s. 
przedstawiał się następująco: 

 

Imię i nazwisko  Stanowisko    

Marian Julian Pijarski  Prezes Zarządu   
Roman Vybíral  Członek Zarządu    
Tomáš Vaník   Członek Zarządu    
 
W  dniu 3 sierpnia 2007 roku weszła w Ŝycie Uchwała Rady  Nadzorczej Asseco Czech 
Republic,  a.s. w przedmiocie powołania   pana Jana Prerovskego do  pełnienia 
funkcji Prezesa Zarządu i panów M. Pijarskiego i R. Vybirala do  pełnienia funkcji 
Wiceprezesów Zarządu. 
 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Rady Nadzorczej Spółki Asseco Czech 
Republic, a.s przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko  Stanowisko    

Jozef Klein   Przewodniczący    
Rady Nadzorczej  

Ľubomír Chrenko  Wiceprzewodniczący   
Rady Nadzorczej 

Dariusz Robert Górka  Członek Rady Nadzorczej  
Alena Voříšková       Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Duch   Członek Rady Nadzorczej  
Jiří Škaroupka  Członek Rady Nadzorczej   
 
 
Kierownictwo Asseco Slovakia, a.s. 
 
Imię i nazwisko  Stanowisko   
 
Jozef Klein   Dyrektor Naczelny 
Andrej Klačan  Dyrektor ds. SprzedaŜy i Marketingu  
Martin Morávek Dyrektor ds. Technologii 
Peter Morávek Dyrektor ds. Koordynacji i Jakości 
Michal Navrátil Dyrektor ds. Informatyki 
Jozef Roštár  Członek Zarządu 
Edita Angyalová Dyrektor Financije i Relacje Inwestorskie 
 
 

4. Struktura akcjonariatu Asseco Slovakia, a.s. 
 

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

 

Akcjonariusz Ilość akcji 
Ilość głosów 

na WZ 

% udział w 
strukturze 
akcjonariatu 

Asseco Poland 660 000 660 000 41,67 

ING Towarzystwo Funduszu 
Inwestycyjnych S.A.  

79.380 79.380 5,01 
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W dniu 1 czerwca 2007 r. Zarząd Spółki powziął informacje od ING Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A., Ŝe fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łącznie posiadają akcje dające ponad 5 % 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Slovakia a.s. 

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

 

W dniu 21 czerwca 2007 r. Zarząd Spółki powziął informacje, od akcjonariusza – 
Ľubomíra Chrenka o zmniejszeniu udziału tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Slovakia a.s. Na dzień sporządzenia niniejszego 
zawiadomienia Ľubomír Chrenko posiadają 73 297 akcji Asseco Slovakia, a.s., co stanowi 
4,63 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed 
zmianą udziału Ľubomír Chrenko posiadał łącznie 91 017 akcji Asseco Slovakia a.s., co 
stanowiło 5,75% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

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

Osoba 
zarządzająca 

Ilość akcji na 
dzień 01-01-

2007 

Ilość akcji na 
dzień 30-06-

2007 
RóŜnica 

Jozef Klein 24 000 24 000 0 

Martin Morávek 27 000 27 000 0 

Andrej Košári 56 122 56 122 0 

 

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

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

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

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

 

5. Informacja o zatrudnieniu 
 
W Asseco Slovakia polityka zasobów ludzkich stanowi jedną z podstaw kultury 
korporacyjnej. Dlatego teŜ staramy się stwarzać warunki, w których pracownicy mogą 
czerpać satysfakcję z pracy, równieŜ poprzez odpowiednie motywowanie i wspieranie 
poprawnych kontaktów interpersonalnych.  
 
Od kilku lat firma z powodzeniem broni swojej pozycji wśród spółek na Słowacji i za 
granicą właśnie dzięki naszym pracownikom. Ich profesjonalna i odpowiedzialna praca 
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została wielokrotnie doceniona przez władze branŜowe, a nazwa naszej Spółki stała się 
gwarancją dobrze i profesjonalnie wykonanej pracy.  
 
Ekspansję naszej Spółki moŜna zaobserwować równieŜ analizując jej personel. Na dzień 
30 czerwca 2007 roku Asseco Slovakia zatrudniała 344 pracowników, co oznacza wzrost 
o 8 % w porównaniu z poprzednim półroczem. Kobiety stanowiły 19,5 % ogólnej liczby 
pracowników. Udział personelu z wyŜszym wykształceniem pozostał na poziomie z 
poprzedniego roku, tj. 78 %. Wśród profesji pracowników największą grupę reprezentują 
specjaliści IT, programiści, konsultanci i metodycy. Ich wiedza intelektualna oraz know-
how stanowią najbardziej wartościową integralną część aktywów Spółki. 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Zatrudnienie na 
30.6.2006 

Zatrudnienie 
na 30.6.2007 

Asseco Slovakia, a.s. 319 344 

Slovanet, a.s. 148   175 

DATALOCK, a.s. 221 214 

Grupa Asseco Slovakia razem 688 733 

 
 
 
 

6. Pozycja na rynku 
 
Pozycję rynkową Asseco Slovakia moŜna analizować biorąc pod uwagę róŜne aspekty 
działalności. Przede wszystkim Spółka oceniana jest pod względem osiąganych 
przychodów i zysków. Według tego kryterium Spółka znajduje się w czołowej piątce 
słowackich dostawców oprogramowania, usług i rozwiązań IT (dla IDC Report). 
 
JednakŜe kaŜda firma specjalizuje się w innych segmentach rynku, dlatego teŜ pozycję 
naszej Spółki naleŜy oceniać z uwzględnieniem jej głównych segmentów działalności.  
Asseco Slovakia specjalizuje się w 6 znaczących segmentach, z których 4 są 
zorientowane branŜowo, natomiast 2 skupiają się głównie na architekturze i technologii. 
 
 
BANKOWOŚĆ 
W dziedzinie bankowości ukończono prace wdroŜeniowe kilku projektów i zostały one 
przekazane do eksploatacji. Rynek ustabilizował się ostatnio pod względem struktury 
własnościowej. Banki są wyposaŜone w relatywnie odpowiednie systemy, a zmiany na 
wielką skalę są raczej mało prawdopodobne. Kamieniem milowym napędzającym usługi 
dla bankowości jest przejście na Euro. W chwili obecnej mamy rozpracowane projekty 
przygotowania migracji na Euro i dualne ocenianie w czterech instytucjach finansowych. 

Spółka Asseco Slovakia, a.s. wzmocniła swoją pozycję w sektorze bankowości przez 
podpisanie aneksu z EXIMBANK SR, przedmiotem którego jest kompleksowa 
modernizacja funkcjonującego systemu informatycznego. 

 
KASY MIESZKANIOWE 
Realizacja projektu dla HVB Banca pentru LocuinŃe S.A. w Rumunii - 2005 roku został 
wdroŜony system StarBUILD. Od 2006 roku realizuje się kontrakt na  usługi standardowe 
i rozwój systemu. 

 
W 1Q 2007 r. spółka wygrała w przetargu na dostawę kompleksowego systemu 
informatycznego ubezpieczenia zdrowotnego dla Modrá Pyramída stavebná spořitelna, 
a.s., naleŜącej do grupy kapitałowej Societe Generale. 
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W przyszłym okresie Asseco Slovakia spodziewa się dalszego wzrostu w segmencie kas 
mieszkaniowych, w dwóch obszarach: 
 
• wdroŜenia systemu StarBUILD jako zamiennika wypierającego rozwiązania przestarzałe 
z technicznego i moralnego punktu widzenia, zwłaszcza w Czechach (Modra Pyramída 
stavebná spořitelna – projekt w realizacji)i Niemczech, gdzie produkty kas 
mieszkaniowych mają stałe i silne zaplecze, 

 
• wdroŜenia systemu StarBUILD w nowych państwach przystępujących do UE, w których 
wielkie finansowe grupy (Unicredit, Erste, Société Générale, ...) zamierzają rozwijać 
nowe produkty kas mieszkaniowych. 
 
 
SŁUśBA ZDROWIA 
Wzrost przychodów w tym segmencie jest rezultatem strategicznej decyzji podjętej w 
2004 roku, aby uzyskać i stopniowo rozwijać zdolność realizowania projektów 
oprogramowania w dziedzinie słuŜby zdrowia. W ubiegłym półrocze umocniliśmy pozycję 
w dziedzinie publicznych ubezpieczeń zdrowotnych – podpisanie umowy serwisowej 
z Union zdravotnou poisťovňou (Ubezpieczalnia Zdrowotna Union); podpisanie umowy z 
Európskou zdravotnou poisťovňou (Europejska Ubezpieczalnia Zdrowotna) na 
kompleksowy informatyczny system do zarządzania rejestracji; podpisanie umowy z 
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna) na 
wdroŜenie Dodatkowej KsiąŜki Rachunkowej. 

Potrzeby w zakresie informatyzacji słuŜby zdrowia na Słowacji są znaczne. 
Poziom informatyzacji nie odpowiada obecnym moŜliwościom technicznym ani nie 
odzwierciedla prawdziwej wartości dodanej, jaką oferuje informatyka. Prace w tym 
zakresie powinny przyczynić się do poprawy jakości słuŜby zdrowia dla społeczeństwa. 
DąŜenie ku informatyzacji i elektronizacji publicznej słuŜby zdrowia na Słowacji stało się 
ostatnio bardzo widoczne i spodziewamy się jego nasilenia w najbliŜszych latach. Spółka 
podpisała umowy serwisowej z Ministerstwem Zdrowia RS  na dostawę standardów 
słuŜby zdrowia. 
 
 
UBEZPIECZENIA 
Sytuacja na rynku ubezpieczeniowych systemów informatycznych ustabilizowała się. 
W obszarach produkcji systemów dla instytucji ubezpieczeniowych oraz funduszy 
trzeciego filara systemu ubezpieczeń emerytalnych znów pojawiają się małe projekty. 
MoŜliwości pozyskania duŜych kontraktów występują we wschodniej Słowacji oraz w 
państwach takich jak Ukraina, Litwa, Łotwa lub Rosja. Asseco Slovakia działa aktywnie w 
ramach drugiego filara systemu ubezpieczeń oraz świadczy usługi serwisowe i rozwojowe 
dla dwóch spośród sześciu firm ubezpieczeniowych. W trzecim filarze naszym klientem 
jest jeden z czterech funduszy emerytalnych. 
 
 
EAI – Integracja aplikacji dla przedsiębiorstw 
Wykryte moŜliwości rynkowe oraz decyzja kierownictwa o rozszerzeniu portfela usług 
doprowadziły do powstania Oddziału EAI w dniu 1 stycznia 2006. Grupa specjalistów 
koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań w sferze ITIL/ITSM i 
HelpDesk/ServiceDesk.  
Działania Oddziału EAI obejmują kilka obszarów: ITIL/ITSM, HelpDesk, ServiceDesk, 
portale, systemy zarządzania obiegiem informacji (ECM), systemy zarządzania obiegiem 
dokumentów (DMS), turystyka i systemy integracyjne. 
 
W pierwszym półroczu 2007r. z powodzeniem uruchomiono Krajowy Jednolity 
Turystyczny System Informacyjny (NUTIS) dla Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego 
(SACR). 
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Główną zaletą projektu jest zapewnienie dostępu do aktualnych informacji z jednego 
miejsca i w jednolity sposób zarówno dla uŜytkowników krajowych jak i zagranicznych. 
System pełni równieŜ bardzo istotną rolę bramy wejściowej do informacji pochodzących z 
róŜnych systemów i portali internetowych zajmujących się tematyką turystyki. Szeroki 
dostęp do systemu informacji moŜe zaowocować zwiększeniem skuteczności współpracy 
pomiędzy podmiotami komercyjnymi, administracją publiczną oraz organizacjami 
zawodowymi działającymi w branŜy turystycznej. Inne pośrednie zalety obejmują 
moŜliwość połączenia marketingu turystycznego pod jednym szyldem, wzbogacenie 
zakresu usług turystycznych o elektroniczne narzędzia przekazywania informacji, jak 
równieŜ zwiększenie liczby odwiedzin Słowacji, a przez to podniesienie przychodów z 
turystyki.  
 
 
DWH 
W dalszym ciągu widzimy potencjał rozwoju w segmencie systemów DWH i MIS. 
Popyt pochodzi od firm, w których dokonuje się transformacji systemów informatycznych 
i zarządzania. W  2007 roku Asseco Slovakia skoncentrowała się na udoskonaleniu i 
rozwoju swoich rozwiązań dla istniejących klientów. W rezultacie osiągnęliśmy przychody 
na stabilnym poziomie. Nasze rozwiązania są wdraŜane przewaŜnie przez duŜe spółki, 
obecnie 8 klientów. 
 
 
Dzięki przejęciom Slovanet i Datalock portfel produktów Asseco Slovakia został 
poszerzony o usługi telekomunikacyjne i systemy ERP.  
Będąc ambitną spółką Asseco Slovakia w dalszym ciągu podejmuje próby umocnienia 
swojej pozycji na rynkach swojej działalności. Dlatego teŜ kaŜdego roku bacznie 
porównujemy i oceniamy nasze pozycje w rankingach rynkowych.  
Zgodnie z rezultatami analizy rynku IT przeprowadzonej przez tygodnik gospodarczy 
TREND, nasza Spółka ciągle zajmuje wiodącą pozycję w kategoriach „Najszybciej rosnące 
spółki IT”, „Spółki z najwyŜszym EBITDA”, „Dostawcy produktów i usług IT na Słowacji 
według wartości dodanej”, „Dostawcy usług IT na Słowacji” (na podstawie osiągniętych 
obrotów). Tak wysokie notowania wynikają ze stabilnej i znaczącej pozycji rynkowej 
Asseco Slovakia. 
 
 

7. Główni Klienci 
 
Bankowość 

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

 
Ubezpieczenia  

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

 
Building Savings 

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

 
Datawarehousing 

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

 
Enterprise Application Integration 

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

 
SłuŜba zdrowia  

• Dôvera zdravotná poisťovňa 
• FN s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici 
• Ministerstwo zdravotníctva SR 
• Union zdravotná poisťovňa 
• Všeobecná zdravotná poisťovňa 
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8. Struktura sprzedaŜy Grupy w 1 półroczu 2007 roku 
 

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

 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

struktura                 
w % 

01.01.2006 - 
30.06.2006 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

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

oprogramowanie własne 309 917 42 300 499 50 3 

oprogramowanie obce 30 118 4 26 327 4 14 

integracja systemów 20 317 3 18 588 3 9 

outsourcing 3 466 0 315 0 0 

teleinformatyka 309 693 42 250 911 42 0 

ERP 62 274 9 0 0   

pozostałe 2 342 0 967 0 142 

razem 738 127 100 597 607 100 24 

 

 

 

Wykres 1. Struktura sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów  (I 
półrocze 2007). 

42,0%

42,0%

8,4% 0,3%

4,1%
2,8%0,5%

oprogramowanie
własne
oprogramowanie obce

integracja systemów

outsourcing

teleinformatyka

ERP
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W 1 półroczu roku Grupa Asseco Slovakia osiągnęła przychody ze sprzedaŜy na poziomie 
738 127 tys. SKK, co stanowi 24% wzrost sprzedaŜy w porównaniu z 1 półrocze 2006 
roku. Tak jak w poprzednich okresach znacząca wartość stanowiąca 42% sprzedaŜy 
Grupy, pochodzi ze sprzedaŜy oprogramowania własnego wytworzonego przez Spółki 
Grupy. Znacząca grupą produktów stanowiącą 42% sprzedaŜy są usługi 
teleinformatyczne generowane przez spółkę Slovanet a.s., włączoną do Grupy od 
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początku 2006 roku. Od drugiego kwartału 2007 r. Grupa wykazuje takŜe dochody ze 
sprzedaŜy systemów ERP za pośrednictwem spółki Datalock, a.s. 

Pozostałą część przychodów stanowi sprzedaŜ systemów integracyjnych, usług 
outsourcingowych oraz oprogramowania nabywanego od innych dostawców.  
Segmenty geograficzne podzielone zostały na trzy zasadnicze rynki, na których Grupa 
prowadzi działalność tj.:   

- rynek słowacki   - 645 628 tys. SKK 

- rynek czeski    -   69 866 tys. SKK 

- pozostałe kraje europejskie -  22 633 tys. SKK.  

(przychody za okres 01.01.2007 – 30.06.2007) 
 
 

9. Wyniki finansowe Grupy w 1 półroczu 2007 roku 
 
Tabela 2 Zyski Grupy Asseco (w tys. SKK). 

 

ZYSKI GRUPY ASSECO 

01.01.2007 
- 

30.06.2007 
struktura                 
w % 

01.01.2007 
- 

30.06.2006 
struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 252 273 34 212 321 36 19 

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

zysk brutto  104 715 14 88 086 15 19 

zysk netto* 78 604 11 67 529 11 16 

*zysk netto przypisany do podmiotu dominującego 
 
Grupa Asseco Slovakia osiągała za 1 półrocze 2007 roku wzrost zysku brutto z sprzedaŜy 
19% w porównaniu z 1 półroczu 2006 roku. Dobre wyniki w przychodach operacyjnych i 
w zakresie finansowym się odnoszą i do więcej 19% wzrostu zysku brutto 16% wzrostu 
zysku netto.  

 

 

Wykres 2. Wyniki finansowe  Grupy Asseco Slovakia w 1 półroczu 2007  roku i 1 półroczu 
2006 roku (w tys. SKK). 
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Tabela 3. Wyniki finansowe Asseco Slovakia (w tys. SKK). 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

struktura                 
w % 

01.01.2006 - 
30.06.2006 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

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

oprogramowanie własne 311 567 84 300 499 87 4 

oprogramowanie obce 30 118 8 26 327 9 14 

integracja systemów 21 134 6 18 588 5 14 

outsourcing 3 466 1 315 0   

pozostałe 2 342 1 967 0 142 

razem 368 627 101 346 696 99 6 

 

ZYSKI  

01.01.2007 
- 

30.06.2007 
struktura                 
w % 

01.01.2006 
- 

30.06.2006 
struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 167 877 46 162 785 47 3 

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

zysk brutto  108 356 29 93 076 27 16 

zysk netto 87 327 24 75 390 22 16 

  

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

Udział własnego oprogramowania utrzymuje się powyŜej 84% ze wszystkich 
wypracowań.  
 
 
 
Analiza wskaźników finansowych Grupy  
 

Tabela 4. Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 
01.01.2007 

 -  
30.06.2007 

01.01.2006  
-  

30.06.2006 

 1. Wskaźnik bieŜącej płynności 2,26 2,77 

 2. Wskaźnik wysokiej płynności 2,22 2,74 

 3. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia  27% 30% 

 4. Rentowność EBIT  13% 17% 

 5. Rentowność EBITDA  17% 21% 

 6. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto  14% 15% 
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 7. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto  11% 11% 

 8. Rentowność kapitału własnego ROE  7% 26% 

 9. Rentowność aktywów ogółem ROA  5% 11% 

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

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

 

 

Działalność operacyjna 

W pierwszym półroczu 2007 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia uzyskała 
następujące wyniki finansowe:  

 

• przychody ze sprzedaŜy na poziomie 738 127 tys. SKK 

• zysk z działalności operacyjnej w wysokości 93 425 tys. SKK 

• zysk przypisany do podmiotu dominującego 78 604 tys. SKK 

 

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

 
 

Działalność inwestycyjna 

W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej Grupy 
Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie – 270 271 tys. SKK. Uwzględniają 
one głównie wydatki w kwocie 311.489 tys. SKK związane z nabyciem przez Jednostkę 
Dominującą, udziałów w spółkach zaleŜnych. Wydatki na nabycie w I połroczu 2007 roku 
wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 35.129 
tys. SKK.  

 

Działalność finansowa 

W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej Grupy 
Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie – 186 967 tys. SKK Przepływy 
pienięŜne netto związane były przede wszystkim z wpływem wypłaty dywidend w kwocie 
156.393 tys. SKK  i spłaty poŜyczek w kwocie 25.581 tys. SKK. 
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10. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń 
 

Ryzyko dotyczące branŜy informatycznej i jej otoczenia prawnego 
• Grupa stoi w obliczu rosnącej konkurencji na rynku informatycznym, co moŜe mieć 

niekorzystny wpływ na nasze moŜliwości w zakresie pozyskiwania nowych zleceń i 
pociągnąć za sobą obniŜenie zysków, a takŜe zmniejszenie udziału w rynku. 

• Niekorzystne trendy rynkowe mogą mieć niekorzystny wpływ na przychody Grupy 
z tytułu działalności operacyjnej i zysk netto. 

• Zmiany prawa, interpretacji i stosowania aktów prawnych mogą mieć niekorzystny 
wpływ na działalność Grupy i  perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową 

• Prawo oraz sposób jego interpretacji i stosowania na Słowacji moŜe być inne niŜ w 
Polsce  i innych krajach pochodzenia inwestorów. 

• Jakakolwiek zmiana w słowackim systemie podatkowym moŜe mieć niekorzystny 
wpływ na moŜliwości Spółki w zakresie zatrudniania pracowników na warunkach 
konkurencyjnych . 

• Niekorzystne zmiany kursów wymiany mogą negatywnie wpłynąć na działalność 
Grupy i perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową 

• Zmiany, do których wprowadzenia moŜe zmusić Grupu konieczność sprostania 
wymogom obowiązującym spółki publiczne, mogą mieć niekorzystny wpływ na 
działalność Grupy. 

 
 
Ryzyko dotyczące działalności Grupy 

• Ryzyko dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których obecnie 
prowadzimy działalność i w których działalność planuje Grupa rozpocząć. 

• Strategia operacyjna Grupy zakłada ekspansję na inne rynki geograficzne, a 
niezrealizowanie jej moŜe negatywnie wpłynąć na rozwój Grupy i działalność w 
przyszłości. 

• Główni dostawcy Grupy mogą ograniczyć współpracę z Grupę, co moŜe negatywnie 
wpłynąć na działalność Grupy i  perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową  

• Utrata płynności finansowej przez podwykonawców Grupy moŜe negatywnie wpłynąć 
na wiarygodność Grupy w oczach klientów oraz na naszą działalność, perspektywy, 
wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

• Kary umowne, które mogą być na Grupu nałoŜone z powodu niedotrzymania 
wyznaczonych terminów umownych lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, mogą 
mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy i perspektywy, wyniki operacyjne i 
sytuację finansową. 

• Utrata reputacji moŜe mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy i  perspektywy, 
wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

• Grupa jest  uzaleŜniana od kilku duŜych przedsięwzięć i jakiekolwiek trudności w 
pozyskaniu nowych projektów mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy i  
perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

• Grupa jest  uzaleŜniana od głównych klientów, których utrata mogłaby mieć 
niekorzystny wpływ na działalność Grupy i  perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację 
finansową. 

• Nieprzygotowanie i niewprowadzenie nowych produktów i usług moŜe mieć istotny 
niekorzystny wpływ na działalność Grupy. 

• Grupa jest  uzaleŜniana od kluczowych pracowników, których utrata mogłaby mieć 
niekorzystny wpływ na działalność Grupy. 

• Szybki wzrost i rozwój moŜe spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich 
zasobów kierowniczych i operacyjnych, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na naszą 
działalność Grupy i  perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową.  

• Grupa moŜe nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kultury korporacyjnej w miarę 
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rozwoju biznesowego, co moŜe mieć niekorzystny wpływ na prowadzoną przez Grupę 
działalność. 

• Dostosowywanie produktów do zmian przepisów prawnych moŜe spowodować 
poniesienie znaczących kosztów, co moŜe mieć niekorzystny wpływ na działalność 
Grupy i perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

• Kontrolujący akcjonariusz Grupy moŜe podejmować działania stojące w konflikcie z 
interesem pozostałych akcjonariuszy.  

• Działalność Grupy w niektórych segmentach rynku moŜe zostać uznana za naruszenie 
przez Grupę pozycji dominującej; nie moŜna zatem wykluczyć ujemnych skutków 
takiej oceny, co moŜe mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy i perspektywy, 
wyniki operacyjne i sytuację finansową.  

• Polisa ubezpieczeniowa Grupy moŜe nie obejmować wszystkich ryzyk występujących  
w przeszłości; mogą zatem nastąpić zdarzenia nadzwyczajne wpływające w sposób 
niekorzystny na działalność Grupy i  wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

 

 

11. Zmiany w organizacji Grupy 
 
Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 30 czerwca 2007 r. wygląda 
następująco: 

 

 

 
Nabycie akcji DATALOCK, a.s. 

• W dniu 8 stycznia 2007 r. Spółka Asseco Slovakia, a.s. podpisała umowę znaczącą 
w przedmiocie nabycia 51,04% akcji spółki Datalock, a.s.  

Nabyte akcje stanowią 51,04% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy 
głosów na walnym zgromadzeniu Datalock, a.s. 

Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 125.000.000 (sto dwadzieścia pięć 
milionów) a 145.000.000 (sto czterdzieści pięć milionów) SKK (koszty uzaleŜnione 
zostały od zysku netto osiągniętego przez Datalock, a.s. w 2006 i 2007 roku) i 
przekraczają 10 % kapitałów własnych spółki. Zapłata kwoty, o której mowa w zdaniu 
poprzednim zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji spółki Asseco 
Slovakia.     
 

Nabycie akcji Asseco Czech Republic, a.s. 

W dniu 24 kwietnia 2007 r. Spółka podpisała umowę nabycia 329 akcji spółki Asseco 
Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym 
prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270 74 
358, o wartości nominalnej 100.000,00 CZK kaŜda. W celu wykonania umowy sprzedaŜy, 

 

 
 

25,06 % 

 

51,04 % 

51% 

CZECH REPUBLIC 
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a tym samym skutecznego przeniesienia własności do akcji, w dniu 25 kwietnia 2007 
roku, dokumenty 329 akcji będących przedmiotem sprzedaŜy zostały wydane przez 
dotychczasowego właściciela Asseco Poland S.A. na rzecz nabywcy – Asseco Slovakia, 
a.s. Nabyte akcje stanowią 25,06% kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, a.s. 

Cena nabycia 329 akcji Asseco Czech Republic, a.s. wynosi 21 412 987 PLN. 
Sprzedającym akcje była spółka Asseco Poland, a.s. z siedzibą w Rzeszówe, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000033391. Spółka Asseco Poland, a.s. specjalizuje się w produkcji i rozwoju 
oprogramowania własnego do sektorów bankowo-finansowego, przedsiębiorstw i 
administracji publicznej.  

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

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

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

 

Nabycie akcji LCS International, a.s. 

W dniu 4 maja 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 55,03% 
akcji spółki LCS International a.s. zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym 
przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 pod numerem 649 49 541 (dalej 
zwaną „Umową”). Umowa została zawarta z 4 osobami fizycznymi. 

Nabyte akcje stanowią 55,03% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy 
głosów na walnym zgromadzeniu LCS International, a.s. 

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

Na podstawie Umowy Asseco Slovakia a.s. nabyła 117.000 (sto siedemnaście tysięcy) 
akcji o wartości nominalnej po 50 CZK (pięćdziesiąt koron czeskich) kaŜda. Całkowita 
wartość transakcji wynosi 145.000.000 SKK (sto czterdzieści pięć milionów koron 
słowackich) i wartość ta przekracza 10% kapitałów własnych Asseco Slovakia. 
Skuteczność Umowy była uzaleŜniona od decyzji słowackiego i czeskiego Urzędu 
Antymonopolowego. 

W związku z podpisaniem Umowy, w tym samym dniu, tj. 4 maja 2007 zostały podpisane 
umowy opcji z pozostałymi po zbyciu 55,03% udziału w kapitale zakładowym 
akcjonariuszami LCS International, a.s. Postanowienia umowy i umow opcji przewidują 
dla akcjonariuszy posiadających pozostałe 44.97% udziału w kapitale zakładowym LCS 
International, a.s, uprawnienie do zamiany posiadanych akcji na akcje Asseco Czech 
Republic, a.s., w okresie pomiędzy 31 października  2007 a 30 listopada 2007, według 
następującego stosunku wymiany: akcje odpowiadające 44,97%-owemu udziałowi w 
kapitale zakładowym LCS International, a.s. - według stanu na dzień podpisania Umowy - 
mogą być zamienione na akcje odpowiadające 8%-owemu udziałowi w kapitale 
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zakładowym Asseco Czech Republic, a.s. według stanu na dzień podpisania Umowy. W 
przypadku gdy akcjonariusze nie zdecydują się na zamianę akcji, umowy opcji 
przewidują prawo dla tych akcjonariuszy, w okresie od 1 marca 2008 do 30 czerwca 2008 
do złoŜenia oferty do Asseco Slovakia, a.s. w przedmiocie zbycia na rzecz Asseco 
Slovakia, a.s. posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji LCS International, a.s. W 
przypadu złoŜenia oferty Asseco Slovakia, a.s. jest zobowiązana do nabycia akcji po cenie 
odpowiadającej cenie nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. akcji stanowiących 55,03% 
udział w kapitale zakładowym LCS International a.s. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami zarządzającymi i 
nadzorującymi, a sprzedającymi akcje.  

Spółka LCS International, a.s. została utworzona w 1990 roku a przedmiotem jej 
działalności jest rozwijanie, wdraŜanie i serwis  systemów dedykowanych do obsługi 
sektora przedsiębiorstw. Obecnie LCS zatrudnia 200 pracowników. Spółka osiąga roczny 
obrót na poziomie około 200 milionów koron czeskich. Spółka ma swoją siedzibę w 
Pradze, 2 oddziały na terenie Czeskiej Republiki i 2 oddziały za granicą. LCS jest 
najwaŜniejszym producentem systemów ERP na czeskim rynku i jest zaliczana do TOP 
100 czeskich spółek informatycznych.  

W dniu 20 czerwca 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. została doręczona decyzja 
słowackiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 20 czerwca 2007r. w przedmiocie 
wyraŜenia zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki LCS International, 
a.s. W dniu 9 lipca 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. została doręczona decyzja 
czeskiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 9 lipca 2007r. w przedmiocie wyraŜenia 
zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki LCS International. 

 
Nabycie akcji BERIT, a.s. 

W dniu 19 czerwca 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
55,43% akcji spółki BERIT a.s. zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym 
przez Sąd Krajowy w Brnie, Sekcja B, Rejestr 2951 pod numerem 255 62 428 (dalej 
zwaną „Umową”). Umowa została zawarta z 6 osobami fizycznymi. 

 
Nabyte akcje stanowią 55,43% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy 
głosów na walnym zgromadzeniu BERIT, a.s. 

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

Na podstawie Umowy Asseco Slovakia a.s. nabyła 485 (czterysta osiemdziesiąt pięć) 
akcji o wartości nominalnej po 100.000 CZK (sto tysięcy koron czeskich) kaŜda. 
Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 96.000.000 (dziewięćdziesiąt sześć 
milionów) a 177.000.000 (sto siedemdziesiąt siedem milionów) SKK (koszty uzaleŜnione 
zostały od zysku skonsolidowanego netto osiągniętego przez BERIT a.s. w 2006/2007 i 
2007/2008 roku) i przekraczają 10 % kapitałów własnych Asseco Slovakia. Skuteczność 
Umowy jest uzaleŜniona od decyzji słowackiego i czeskiego Urzędu Antymonopolowego. 

Postanowienia umowy przewidują dla akcjonariuszy posiadających pozostałe 44,57% 
udziału w kapitale zakładowym BERIT, a.s, uprawnienie do zamiany posiadanych akcji na 
akcje Asseco Czech Republic, a.s., w okresie pomiędzy 16.10.2008 a 31.10.2008, według 
następującego stosunku wymiany: akcje odpowiadające 44,57%-owemu udziałowi w 
kapitale zakładowym BERIT, a.s. - według stanu na dzień podpisania Umowy - mogą być 
zamienione na akcje odpowiadające nie więcej niŜ 10%-owemu udziałowi w kapitale 
zakładowym Asseco Czech Republic, a. s. według stanu na dzień podpisania Umowy. W 
przypadku gdy akcjonariusze nie zdecydują się na zamianę akcji, umowa przewiduje 
prawo dla tych akcjonariuszy, w tym samym okresie od 16.10.2008 do 31.10.2008 do 
złoŜenia oferty do Asseco Slovakia, a.s. w przedmiocie zbycia na rzecz Asseco Slovakia, 
a.s. posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji BERIT, a.s. W przypadku złoŜenia oferty 
Asseco Slovakia, a.s. jest zobowiązana do nabycia akcji po cenie odpowiadającej cenie 
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nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. akcji stanowiących 55,43% udział w kapitale 
zakładowym BERIT, a.s. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami zarządzającymi i 
nadzorującymi a sprzedającymi akcje. 

Spółka BERIT, a.s. została utworzona w 1991 roku a przedmiotem jej działalności jest 
dostarczanie technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie systemów 
informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury technicznej. Obecnie 
BERIT, a.s. zatrudnia 121 pracowników. W roku finansowym 2005/2006 przychody ze 
sprzedaŜy BERIT, a.s. wyniosły ok. 106 mln CZK. Na dzień 30 kwietnia 2007 przychody 
wyniosły 126 mln CZK. 

W dniu 30 lipca 2007 roku do spółki Asseco Slovakia, a.s. została doręczona decyzja 
słowackiego Urzędu Antymonopolowego z dnia 25 lipca 2007r. w przedmiocie wyraŜenia 
zgody na nabycie przez Asseco Slovakia, a.s. akcji spółki BERIT, a.s., o którym spółka 
informowała w raporcie bieŜącym nr 20/2007 z dnia 20 czerwca 2007.  

 
 
12. Informacje o znaczących umowach 
 
NajwaŜniejsze umowy zawarte przes Asseco Slovakia, a.s.  
 
� podpisanie umowy z Modrá Pyramída stavebná spořitelna, a.s., naleŜącej do grupy 

kapitałowej Societe Generale  
� podpisanie umowy z Allianz – Slovenská poisťovňa (ubezpieczalnia) na dostawę 

kompleksowego systemu informacyjnego dla centralnej sprawozdawczości 
� podpisanie aneksu do Porozumienia ze Slovak Tourist Board (Słowacką Agencją 

Ruchu Turystycznego) na kolejny rozwój National Unified Tourism IS (NUTIS) 
� podpisanie aneksu do umowy z sIT Solutions (dawny SporDAT) na kolejny rozwój 

scentralizowanego systemu informacyjnego 
� podpisanie aneksu do umowy z Tax Directorate of the Slovak Republic (Dyrekcją 

Podatkową RS) – kolejny rozwój StarDWH 
� podpisanie aneksu do umowy z Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (Kasą 

Budowlaną) na upgrade wersji StarBUILD 
� podpisanie umowy serwisowej z Union zdravotnou poisťovňou (Ubezpieczalnia 

Zdrowotna Union) 
� podpisanie umowy z Európskou zdravotnou poisťovňou (Europejska Ubezpieczalnia 

Zdrowotna) na kompleksowy informatyczny system do zarządzania rejestracji 
� podpisanie umowy serwisowej z Ministerstwem Zdrowia RS  na dostawę standardów 

słuŜby zdrowia 
� podpisanie umowy z Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (Powszechna Ubezpieczalnia 

Zdrowotna) na wdroŜenie Dodatkowej KsiąŜki Rachunkowej 
� podpisanie umowy z sIT Solutions (dawny SporDAT) – eBanking EURO conversion  
� podpisanie umowy z EXIMBANKA SR - kompleksowa modernizacja funkcjonującego 

systemu informatycznego   
 

 
NajwaŜniejsze umowy zawarte przes Slovanet, a.s.  
 
� zawarcie aneksu do umowy z kasą chorych Dôvera na dostawę VPN, usług głosowych 

i internetowych  
� zawarcie ok. 30 umów w segmencie małych i średnich firm na dostawę VPN i 

Internetu 
� zawarcie umowy z Union poisťovňa (ubezpieczalnia) – upgrade usług (ADSL)  
� zawarcie umowy z kasą chorych Dôvera – dostawa VPN, usług głosowych i 

internetowych  
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NajwaŜniejsze umowy zawarte przes Datalock, a.s.  
 
� SSC Trenčín; ZP Informatika – ERP System SPIN + implementacja 
� Didaktik – implementacja SPIN 
� Recyklačný fond; SP Plast;  Vokswagen usługy finansowe Slovensko – ERP System 

SPIN 
� Maxim 2001 - BR 
� Hotel Jánošík; Slovenská zdravotnícka univerzita; Tále; A-DECOR – produkt Horec 
 
 
 
13. Zdarzenia, które nastąpiły po 30 czerwca 2007 i 

mogą wpłynąć na osiągane wyniki finansowe 
 
Nabycie akcji MPI Slovakia s.r.o. 

W dniu 6. 7. 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 51% 
udziałów spółki MPI Slovakia, s.r.o z siedzibą w Bratysławie.  
 
Kapitał zakładowy spółki MPI Slovakia, s.r.o z siedzibą w Bratysławie wynosi 2.000.000 
SKK (słownie: dwa miliony koron słowackich). Nabyte udziały stanowią 51 % kapitału 
zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników MPI 
Slovakia, s.r.o., co stanowi udział w kapitale zakładowym odpowiadający kwocie 
1.020.000 SKK (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy koron słowackich). 

Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 10.000.000 (dziesięć milionów) 
SKK a 20.000.000 (dwadzieścia milionów) SKK (koszty uzaleŜnione zostały od zysku 
netto osiągniętego przez MPI Slovakia w 2007 roku). Zapłata kwoty, o której mowa w 
zdaniu poprzednim, zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji spółki 
Asseco Slovakia.  

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami zarządzającymi i 
nadzorującymi, a sprzedającymi akcje. Spółka MPI Slovakia została załoŜona 8 lat temu. 
Spółka jest zaliczana do grupy małych przedsiębiorstw działających na rodzimym rynku 
informatycznym. Spółka dostarcza usługi doradcze w zakresie implementacji 
kompleksowego systemu informatycznego SAP R/3. Obecnie spółka zatrudnia 25 
pracowników, a obrót roczny jest na poziomie 35 mil. Sk, net profit 3,5 mil. Sk.  

Asseco Slovakia a.s. będzie inwestorem strategicznym, wspierającym w długim okresie 
strategię spółki MPI Slovakia, s.r.o.  

MPI Slovakia, s.r.o.: o numerze identyfikacyjnym: 35 754 109 , z siedzibą w Bratysławie, 
ul. Novosvetská 13, 811 06 , Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sro, pd nr 17989/B. 

 
W dniu 27.7.2007 r. spółka podpisała ze spółką MPI Slovakia, s.r.o. umowę dot. transferu 
udziałów handlowych, która zakończyła proces akwizycji i spółka została większościowym 
właścicielem MPI Slovakia. W myśl kryteriów przepisów prawa tej akwizycji nie dotyczy 
decyzja urzędu ochrony konkurencji, dla tego było moŜliwe zakończenie akwizycji w 
krótkim okresie czasu po podpisaniu umowy akwizycyjnej. 

 

Powołanie nowego Członka Zarządu 

W dniu 6 lipca 2007 roku weszła w Ŝycie Uchwała Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. 
w przedmiocie powołania Pani Edity Angyalovej do pełnienia funkcji Członka Zarządu 
Asseco Slovakia, a.s.  
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Pani Edita Angyalová ukończyła Uniwersytet Ekonomii w Bratysławie w 2002 roku. W 
latach 2001-2005 była członkiem samorządu terytorialnego Regionu Koszyce i od 2002 
roku do kwietnia 2007 roku była równieŜ członkiem Parlamentu Republiki Słowackiej. 
Pani Edita Angyalová współpracuje z Asseco Slovakia od 2004 roku pełniąc funkcję 
Konsultanta do spraw Finansów i Strategii. W 2006 roku koordynowała procesem IPO 
spółki jako project manager. Pani Edita Angyalová jako Członek Zarządu, Dyrektor Działu 
Finansowego i Działu Relacji Inwestorskich jest odpowiedzialna za finanse spółki. Planuje 
się, iŜ powierzona jej zostanie funkcja CFO (Dyrektor Finansowy).  

Pani Edita Angyalová nie wykonuje Ŝadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna 
względem działalności spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak równieŜ 
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  

Pani Edita Angyalová nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych. 

 
Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy LCS International, a.s. 

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

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

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BERIT, a.s. 

W dniu 21 sierpnia 2007 roku w siedzibę spółki BERIT, a.s. w Brne odbyło się 
nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy BERIT, a.s. które zatwierdziło sprzedaŜ 55,43 
% akcji po zatwierdzeniu całej transakcji przez czeski i słowacki urząd ochrony 
konkurencji. 

 
Rejestracja akcji w KDPW 

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) uchwałą nr 571/07 z 
dnia 6 sierpnia 2007 roku postanowił zarejestrować pod kodem SK1120009230 do 
1.224.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Asseco Slovakia, a.s. o wartości nominalnej 
1 korona słowacka kaŜda, pod warunkiem ich zarejestrowania przez Centrálny Depozitár 
Cenných Papierov SR, a.s. (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Republiki 
Słowackiej) pod kodem SK1120009230 na koncie prowadzonym dla KDPW oraz podjęcia 
decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu 
na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki 
Asseco Slovakia, a.s. oznaczone kodem SK1120009230. 
 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 574 z dnia 6 
sierpnia 2007 r. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.224.000 akcji 
zwykłych na okaziciela spółki Asseco Slovakia, a.s. o wartości nominalnej 1 korona 
słowacka kaŜda. Zarząd GPW postanowił równieŜ wprowadzić z dniem 8 sierpnia 2007 r. 
w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Asseco 
Slovakia, a.s. pod warunkiem dokonania przez KDPW rejestracji tych akcji oraz 
oznaczenia ich kodem SK1120009230 w dniu 8 sierpnia 2007 r. 
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Zawarcie umowy w przedmiocie nabycia akcji Asseco Czech Republic, a.s. 

Zarząd Asseco Slovakia S.A. informuje, iŜ w dniu 7 września 2007 r. Spółka podpisała umowę nabycia 
187 akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270 74 
358, o wartości nominalnej 100.000,00 CZK kaŜda.  

Sprzedane akcje stanowią 14,24% kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, a.s. 

Cena nabycia 187 akcji Asseco Czech Republic, a.s. wynosi 12 170 908 PLN. Aktualnie wartość 
księgowa wszystkich akcji Asseco Czech Republic, a.s. w księgach rachunkowych Asseco 
Poland S.A. wynosi 60 741 706 PLN. Asseco Poland S.A. otrzyma płatność do 20 grudnia 
2007 r. 

Skuteczność Umowy jest uzaleŜniona od decyzji słowackiego Urzędu Antymonopolowego. 

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

Nabyte akcje powiększają pakiet akcji posiadanych przez Asseco Slovakia, a.s. Asseco Slovakia w 
dniu 24 kwietnia 2007 r. zawarła z Asseco Poland S.A. transakcję nabycia 329 akcji Asseco Czech 
Republic, a.s. stanowiących 25,06% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Czech Republic. Łącznie Asseco Slovakia, a.s. będzie 
posiadać 516 akcji Asseco Czech Republic, a.s. stanowiących 39,30% udział w kapitale zakładowym 
oraz taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Asseco Czech Republic, a.s. 

Transakcja nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. 14,24% udziałów w Asseco Czech Republic wynika 
ze strategii Grupy Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za 
rozwój na Słowacji, Czechach i Węgrzech. Jest to drugi etap budowy przez Asseco Slovakia, a.s. 
mocnego czeskiego filaru Grupy.  

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki Asseco Slovakia.  
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14. Informacje dodatkowe 
 
Transakcje z podmiotami powiązanymi 
Transakcje z podmiotami powiązanymi są przedstawione w Nocie 28 objaśniającej do 
sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy za 2006 rok. 
 
 
 
Kredyty, umowy poŜyczek, poręczenia, gwarancje oraz 
zobowiązania pozabilansowe 
 
Kredyty, umowy poŜyczek, poręczenia, gwarancje oraz zobowiązania pozabilansowe są 
przedstawione w Nocie 14 i w Nocie 29 objaśniającej do sprawozdania finansowego 
skonsolidowanego Grupy za 1 półrocze 2007r. 
 
 
Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
 
Planowane przez Grupę Kapitałową w 2007 roku inwestycje dotyczą przede wszystkim 
akwizycji firm, które uzupełnią kompetencje Spółki i Grupy.  Określone dla Spółki i Grupy 
inwestycje zostały zaplanowane w taki sposób, by ich realizacja mogła się odbyć przy 
uwzględnieniu bieŜącej działalności operacyjnej nie zakłócając aktualnej płynności 
finansowej spółek.  Ponadto Grupa planuje dalsze reinwestowanie w posiadane aktywa, 
które są wykorzystywane do działalności operacyjnej. 
 
 
 
Umowy z przedmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych 
 
W dniu 10 lipca 2006 roku Spółka zawarła z KREDIT AUDIT, spol. s r.o. umowę na 
przegląd rocznego sprawozdania jednostkowego Asseco Slovakia, a.s. oraz rocznego 
sprawozdania skonsolidowanego Grupy Asseco Slovakia, a.s. za okres 6 miesięcy 
zakończony w dniu 30 czerwca  2007 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 
31 grudnia 2007 roku. 
Informacje o łącznej wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy z podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedstawia tabela poniŜej. 
 
 
w tys. SKK 2007 2006 
Łączna wysokość wynagrodzenia (netto) naleŜnego lub wypłaconego 
z tytułu badania i przeglądu sprawozdania jednostkowego oraz 
z tytułu badania i przeglądu sprawozdania skonsolidowanego: 
dotycząca danego roku obrotowego 2006 

360 360 

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

0 380 

Razem 360 740 
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu Asseco Slovakia, a.s. pod 
Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Asseco Slovakia w I. 
półrocze 2007 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................... 
Jozef Klein 

Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 

........................            ............................ 

  Martin Morávek                   Jozef Roštár 

       Członek Zarządu      Członek Zarządu 
 
 
 
 
 

........................            ............................ 

  Andrej Klačan                Edita Angyalová 

       Członek Zarządu      Członek Zarządu 
 
 
13 Wrzesień 2007, Bratislava 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ASSECO SLOVAKIA, A.S. 
 
 
 

Oświadczenie Zarządu Asseco Slovakia, a.s. 
 
 
Niniejszym Zarząd Asseco Slovakia, a.s., zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, 
oświadcza, Ŝe rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  sporządzone 
na dzień 30 czerwca 2007 roku zostały sporządzone zgodnie z zasadami 
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Grupy Kapitałowej  oraz jej wynik finansowy oraz, Ŝe sprawozdanie z 
działalności Grupy Kapitałowej  zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 
sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyka.  
 
 
Jozef Klein   Prezes Zarządu 
Martin Morávek  Członek Zarządu 
Jozef Roštár   Członek Zarządu 
Andrej Klačan  Członek Zarządu 
Edita Angyalová  Członek Zarządu 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Zarządu Asseco Slovakia, a.s. 
 
 
Niniejszym Zarząd Asseco Slovakia, a.s., oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do 
badania sprawozdania finansowego Asseco Slovakia, a.s. i Grupy Kapitałowej 
Asseco Slovakia, a.s., tj. KREDIT AUDIT, spol. s r.o., z siedzibą w Bratysławie 
został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci 
dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyraŜenia 
bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa. 
 
 
 
Jozef Klein   Prezes Zarządu 
Martin Morávek  Członek Zarządu 
Jozef Roštár   Członek Zarządu 
Andrej Klačan  Członek Zarządu 
Edita Angyalová  Członek Zarządu 
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Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię 
Europejską, zostało zatwierdzone przez Zarząd Asseco Slovakia, a.s. dnia 13 września 
2007 roku. 
 
 
Sprawozdanie zawiera 44 kolejno ponumerowanych stron, od strony 1 do 44. 
 
 
Zarząd: 
 
 
Jozef Klein Prezes Zarządu 
 
 
Martin Morávek Członek Zarządu 
 
 
Jozef Roštár Członek Zarządu 
 
 
Andrej Klačan Członek Zarządu 
 
 
Ing. Edita Angyalová Członek Zarządu 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
 
 
Marián Klostermann Główny Księgowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport w sprawie weryfikacji Skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

 
 
 
Dla Zarządu i akcjonariuszy Asseco Slovakia a.s.: 
 
 
Dokonaliśmy weryfikacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
spółki Asseco Slovakia, a.s. (zwanej dalej „Spółką“) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 
30 czerwca 2007 roku obejmującego skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację 
dodatkową. 
 
Za niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada Zarząd Spółki. 
Przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przez Zarząd Spółki 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
które zostały zatwierdzone przez UE. 
 
Po naszej stronie leŜy obowiązek ocenić załączone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zgodnie z naszymi procedurami. Weryfikację przeprowadziliśmy według 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410. Ten standard do oceny 
wstępnych informacji finansowych wymaga realizowania weryfikacji w taki sposób, aby 
uzyskać odpowiednią pewność, iŜ przedmiotowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
nie zawiera waŜnych nieprawidłowości. Weryfikacja obejmuje zwłaszcza uzyskiwanie 
informacji od pracowników Spółki oraz procesy analityczne zastosowane do danych 
finansowych, dlatego teŜ przynosi niŜszy poziom pewności niŜ audyt. Nie dokonaliśmy 
audytu Spółki, nie prezentujemy więc opinii audytora. 
 
Na podstawie naszej weryfikacji nie odkryliśmy Ŝadnych faktów, na podstawie których 
moglibyśmy sądzić, iŜ załączone skonsolidowane bieŜące sprawozdanie finansowe za 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku, nie zostało sporządzone, we 
wszystkich waŜnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE. 
 

 
  

  
  

 
Bratysława, dnia 13 września 2007 roku 
 
 
 
 
KREDIT AUDIT, s.r.o. 
Prievozská 14/A 
821 09 Bratislava 
Sąd Rejonowy w  Bratysławie 1                                        Mária Cvečková, M.Sc. 
Section: Sro, File No.: 8167/B                                              Biegły rewident 
SKAu Licencja Nr 70                                                       SKAu Licencja Nr 890 
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Skonsolidowany bilans 
  1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2006 - 1 stycznia 2006 - 

  30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 30 czerwca 2006 

AKTYWA     
     
Aktywa trwałe     
     
Rzeczowe aktywa trwałe 1 136 946 138 807 128 814 
Wartość firmy 2 166 626 51 069 155 444 
Inne wartości niematerialne i prawne 3 6 943 7 351 7 555 
Inwestycje długoterminowe 4 193 107 837 768 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 5 0 2 557 0 
NaleŜności długoterminowe 6 67 646 70 126 575 
     
Aktywa trwałe razem  571 268 270 747 293 156 
     
Aktywa obrotowe     
     
Zapasy 7 15 834 11 573 14 046 
NaleŜności krótkoterminowe 8 224 627 192 758 181 470 
Rozliczenia przychodów z tytułu 
kontraktów długoterminowych 

9 
46 587 7 416 40 268 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 22 327 46 979 45 000 
Środki pienięŜne i inne aktywa 
pienięŜne 10 578 666 1 070 572 88 423 
Pozostałe aktywa obrotowe 11 39 503 54 246 4 426 
     
Aktywa obrotowe razem  927 544 1 383 544 373 633 
     
Aktywa  razem  1 498 812 1 654 291 666 789 
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Skonsolidowany bilans (kontynuacja) 
  1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2006 - 1 stycznia 2006 - 

  30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 30 czerwca 2006 
KAPITAL WLASNY I 
ZOBOWIAZANIA    

 

     
Kapital wlasny     
     
Kapitał podstawowy 12 1 584 1 584 1 224 
Kapitał zapasowy 12 892 149 891 374 100 101 
Niepodzielony wynik finansowy z lat 
ubiegłych  57 633 70 720 70 720 
Zysk (strata) netto  78 604 144 240 67 529 
      

Kapitał podmiotu dominującego 
 

1 029 970 1 107 918 239 574 
     
Kapitał mniejszości 13 58 855 46 554 51 402 
     
Kapitał własny razem  1 088 825 1 154 472 290 976 
     
Zobowiązania długoterminowe     
     
Kredyty i poŜyczki długoterminowe 14 80 559 91 483 106 460 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 5 8 007 5 579 6 562 
Inne zobowiązania  długoterminowe 15 8 084 5 271 10 861 
     
Zobowiązania długoterminowe 
razem  96 650 102 333 123 883 
     
Zobowiązania krótkoterminowe 
 i rezerwy 

   
 

     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz inne 16 

281 960 335 592 190 689 
Rozliczenia przychodów z tytułu 
kontraktów długoterminowych 8 2 576 9 104 11 916 
Kredyty bankowe 17 17 904 32 561 30 367 
Rezerwy 18 10 897 20 229 18 958 
     
Zobowiązania krótkoterminowe i 
rezerwy razem 

 313 337 397 486 251 930 
     
Zobowiązania razem  409 987 499 819 375 813 
     
Kapitał i zobowiązania razem  1 498 812 1 654 291 666 789 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
  1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2006 - 
  30 czerwca 2007 30 czerwca 2006 

Działalność kontynuowana    
    
Przychody ze sprzedaŜy 18 738 127 597 607 
Koszt własny sprzedaŜy  19 (485 854) (385 286) 
    
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy   252 273 212 321 
Koszty sprzedaŜy 19 (81 600) (40 602) 
Koszty ogólnego zarządu 19 (83 373) (73 337) 
Pozostałe przychody operacyjne  20 7 046 753 
Pozostałe koszty operacyjne 21 (921) (350) 
    
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   93 425 98 785 
    
Przychody finansowe 22 34 095 2 330 
Koszty finansowe 23 (24 547) (13 029) 
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych 4 1 742 0 
    
Zysk (strata) brutto  104 715 88 086 
Podatek dochodowy 24 (18 259) (19 549) 
    

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  86 456 68 537 
    
Działalność zaniechana    
    
Zysk (strata) z działalności zaniechanej            -           - 
    
Zysk (strata) netto  25 86 456 68 537 
    
W tym zysk (strata):    
    
  przypadający akcjonariuszom Jednostki 

Dominującej  78 604 67 529 
  mniejszości  7 852 1 008 
    
Zysk (strata) na jedną akcję    
    
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych   1 584 000 1 204 000 
    
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK)   49,62 56,09 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK)   0,00 0,00 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję  49,62 56,09 
    
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK)  49,62 56,09 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK)  0,00 0,00 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  49,62 56,09 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym  
   

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zisk 
(strata) 

netto 

Kapital 
podmiotu 

dominująceg
o 

Kapitał 
mniej-

szoścowy 

Kapital 
wlasny 
razem 

                  
Na dzień 1 stycznia 2007   1 584 891 374 214 960   1 107 918 46 554 1 154 472 
Zwiększenia z tytułu akwizycji             19 425 19 425 
Przeznaczenie zysku      775 (775)   0   0 
Dywidendy       (156 183)   (156 183) (14 619) (170 802) 
Korekty dotyczące lat ubiegłych       (369)   (369) (357) (726) 
 
Ogólny zysk (strata) netto          78 604 78 604 7 852 86 456 

                  
Na dzień 30 czerwca 2007   1 584 892 149 57 633 78 604 1 029 970 58 855 1 088 825 
                  
Na dzień 1 stycznia 2006   1 200 100 040 181 797   283 037 0 283 037 
Konsolidacyjne zmiany      5 347   5 347 50 394 55 741 
Zwiększenia z tytułu emisji akcji   24       24   24 
Przeznaczenie zysku     61 (61)   0   0 
Dywidendy      (116 363)   (116 363)   (116 363) 
         
Ogólny zysk (strata) netto          67 529 67 529 1 008 68 537 
         
Na dzień 30 czerwca 2006   1 224 100 101 70 720 67 529 239 574 51 402 290 976 
                  
Na dzień 1 stycznia 2006  1 200 100 040 181 796   283 036 0 283 036 
Konsolidacyjne zmiany             54 204 54 204 
Zwiększenia z tytułu emisji akcji   384 791 273     791 657   791 657 
Przeznaczenie zysku      61 (61)   0 59 59 
Zmiana z tytułu konsolidacji       5 347   5 347 (3 867) 1 480 
Dywidendy       (116 362)   (116 362)   (116 362) 
           
Ogólny zysk (strata) netto         144 240 144 240 (3 842) 140 398 
Saldo na 31 grudnia 2006  1 584 891 374 70 720 144 240 1 107 918 46 554 1 154 472 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych  
 
   1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2006 - 
 30 czerwca 2007 30 czerwca 2006 
A. Przepływy pienięŜne z działalności 
operacyjnej 

   

I. Ogólny zysk (strata) netto 78 604 67 529 
II. Korekty razem (97 117) (40 476) 
Zyski (straty) mniejszości 7 852 1 008 
Amortyzacja 35 480 29 495 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 6 513 3 900 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (2 828) 4 059 
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (3 911) (380) 
Zmiana stanu rezerw (9 332) (27 105) 
Zmiana stanu zapasów (4 261) (6 028) 
Zmiana stanu naleŜności (29 389) 23 034 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów 

(36 842) (89 454) 

Zmiana stanu rozliczeń  z tytułu kontraktów 
długoterminowych (45 699) (2 968) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (25 161) 9 199 
Inne korekty 10 461 14 764 
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) 

(18 513) 27 053 

B. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności inwestycyjnej    

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

0 920 

Z aktywów finansowych 32 950 0 
Inne wpływy inwestycyjne 43 397 110 321 
II. Wydatki inwestycyjne (346 618) (242 551) 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych (35 129) (28 926) 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

0 0 

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

(270 271) (131 310) 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych (kontynuacja) 
 
C. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności finansowej  

  

I. Wpływy finansowe 0 138 979 
Wpływy netto z emisji akcji  0 24 
Kredyty i poŜyczki 0 138 856 
Inne wpływy finansowe 0 99 
II. Wydatki finansowe (186 967) (135 287) 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (156 393) (113 637) 
Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 

0 0 

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

(4 993) (4 902) 

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

(186 967) 3 692 

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

(475 751) 
 

(100 565) 
 

E. Zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu 
róŜnic kursowych (16 155) 812 
F. Środki pienięŜne na początek okresu 1 070 572 188 176 
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/-
D+E) 578 666 88 423 

 
 
 
Informacje o rachunku przepływów środków pienięŜnych – punkt 27 Not 
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Informacje ogólne  
 
Spółka Asseco Slovakia, a.s. („Spółka”), spółka akcyjna, z siedzibą w Bratysławie przy ul. 
Trenčianska 56/A, 821 09 zarejestrowana została w Rejestrze Handlowym 12 lutego 
1999 na podstawie umowy załoŜycielskiej, zawartej w formie aktu notarialnego nr 
N617/98, Nz 611/98 w dniu 16 grudnia 1998. Zmiana nazwy została zarejestrowana w 
Rejestrze Handlowym w dniu 21 września 2005. 
 
Spółka powołała do Ŝycia jednostkę organizacyjną w Republice Czeskiej Asseco Slovakia, 
a.s., jednostkę organizacyjną, z siedzibą przy ulicy Londýnska 506/41, 120 00 Praga 2. 
Jednostka organizacyjna została załoŜona w dniu 16 stycznia 2004, zapis do rejestru 
handlowego nastąpił z dniem 3 marca 2004. 
 
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. 
 
W grudniu 2004r.  Spółka zawarła (jeszcze pod nazwą ASSET Soft) strategiczne 
partnerstwo z polską IT spółką COMP Rzeszów i stworzyła  polsko-słowacką grupę COMP-
ASSET. Zamysłem w/w partnerstwa jest zrzeszenie kilku firm softwarowych z krajów 
Środkowej i Wschodniej Europy w celu wzmocnienia konkurencyjności Spółki wobec 
innych spółek IT. COMP Rzeszów uzyskał 55 % udział w majątku spółki ASSET Soft.  
Następnie zmieniono nazwę spółki COMP Rzeszów na Asseco Poland.    
 
Z dniem 10 października 2006r. Spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Głównym załoŜeniem wejścia na giełdę było uzyskanie źródeł 
finansowania w celu dalszego wzmocnienia sytuacji firmy na rynku, za pośrednictwem 
akwizycji. Przez to wejście udział spółki Asseco Poland obniŜył się do 41,67%. 
Wymieniona spółka jednak nadal zostaje jednostką dominującą w stosunku do Spółki, 
poniewaŜ dysponuje większościowym (3/5) udziałem głosów w Radzie Nadzorczej, która 
posiada uprawnienia do zatwierdzania w stosunku do waŜnych strategicznych, 
produkcyjnych i finansowych decyzji oraz powołuje członków Zarządu. 
 
Jednostką dominującą Asseco Slovakia, a.s. jest Asseco Poland SA z siedzibą w 
Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe moŜna  
otrzymać w siedzibie  Asseco Poland. 
 
W grudniu 2005r. Spółka została współzałoŜycielem spółki SLNT, a.s., z siedzibą przy ul. 
Záhradnícka 151, 821 08 Bratysława. Spółka SLNT była spółką stworzoną w celu nabycia 
akcji spółki Slovanet, a.s. Cenę objęcia udziałów spółki stanowił wkład na kapitał 
zakładowy (550 tys. SKK) oraz wkład na kapitał rezerwowy (11 tys. SKK)co dawało 51 % 
udział w prawach do głosowania. Drugim akcjonariuszem była spółka SNET a.s. z 49 % 
udziałem w prawach do głosowania. Spółka jednocześnie udzieliła SLNT docelową 
poŜyczkę w celu kupna akcji spółki Slovanet, a.s. 
 
W dniu 24 stycznia 2006r. spółka SLNT, a.s. uzyskała 100 % udziałów w kapitale 
zakładowym spółki Slovanet. Do zapłacenia nabytych akcji wykorzystała wyłącznie obce 
źródła, których część stanowiła poŜyczka od Spółki. Spółka Asseco Slovakia w ten sposób 
za pośrednictwem swej spółki-córki SLNT uzyskała udział w kapitale zakładowym spółki 
Slovanet w tym samym zakresie, tj. 51 %.  
W dniu 26 października 2006 roku spółka SLNT, a.s. sprzedała udział w spółce Slovanet, 
a.s. spółkom Asseco Slovakia, a.s. i SNET, a.s. w taki sposób, iŜ został zachowany udział 
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Spółki w spółce Slovanet, a.s. (tj. 51%). Z dniem 1.1.2007 roku spółkę SLNT, a.s.  
rozwiązano bez likwidacji  przez połączenie ze spółką Slovanet, a.s., przy czym spółką-
następcą jest spółka Slovanet, a.s.  
W dniu 26 października 2006 roku spółka SLNT, a.s. sprzedała udział we spółce Slovanet, 
a.s. spółkom Asseco Slovakia, a.s. i SNET, a.s. w taki sposób, iŜ został zachowany udział 
Spółki w spółce Slovanet, a.s. (tj. 51%). Z dniem 1.1.2007 roku spółkę SLNT, a.s.  
rozwiązano bez likwidacji  przez połączenie ze spółką Slovanet, a.s., przy czym spółką-
następcą jest spółka Slovanet, a.s.  
 
Spółka jest spółką dominującą w stosunku do spółki Slovanet, a.s. co wynika z kontroli 
oraz z faktu rozporządzania w/w spółką zaleŜną za pośrednictwem organów statutowych. 
Spółka posiada większościowy (3/5) udział głosów w Radzie Nadzorczej, która posiada 
uprawnienia do zatwierdzania waŜnych strategicznych, produkcyjnych i finansowych 
decyzji oraz powołuje członków Zarządu. 
 
Slovanet jest jednym z największych, niezaleŜnych operatorów telekomunikacyjnych i 
providerem internetowym na Słowacji. Spółka posiada 20% 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.  
 
Po spełnieniu warunków zawieszających umowy akwizycyjnej z dnia 8 stycznia 2007 roku 
Spółka nabyła w dniu 27 marca 2007 roku 51,04% akcji spółki Datalock, a.s. Nabyte 
akcje stanowią 51,04% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Datalock, a.s.  Zapłata ceny nabycia została sfinansowana ze 
środków otrzymanych z emisje akcji Spółki.  
 
Spółka bezpośrednio zaleŜna Datalock a.s. naleŜy do czołowych liderów w dziedzinie 
zakładowych systemów informacyjnych na słowackim rynku. Aktualnie oferuje całą gamę 
kompleksowych rozwiązań w zakresie zakładowych systemów informacyjnych (ERP). 
Rozwija i dostarcza ekonomiczne systemy informacyjne w wersjach dla organizacji 
róŜnych typów i wielkości, dla miast i gmin, systemy zarządzania dla hoteli i zakładów 
gastronomicznych. Oferuje szereg usług w zakresie IT na bazie technologii najwyŜszej 
jakości. Spółka jest spółką dominującą w stosunku do spółki Datalock, a.s. co wynika z 
kontroli oraz z faktu rozporządzania czynnością za pośrednictwem organów statutowych. 
 
 
Grupa Asseco Slovakia („Grupa“)  
 
 

  Asseco Slovakia, a.s.   

  (Jednostka dominująca)   

          

        

Slovanet, a.s.   Datalock, a.s. 
(51% na dzień 30 czerwca 2007) 
(51% na dzień 30 czerwca 2006)   (51,04% na dzień 30 czerwca 2007) 

(0% na dzień 30 czerwca 2006) 
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W dniu 24 kwietnia 2007 r. Spółka Asseco Slovakia, a.s. podpisała umowę nabycia 329 
akcji spółki Asseco Czech Republic, stanowiących 25,06% kapitału zakładowego 
i upowaŜniających 25,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka 
Asseco Czech Republic a.s. jest jednostką stowarzyszoną. Spółka jest czeskim filarem 
grupy kapitałowej Asseco. NaleŜy do najwaŜniejszych dostawców kompleksowych usług z 
zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Republice Czeskiej. 
 
Spółka w 2007 roku wypłaciła dywidendę w kwocie 156 627 tys. SKK z zysku 
wypracowanego w 2006 roku, to jest 98,60 SKK na jedną akcję. 
 
 
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 

 
Na dzień 30 czerwca 2007 skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 
 
Prezes Zarządu: RNDr. Jozef KLEIN 
Członek Zarządu: Ing. Martin MORÁVEK 
Członek Zarządu: Ing. Jozef ROŠTÁR 
Członek Zarządu: Andrej Klačan   
 
W dniu 20 marca 2007 roku weszła w Ŝycie Uchwała Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, 
a.s. z dnia 2 Marca 2007 w przedmiocie powołania Pana Andreja Klačan do pełnienia 
funkcji Członka Zarządu Asseco Slovakia, a.s.  
 
W dniu 6 lipca 2007 roku weszła w Ŝycie Uchwała Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. 
w przedmiocie powołania Pani Edity Angyalovej do pełnienia funkcji Członka Zarządu 
Asseco Slovakia, a.s. 
 
Na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się 
następująco: 
  
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Adam GÓRAL 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Ing. Andrej KOŠÁRI 
Członek Rady Nadzorczej: Ing. Marián KOLNÍK 
Członek Rady Nadzorczej: Prof. RNDr. Ľudovít MOLNÁR, DrSc. 
Członek Rady Nadzorczej: Ing. Eva BALÁŽOVÁ 
 
 
Akcjonariat 
 
Struktura akcjonariuszy Spółki w ciągu roku nie uległa zmianom i przedstawiała się 
następująco 
 
Akcjonariat na dzień 30 czerwca 2007: 
  

Udział w kapitale 
zakładowym  

Udział w kapitale 
zakładowym oraz 
w liczbie głosów Akcjonariusz 

SKK/sztuka % 
Asseco Poland S.A. 660 000 41,67% 
Chrenko Ľubomír 91 017 5,75% 
Pozostali (mniej jak 5%) 832 983 52,59% 
Razem 1 584 000 100,00% 
 
Na dzień 30 czerwca 2007 roku kapitał wynosił 1 584 000 SKK i dzielił się na 
1 584 000 sztuk akcji o wartości 1 SKK kaŜda. 
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Akcjonariat na dzień 30 czerwca 2006: 
 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba 
akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym oraz 
w liczbie głosów Akcjonariusz 

SKK sztuka % 
Asseco Poland S.A. 660 000 660 53,92 
Chrenko Ľubomír 91 000 91 7,43 
Hudec Pavol 76 000 76 6,20 
Maťaš Martin 65 000 65 5,31 
Pozostali (mniej niŜ 5%) 332 000 332 27,14 
Razem 1 224 000 1 224 100,00 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 roku kapitał wynosił 1 224 000 SKK i dzielił się na 1 224 000 
sztuk akcji o wartości 1 SKK kaŜda.  
 
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Asseco Slovakia, a.s. przez osoby 
zarządzające i nadzorujące 
 

Liczba akcji 
Członkowie Zarządu 

Na dzień 30 czerwca 2007 Na dzień 30 czerwca 2006 
Klein Jozef 24 000 24 000 
Morávek Martin 27 000 27 000 
 
 

Liczba akcji 
Członkowie Rady Nadzorczej 

Na dzień 30 czerwca 2007 Na dzień 30 czerwca 2006 
Košári Andrej 56 122 56 122 
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Zasady rachunkowości 
 

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 
historycznego. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości  („MSR”) oraz Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).  MSR oraz MSSF obejmują 
interpretacje zaakceptowane przez Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  
Sprawozdania finansowe jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych zostały przekształcone 
zgodnie z MSR/MSSF w celu konsolidacji. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 6 miesięcy  od 1 
stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 roku i za okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2006 do 30 
czerwca 2006 (dane  porównywalne).  
 
Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSF/MSSF jest 
zgodnie z §22 Ustawy Nr 431/2002 o rachunkowości. 
 
Spółka przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe z załoŜeniem 
nieprzerwanego kontynuowania działalności oraz działalności spółek zaleŜnych. Spółka w 
chwili obecnej nie posiada informacji o przeszkodach, które przeszkadzałyby w 
nieprzerwanej działalności Grupy. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według następujących 
zasad konsolidacji, rachunkowości oraz wyceny. 
 
Zasady konsolidacji 
 
Zgodnie z MSSF 3 nabycie jednostek zaleŜnych rozliczane jest metodą nabycia. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje indywidualne sprawozdanie finansowe 
Spółki i spółek zaleŜnych, które Spółka w pełni kontroluje. Standardową cechą 
sprawowania kontroli jest fakt, iŜ Grupa dysponuje, pośrednio lub bezpośrednio,  ponad 
połową udziałów na prawach do głosowania a jest w stanie kontrolować czynności 
finansowe i produkcyjne w taki sposób, Ŝeby z nich czerpać korzyści.  
W celu zapewnienia dokładności i rzetelności przedstawionych informacji jest 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie poszczególnych 
grupowych zasad księgowania dla wszystkich spółek w Grupie. 
Roczne sprawozdania finansowe jednostek zaleŜnych sporządzane są za ten sam okres 
sprawozdawczy co sprawozdanie Jednostki Dominującej. 
Jednostki zaleŜne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez 
Grupę do dnia ustania tej kontroli. W przypadku utraty kontroli nad jednostką zaleŜną, 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia wyniki za tę część roku objętego 
sprawozdaniem, w którym to okresie Grupa posiadała taką kontrolę. 
 
 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
 
Inwestycja Grupy w jednostkę stowarzyszoną jest ujmowana metodą praw własności. 
Jednostkami stowarzyszonymi są takie jednostki, w których Grupa posiada 20-50% 
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz na które grupa wywiera 
znaczący wpływ, ale ich nie kontroluje, czyli nie są ani jednostkami zaleŜnymi, ani 
wspólnym przedsięwzięciem. Sprawozdania finansowe jednostek stowarzyszonych są 
podstawą wyceny posiadanych przez Grupę udziałów według metody praw własności. Dni 
bilansowe jednostek stowarzyszonych i Grupy są jednakowe i wszystkie podmioty Grupy 
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oraz jednostki stowarzyszone stosują spójne zasady rachunkowości. W celu uzgodnienia 
jakichkolwiek rozbieŜnych zasad rachunkowości wprowadza się korekty.  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są wykazywane w bilansie według ceny 
nabycia powiększonej o późniejsze zmiany udziału Grupy w aktywach netto tych 
jednostek, pomniejszone o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Rachunek zysków 
i strat odzwierciedla udział w wynikach działalności jednostek stowarzyszonych. W 
przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w kapitale własnym jednostek stowarzyszonych, 
Grupa ujmuje swój udział w kaŜdej zmianie i ujawnia go, jeśli jest to właściwe, w 
sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym. 
Zgodnie z metodą praw własności, udział Grupy w zyskach/stratach jednostek 
stowarzyszonych po  dacie nabycia ujmowany jest w rachunku zysków i strat, zaś udział 
Grupy w rezerwach jednostek stowarzyszonych po dacie nabycia ujmowany jest w 
rezerwach. Skumulowane ruchy po dacie nabycia korygują cenę nabycia. Niezrealizowane 
zyski/straty na transakcjach pomiędzy Grupą a jednostkami stowarzyszonymi podlegają 
wyłączeniom konsolidacyjnym, do wysokości udziału grupy w jednostkach 
stowarzyszonych. Niezrealizowane straty są równieŜ eliminowane, chyba Ŝe z transakcji 
wynika utrata wartości przenoszonych aktywów. Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 
obejmuje wartość firmy powstałą przy nabyciu. Gdy udział Grupy w stratach jednostki 
stowarzyszonej równa się lub przewyŜsza wartość inwestycji, Grupa nie rozpoznaje 
dalszych strat, chyba Ŝe zobowiązała się do uregulowania zobowiązań w imieniu jednostki 
stowarzyszonej lub dokonania wpłat na rzecz jednostki stowarzyszonej. 
 
Wartość firmy 
 
Wartość firmy stanowi nadwyŜkę ceny nabycia nad wartością godziwą udziału grupy w 
moŜliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki zaleŜnej/stowarzyszonej na 
dzień przejęcia. 
Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia 
pomniejszonej o skumulowane straty z tytułu utraty wartości.  Co do utraty wartości raz 
do roku dokonywany jest test na utratę wartości firmy oraz gdy zachodzą przesłanki 
utraty wartości.  
Grupa rozpoznaje wartość firmy w aktywach trwałych bilansu. 
 
Waluta funkcjonalna 

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji Jednostki Dominującej i spółek zaleŜnych 
jest korona słowacka. Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podano w tys. SKK. 
 
 
Transakcje w walutach obcych   

Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego 
w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i 
zobowiązania niepienięŜne ujmowane według wartości godziwej wyraŜonej w walucie 
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. 
Powstałe w wyniku przeliczenia róŜnice kursowe, ujmowane są w przychodach bądź 
kosztach finansowych. 
 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
 
 Waluta 30 czerwca 2007 30 czerwca 2006 
 
 CZK 1,182 1,343 
 EUR 33,828 38,322 
 USD 25,118 30,584 
 GBP 50,325 55,401 
    PLN 8,945 
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Kontrakty długoterminowe 
 
Grupa rozpoznaje kontrakty długoterminowe zgodnie z MSR 11. 
Przychody z kontraktu są ustalane według metody stopnia zaawansowania prac, o ile 
wynik moŜna ustalić w sposób wiarygodny. JeŜeli wynik na kontrakcie długoterminowym 
nie moŜe być ustalony wiarygodnie, to przychody ujmuje się do wysokości poniesionych 
kosztów. JeŜeli koszty na kontrakcie długoterminowym moŜna ustalić wiarygodnie,  
stopień zaawansowania prac mierzony jest jako udział kosztów poniesionych związanych 
z realizacją umowy w planowanych całkowitych kosztach realizacji umowy. 
Wszystkie przychody, które odnoszą się na kontrakt długoterminowy odniesione są do  
pozycji Rozliczenia przychodów z tytułu kontraktów długoterminowych. Koszty kontraktu 
obejmują wszystkie koszty związane z kontraktem długoterminowym zgodnie z MSR 11, 
przede wszystkim usługi obce, koszty pracy, zuŜycie materiałów, amortyzację. 
Produkty w toku z tytułu kontraktów długoterminowych są wyceniane w kwocie kosztów 
zastosowanych na dzień bilansowy. 
JeŜeli zafakturowane odbiorcom przychody przewyŜszają sumę przychodów wynikającą z 
zaawansowania kontraktu, róŜnica jest pokazana w pasywach bilansu w części 
zobowiązania krótkoterminowe - Rozliczenia przychodów z tytułu kontraktów 
długoterminowych.  
Zaliczki to kwoty pienięŜne przyjęte przed realizacją odpowiedniej usługi. 
Kwoty zatrzymane to kwoty wstępnych rozliczeń, które nie będą spółce zapłacone, dopóki 
nie zostaną spełnione w umowie wyspecyfikowane warunki (usunięcie braków, upłynięcie 
okresu gwarancyjnego itp.). 
 
Pochodne instrumenty finansowe (derywaty) 
 
Działalność Grupy naraŜona jest na róŜne rodzaje ryzyka finansowego – w tym na zmiany 
rynkowych cen instrumentów dłuŜnych i kapitałowych, wahania kursów walutowych oraz 
stóp procentowych. Ogólny program zarządzania ryzykiem przez Grupę koncentruje się 
na nieprzewidywalności rynków finansowych i stara się minimalizować ich potencjalne 
negatywne wpływy na wyniki finansowe Grupy. W określonym zakresie Grupa 
wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty terminowe na waluty 
obce, w celu minimalizowania ryzyka finansowego. 
Pochodne instrumenty finansowe są ujmowane pierwotnie w księgach według ceny 
nabycia, a następnie wyceniane są według wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej 
pochodnych instrumentów finansowych ujmowane są natychmiast w rachunku zysków i 
strat, jako Ŝe Grupa nie wykorzystuje instrumentów, które kwalifikowałyby się jako 
rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSR 39. 
 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 
 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w 
banku i w kasie, lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie 
przekraczającym 14 dni oraz inne instrumenty o wysokim stopniu płynności. 
 
NaleŜności krótkoterminowe 
 
NaleŜności krótkoterminowe obejmują naleŜności z tytułu dostaw i usług, których termin 
zapadalności wynosi zazwyczaj od 7 do 60 dni, naleŜności z  tytułu podatków, dotacji, 
ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz inne naleŜności. 
NaleŜności są ujmowane i wykazywane według wartości nabycia, z uwzględnieniem 
rezerwy na nieściągalne naleŜności. Odchylenie wartości godziwej od wartości nominalnej 
moŜna w przypadku krótkoterminowych naleŜności uznać za nieznaczne, dlatego częściej 
ujmuje się naleŜności w ich wartości nominalnej. Rezerwa na naleŜności wątpliwe 
oszacowywana jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty naleŜności przestało być 
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prawdopodobne. NaleŜności nieściągalne są odpisywane do rachunku zysków i strat w 
momencie stwierdzenia ich nieściągalności. 
 
Zapasy 
 
Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy według 
niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub moŜliwej do uzyskania 
ceny sprzedaŜy netto. Cena nabycia zapasów obejmują i koszty związane z nabyciem. 

 
Nieruchomości inwestycyjne 
 
Nieruchomości inwestycyjne nie występują w Grupie. 
 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia, pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości.  
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu 
uŜytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej.  
Okresy uŜytkowania (takŜe amortyzacji) dla poszczególnych grup rodzajowych 
składników majątku trwałego są następujące: 
 

Typ Okres uŜytkowania Stawka amortyzacyjna 
   
Budynki 12 - 20 5 - 8,3 % 
Maszyny i urządzenia techniczne, 
sprzęt komputerowy 4 - 12 8,3 – 25 % 

Środki transportu 3 - 4 25 – 33 % 
WyposaŜenie i inne środki trwałe 6 - 12 8,3 - 16,6 % 

 
Koszty remontu i modernizacji nie zwiększające początkowej wartości uŜytkowej danego 
składnika majątku trwałego, obciąŜają koszty okresu, w którym zostały one poniesione. 
JeŜeli moŜliwe jest wykazanie, Ŝe koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych 
przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad 
korzyści przyjmowane pierwotnie, to w takim przypadku zwiększają one wartość 
początkową środka trwałego. 
 
 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym  okresie uŜytkowania nie występują w 
Grupie. Wartości niematerialne i prawne o ograniczonym  okresie uŜytkowania są 
aktywowane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z 
tytułu utraty wartości.  
Okresy uŜytkowania i amortyzacji dla poszczególnych grup wartości niematerialnych i 
prawnych są następujące: 
 
 

Typ Okres uŜytkowania Stawka amortyzacyjna 
   
Oprogramowanie komputerowe 2 - 4 25 - 50 % 
Licencje 2 - 4 25 - 50 % 
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Prace badawcze i rozwojowe 
 
Koszty prac badawczych i rozwojowych są w Grupie odpisywane w rachunek zysków i 
strat w momencie poniesienia.  
 
Leasing finansowy 
 
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i 
wszystkie poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień 
rozpoczęcia leasingu według niŜszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej 
środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieŜącej minimalnych opłat 
leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat 
kapitałowych przy uwzględnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do 
zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 
Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez 
krótszy z dwóch okresów: szacowany okres uŜytkowania środka trwałego lub okres 
leasingu. 
 
 
Instrumenty finansowe 
 
Wszystkie aktywa finansowe są początkowo ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z 
nabyciem danego aktywa finansowego. 
PoŜyczki i naleŜności ujmowane są według zamortyzowanego kosztu. 
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do 
Krótkoterminowych aktywów finansowych w aktywach obrotowych, jeŜeli Zarząd ma 
zamiar zrealizować je w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako 
Inwestycje długoterminowe, jeŜeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. 
 
Kapitał własny 
 
Kapitał własny wykazuje się w wartości nominalnej. Kapitał własny obejmuje: 

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

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

 
Udziały mniejszości stanowią wartość aktywów Grupy przypadającą na 
akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych, zgodnie z ich udziałem w kapitałach 
poszczególnych jednostek Grupy. 
 
Kredyty bankowe i poŜyczki 
 
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i poŜyczki są ujmowane 
według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków 
pienięŜnych. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i poŜyczki są następnie 
wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej 
stopy procentowej. 
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Kredyty bankowe i poŜyczki kwalifikowane są jako długoterminowe, jeŜeli ich 
zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Wszelkie koszty obsługi kredytów i poŜyczek ujmowane są w rachunkach zysków i strat 
okresów, których dotyczą. 
 
Zobowiązania 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot zgodnych 
z otrzymanymi fakturami i ujmowane w okresach sprawozdawczych, których dotyczą. 
Pozostałe zobowiązania obejmują przewaŜnie rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
 
 
Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i 
prawnych z wyłączeniem wartości firmy 
 
Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny aktywów pod względem istnienia 
przesłanek wskazujących na utratę ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, 
Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwanej. Wysokość odpisów aktualizujących 
ustala się jako nadwyŜkę wartości bilansowej tych składników nad ich wartością 
odzyskiwaną. Wartość odzyskiwana odpowiada wyŜszej z następujących wartości: ceny 
sprzedaŜy netto lub wartości uŜytkowej.  
Ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniŜają wartość bilansową aktywu, którego 
dotyczą i odnoszone są w rachunek zysków i strat.  
Przy ustalaniu wartości uŜytkowej, szacowane przyszłe przepływy pienięŜne są 
dyskontowane do wartości bieŜącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto 
odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka 
związanego z danym składnikiem aktywów. 
 
 
Rezerwy 
 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy obowiązek (prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie 
tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści 
ekonomiczne, oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
Grupa tworzy tylko krótkoterminowe rezerwy. 
 
 
Przychody 
 
Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Spółka 
uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów 
moŜna wycenić w wiarygodny sposób. 
Grupa prezentuje przychody ze sprzedaŜy w podziale na produkty i towary. 
Przychody z sprzedaŜy towarów ujmowane są, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści 
wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy. 
 
Przychody z sprzedaŜy usług i produktów są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści 
wynikające z prawa własności do produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę 
przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób lub ujmowane są na podstawie stopnia 
zaawansowania prac (część Kontrakty Długoterminowe). 
 
Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania. Przychody z 
odsetek stanowią odsetki od udzielonych poŜyczek i depozytów bankowych. 
 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania.  
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Koszty operacyjne 
 
Jednostki Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym. Koszty 
sprzedanych towarów, produktów i usług obejmują koszty bezpośrednio związane z 
nabyciem sprzedanych towarów lub wytworzeniem sprzedanych usług. Koszty sprzedaŜy 
obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki. Koszty ogólnego zarządu 
obejmują koszty związane z kierowaniem Spółką oraz koszty administracji. 
 
 
Podatek dochodowy 
 
BieŜące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących na 
Słowacji przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Grupa 
przeliczyła odroczony podatek zgodnie z MSR 12 z zastosowaniem zasady bilansowej. Na 
potrzeby sprawozdawczości finansowej, rezerwa na podatek dochodowy jest wyliczona 
metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich róŜnic przejściowych 
występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich 
wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na podatek 
dochodowy za okres sprawozdania jest obliczana według ustawowej stawki podatkowej 
aktualnej na Słowacji w wysokości 19%. Grupa nie oczekuje zmiany ustawowej stawki 
podatkowej. 
 
 
Szacunki 
 
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga 
dokonania szacunków i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu 
finansowym. Mimo, Ŝe przyjęte załoŜenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy 
kierownictwa Grupy na temat bieŜących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się 
róŜnić od przewidywanych. 
 
 
Działalność zaniechana 
 
Działalność zaniechana nie występuje w Grupie. 
 
 
Świadczenia emerytalne 
 
Świadczenia emerytalne nie występują v Grupie. 
 
 
Zysk na akcji netto 
 
Podstawowy zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie 
zysku netto za dany okres przez średnią waŜoną liczbę akcji w danym okresie 
sprawozdawczym.  
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję dla kaŜdego okresu jest obliczany poprzez 
podzielenie zysku netto za dany okres przez sumę średniej waŜonej liczby akcji w danym 
okresie sprawozdawczym i wszystkich potencjalnych akcji nowych emisji. 
 
 
Standardy, interpretacje oraz poprawki do opublikowanych standardów, które 
jeszcze nie weszły w Ŝycie 
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Opublikowane zostały pewne nowe standardy, poprawki i interpretacje do istniejących 
standardów, które mają zastosowanie do okresów obrotowych Spółki rozpoczynających 
się po 1 maja 2006 lub okresów późniejszych, lecz które nie zostały wcześniej przyjęte 
przez Spółkę: 
 
• Poprawka do MSR 23 Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnianie kapitałów 

(obowiązuje od dnia 29 marca 2007). Spółka rozwaŜyła tą poprawkę do MSR 23 i 
uznała, Ŝe nie będzie ona miała istotnego wpływu na sprawozdania finansowe Grupy. 
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Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

 
1. Środki trwałe  
 
Środki trwałe na dzień 30 czerwca 2007: 
 

Budynki 
Sprzęt 

kompute-
rowy 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki  
trwałe w 
budowie 

Razem 

Wartość brutto       
Na dzień  
1 stycznia 2007 1 462 343 054 47 185 142 5 978 397 821 
Zwiększenia z 
nabycia 896 35 670 4 573 0 84 41 223 
Zwiększenia 0 23 293 5 490 100 10 595 39 478 
Zmniejszenia (615) (16 766)   (5 978) (23 359) 
Na dzień 30 
czerwca 2007 1 743 385 251 57 248 242 10 679 455 163 
Umorzenie       
Na dzień  
1 stycznia 2007 116 229 830 29 068 0 0 259 014 
Zwiększenia z 
nabycia 60 22 184 3 068 0 0 25 312 
Zmiana 55 28 533 5 303 0 0 33 891 
Na dzień  
30 czerwca 2007 231 280 547 37 439 0 0 318 217 
Wartość netto       
Na dzień  
1 stycznia 2007 1 346 113 224 18 117 142 5 978 138 807 
Na dzień  
30 czerwca 2007 1 512 104 704 19 809 242 10 679 136 946 

 
Środki trwałe na dzień 30 czerwca 2006: 
 

Budynki 
Sprzęt 

kompute-
rowy 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki  
trwałe w 
budowie 

Razem 

Wartość brutto       
Na dzień  
1 stycznia 2006 0 19 704 18 173 28 0 37 905 
Zwiększenia z 
nabycia 1 087 269 741 19 757 2 763 0 293 347 
Zwiększenia 298 21 341 6 820 0 413 28 872 
Zmniejszenia 0 (926) (264) 0 0 (1 190) 
Na dzień  
30 czerwca 2006 1 385 309 859 44 486 2 791 413 358 934 
Umorzenie       
Na dzień  
1 stycznia 2006 0 8 792 8 357 0 0 17 149 
Zwiększenia z 
nabycia 27 172 320 11 262 2 142 0 185 751 
Zmiana 0 22 152 4 896 130 0 27 179 
Na dzień  
30 czerwca 2006 68 203 264 24 515 2 272 0 230 120 
Wartość netto       
Na dzień  
1 stycznia 2006 0 111 880 11 093 2 285 2 285 127 543 
Na dzień  
30 czerwca 2006 1 317 106 595 19 971 518 413 128 814 
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2. Wartość firmy 
 
Wartość firmy z konsolidacji podlega corocznemu testowi na utratę wartości. W 2007 
roku nie dokonano Ŝadnych odpisów aktualizujących wartości firmy z konsolidacji.  
 
 2007 2006 

 SLNT, a.s.  0 427 

 Slovanet, a.s  51 069 155 017 

 Datalock, a.s  115 557 0 

    

 Razem 166 626 155 444 
 
W okresie sprawozdawczym i porównywalnym wystąpiły następujące zmiany wartości 
firmy: 
 
 2007 2006 

Wartość firmy z konsolidacji na początek okresu 51 069 0 

      Slovanet, a.s.  51 069 0 

    
Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w 
wyniku nabycia akcji 115 557 155 444 

      Slovanet, a.s.  0 155 017 

      SLNT, a.s. 0 427 

      Datalock, a.s 115 557 0 

   

Wartość firmy z konsolidacji na koniec okresu 166 626 155 444 
 
 
Nabycie akcji spółki Datalock, a.s 
 
Grupa nabyła udziały w spółce Datalock, a.s. w dniu 27 marca 2007 roku. Cena nabycia 
ustalona została warunkowo, z ratą w maksymalnej kwocie  17,3 M SKK płatnej w 
kwietniu 2008 roku. Jest prawdopodobne, Ŝe w/w kwota zostanie wypłacona, dlatego 
została uwzględniona w cenie nabycia. 
 
Wartość firmy w wyniku nabycia: 

 

Na dzień nabycia 
według wartości 

godziwej 
Nabywane aktywa  
  Rzeczowe aktywa trwałe 15 911 
  Wartości niematerialne i prawne 1 563 
  Inwestycje długoterminowe 1 088 
  Zapasy 3 468 
  NaleŜności 51 121 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 32 314 
  Aktywa pozostałe 2 285 
Razem aktywa 107 750 
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Nabywane zobowiązania  
  Zobowiązania 68 957 
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 907 
Razem zobowiązania 70 864 
   
Wartość godziwa aktywów netto 36 886 
Nabywany procent kapitału zakładowego 51,04% 
Nabywa wartość godziwa aktywów netto 18 827 
Cena nabycia 134 384 
   
Wartość firmy  115 557 
   
Wartość aktywów przypadająca na udziałowców 
mniejszościowych  18 059 

 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 
 
Inne wartości niematerialne i prawne na dzień 30 czerwca 2007 
 
 Oprogramowanie 

komputerowe Inne Razem 

Wartość brutto    

Na dzień 1 stycznia 2007 14 457 2 882 17 339 
Zwiększenia z nabycia 9 515 24 9 539 
Zwiększenia 2 500 2 246 4 746 
Zmniejszenia  (2 456) (2 456) 
Na dzień 30 czerwca 2007 26 472 2 696 29 168 
Umorzenie    
Na dzień 1 stycznia 2007 9 988 0 9 988 
Zwiększenia z nabycia 7 952 24 7 976 
Zmiana 1 589 2 672 4 261 
Na dzień 30 czerwca 2007 19 529 2 696 22 225 
Wartość netto    
Na dzień 1 stycznia 2007 4 469 2 882 7 351 
Na dzień 30 czerwca 2007 6 943 0 6 943 

 
Inne wartości niematerialne i prawne na dzień 30 czerwca 2006 
 
 Oprogramowanie 

komputerowe Inne Razem 

Wartość brutto    

Na dzień 1 stycznia 2006 5 052 0 5 052 
Zwiększenia z nabycia 12 066 255 12 321 
Zwiększenia 563 0 563 
Zmniejszenia (10) 0 (10) 
Na dzień 30 czerwca 2006 17 671 255 17 926 
Umorzenie    
Na dzień 1 stycznia 2006 4 393 0 0 
Zwiększenia z nabycia 4 594 255 0 
Zmiana 1 129 0 0 
Na dzień 30 czerwca 2006 10 116 255 0 
Wartość netto    
Na dzień 1 stycznia 2006 659 0 0 
Na dzień 30 czerwca 2006 7 555 0 0 
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W spółkach Grupy nie występuje uŜytkowanie oprogramowania komputerowego na 
podstawie umów leasingu. 
 
 
4. Inwestycje długoterminowe 
 
 
 2007 2006 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności  193 107 0 

     Asseco Czech Republic  191 923  0 

    Jednostki stowarzyszone w Datalock, a.s. 1 184  0 

Wydatki na nie zakończone akwizycje 0 768 

 Razem  193 107 768 
 
 
 
 
Nabycie akcji spółki Asseco Czech Republic, a.s. 
 
 
Grupa nabyła 25,06% udziałów spółki Asseco Czech Republic, a.s. w dniu 24 kwietnia 
2007 roku. Koszt zakupu akcji wyniósł 190 275 tys. SKK i został sfinansowany ze 
środków otrzymanych z emisji akcji Spółki.  
  
 
Tabela poniŜej przedstawia skrócone informacje dotyczące inwestycji w Asseco Czech 
Republic, a.s. 
 

 
30 czerwca 

2007 
Dzień nabycia 
udziałów 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 391 040 459 260 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 173 299 179 828 

Zobowiązania krótkoterminowe 310 592 387 145 

Zobowiązania długoterminowe 44 98 

Aktywa netto 253 703 251 845 

   

Przychody  575 796 406 104 

Zysk/Strata netto od dna nabycia 39 315 32 740 

   

Wartość bilansowa inwestycji 191 923 190 275 
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5. Podatek dochodowy odroczony 
 
Podatek dochodowy odroczony na dzień 30 czerwca 2007 
 

 Aktywa Rezerwy Aktywa Rezerwy 

 z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

  Bilans Rachunek zysków i strat 

Aktywa trwałe 0 5 479 238 (976) 

NaleŜności 55 328 55  

Kontrakty długoterminowe 98 7 520 34 8 868 

Rezerwy 4 412 0 4 320  

Zobowiązania 1 007 0 173 93 

Inne 0 252 0 (98) 

Razem 5 572 13 579 4 820 7 887 

Po kompensacie     

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

 8 007  3 067 

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwa z tego tytułu podlega 
kompensacie w 2007 roku.  
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego w 2007 roku wyniosła 4 985 tys. SKK, 
w tym zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 
2 557 tys. SKK oraz zwiększenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
kwocie 2 428 tys. SKK. 
Bilansowa zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego nie odpowiada wartości 
wykazanej w skonsolidowanym rachunku zysków strat, co spowodowane jest nabyciem w 
okresie sprawozdawczym spółki Datalock, a.s. 
Odroczony podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków strat 
wyniósł - 3 067 tys. SKK. 
 
 
Podatek dochodowy odroczony na dzień 30 czerwca 2006 
 

 Aktywa Rezerwy Aktywa Rezerwy 

 z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

  Bilans Rachunek zysków i strat 

Aktywa trwałe 0 4 117 0 1 180 

NaleŜności 364 0 180 0 

Kontrakty długoterminowe 0 5 387 0 4 259 

Rezerwy 2 575 0 0 3 037 

Zobowiązania 3 0 0 0 

Razem 2 942 9 504 180 8 476 

Po kompensacie     

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

 6 562  8 296 
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6. NaleŜności długoterminowe 

 2007 2006 
NaleŜności od jednostek powiązanych 

NaleŜności od SNET, a.s.  z tytułu zbycia akcji  79 107 0 

Pozostałe 6 5 

NaleŜności od pozostałych jednostek   

Z tytułu dostaw i usług 3 405 570 

Inne 158   

Razem 82 676 575 

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności (15 030) 0 

Razem netto 67 646 575 
 
Zwiększenie naleŜności od jednostek powiązanych spowodowane jest transakcją, opisaną 
w rozdziale Informacje ogólne. NaleŜność nie jest oprocentowana i została wyceniona do 
wartości bieŜącej (zdyskontowana). Do wyliczeń zastosowano stopę dyskonta NBS 
aktualną od dnia 24 kwietnia 2007 roku na poziomie 4,25%.  
 
   
7. Zapasy 

 2007 2006 

Materiał 0 8 

Sprzęt komputerowy  8 831 14 038 

Produkty gotowe  7 003 0 

Razem 15 834 14 046 
 
 
8. NaleŜności krótkoterminowe 

 2007 2006 

NaleŜności od jednostek powiązanych  

Z tytułu dostaw i usług 0 15 

   

NaleŜności od pozostałych jednostek    

Z tytułu dostaw i usług 222 932 143 368 

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 842 5 044 

Inne 9 449 41 270 

Zaliczki przekazane pozostałym dostawcom 1 361 0 

NaleŜności z tytułu dostaw nie zafakturowanych 1 753  0 

Razem 238 337 189 697 

Odpis nieściągalnych naleŜności 13 710 8 227 

Razem netto 224 627 181 470 
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NaleŜności w kwocie 40 000 tys. SKK stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów 
bankowych. 
 
W Grupie wykazywany jest odpis aktualizujący wartość nieściągalnych naleŜności z tytułu 
dostaw i usług. 
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŜności krótkoterminowych: 
 

 2007 2006 

Stan na początek okresu 8 067 0 

Zwiększenie z tytułu akwizycji 4 340 7 668 

Zwiększenia 9 976 596 

Zmniejszenia (8 673) (37) 

Stan na koniec okresu 13 710 8 227 
 
 
Analizę umownej płatności naleŜności zawiera poniŜsza tabela: 

do 1 
miesiąca 

1 miesiąc 
 -  

3 miesiące 

3 miesiące 
–  

6 miesięcy 

6 miesięcy 
–  

9 miesięcy 

9 miesięcy 
- 

1 rok 

więcej niŜ 
1 rok 

Razem 

W terminie płatności      

122 126 42 185 1 228 10 647 0 1 219 177 405 

Po terminie płatności (bez utraty wartości)      

15 944 21 142 6 231 946 438 2 521 47 222 

Razem      

138 070 63 327 7 459 11 593 438 3 740 224 627 
 
W przypadku naleŜności po terminie płatności nie nastąpiła jej utrata wartości, poniewaŜ 
ustalono nowe terminy płatności lub przynajmniej o takich terminach trwają negocjacje. 
 
 
9. NaleŜności i zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 
 

 2007 2006 

Przychody z kontraktów długoterminowych 
wykazane za okres sprawozdawczości 203 937 108 305 
Zafakturowane przychody z tytułu realizacji 
kontraktów IT 263 769 292 505 
Poniesione koszty z tytułu realizacji kontraktów IT  194 845 204 081 
Zyski (straty) z tytułu realizacji kontraktów IT 114 869 116 776 
Kwota otrzymanych zaliczek 1 934 0 
Zatrzymane kwoty 0 0 
NaleŜności z tytułu wyceny kontraktów 
długoterminowych 46 587 40 268 
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów 
długoterminowych 2 576 11 916 
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10. Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 

 2007 2006 
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych 
bieŜących 42 714 9 314 

Środki pienięŜne w kasie 4 004 1 009 

Lokaty krótkoterminowe 531 948 78 100 

Razem 578 666 88 423 
 
 
Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, 
których wysokość zaleŜy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. 
Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na okres od 1 dnia do 2 tygodni, w zaleŜności od 
aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pienięŜne i są oprocentowane według 
ustalonych dla nich stóp procentowych. 
 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe przedstawia poniŜsza tabela: 
 

 2007 2006 

W jednostkach powiązanych  5 151 45 000 

   Udzielone poŜyczki 5 151 45 000 

W pozostałych jednostkach  17 176 0 

   Udzielone poŜyczki 17 176 0 

Razem 22 327 45 000 
 
11. Pozostałe aktywa obrotowe 

 2007 2006 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów   

Opieka serwisowa i prawa do aktualizacji 
oprogramowania 2 325 654 

Czynsz za lokal 9 084 3 295 

Ubezpieczenia 226 105 

Koszty serwisów własnych 0 0 

Przedpłacone prenumeraty 26 0 

Inne 248 0 

Koszty planowanych akwizycji 1 164 0 

Przedpłacone koszty towarów do odsprzedaŜy 7 729 0 

Rozliczenie przychodów     

Przedpłacone licencje 5 290 0 

Przedpłacone usługi 12 023 0 

Inne 1 388 372 

Razem 39 503 4 426 

 
 



Grupa Asseco Slovakia   za okres 6 miesięcy zakończony
    30 czerwca 2007 roku  
Wszytkie kwoty w tysiącach koron słowackich (SKK)  

 31 z 44 

12. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe 
 

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 1 584 000 SKK. To stanowi 1 584 000 akcji wartości 
nominalnej 1 SKK. Akcje zostały w pełni opłacone. 
 
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej stanowi kwotę 
99 800 tys. SKK z emisji i subskrypcji akcji przez spółkę Asseco Poland SA (dawniej 
COMP Rzeszów) w grudniu 2005 roku. W okresie od 20 do 22 września 2006r na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych było 360 000 akcji w całkowitej 
wartości nominalnej  360 000 SKK. Kapitały zapasowe ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich 
wartości nominalnej w następstwie tego notowania wzrósł o 791 273 tys. SKK.  
Spółka nie posiada emitowanych akcji nie zapisanych w rejestrze handlowym. 
 
Kapitały zapasowe: 

 2007 2006 

Ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 891 073 99 800 

Utworzony ustawowo 1 076 240 

Razem 892 149 100 040 
 
 
13.  Kapitał mniejszości 
 
W bieŜącym okresie (i porównywalnym) nastąpiła zmiana udziału mniejszości: 
 

 2007 2006 

Na początek okresu 46 554 0 

Nabycie akcji spółki Slovanet, a.s. 0 56 309 

Nabycie akcji spółki SLNT, a.s. 0 (2 105) 

Nabycie akcji spółki Datalock, a.s. 19 425 0 

Zmiana udziału w wyniku jednostek zaleŜnych (7 124) (2 802) 

Na koniec okresu 58 855 51 402 
 
 
 
14. Kredyty bankowe oraz kredyty w rachunku bieŜącym 
 

Dostawca kredytu 
Rodzaj kredytu Waluta Oprocentowanie Okres spłaty 2007 2006 
Tatrabanka 
W rachunku bieŜącym SKK 

1M BRIBOR 
+1,5%   0 4 999 

w tym część 
          krótkoterminowa   2007  0 4 999 
Tatrabanka, a.s  
Inwestycyjny EUR 

3M EURIBOR 
+1,5%  98 463 131 828 

w tym część 
         krótkoterminowa    2007 17 904 25 368 
         długoterminowa    2008-2012 80 559 106 460 
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15. Zobowiązania długoterminowe 

 2007 2006 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0 4 451 

Z tytułu dostaw i usług 0 0 

Kredyty i poŜyczki 0 4 451 

     

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  8 084 6 410 

Umowy leasingu finansowego 5 117 6 410 

Nabycie aktyw 2 967 0 

Razem 8 084 10 861 

 
 
16. Zobowiązania krótkoterminowe  

 2007 2006 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16 389 17 175 

Z tytułu dostaw i usług 1 559 2 425 

Z tytułu dostaw i usług rozliczane w czasie 0 14 750 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 227 017 148 387 

Z tytułu dostaw i usług 140 230 80 123 

Zaliczki otrzymane na dostawy 5 010 0 

Z tytułu wynagrodzeń 23 683 27 062 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 28 714 9 170 

Umowy leasingu finansowego 5 475 5 368 

Zobowiązania z tytułu dywidend 8 550 0 

Inne 1 085 145 

Z tytułu zakupu akcji spółki Datalock, a.s. 14 830 0 

Z tytułu wynagrodzeń rozliczanych w czasie 9 944 12 641 

Z tytułu innych świadczeń rozliczanych w czasie  1 040 1 540 

Z tytułu kosztów nie zafakturowanych 2 673 12 338 

   

Zobowiązania krótkoterminowe inne 39 167 25 127 

Przychody z serwisów własnych rozliczanych w czasie 39 167 24 229 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 898 

Razem 281 960 190 689 

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i zazwyczaj rozliczane są w 
terminach od 15 do 90 dni. Wartość księgowa zobowiązania z tytułu zakupu akcji spółki 
Datalock, a.s. jest 15 300 tys. SKK. 
 
 



Grupa Asseco Slovakia   za okres 6 miesięcy zakończony
    30 czerwca 2007 roku  
Wszytkie kwoty w tysiącach koron słowackich (SKK)  

 33 z 44 

Analizę umownej płatności zobowiązania z tytułu dostaw i usług zawiera poniŜsza tabela: 
 

do 1 
miesiąca 

1 miesiąc 
 -  

3 miesiące 

3 miesiące 
–  

6 miesięcy 

6 miesięcy 
–  

9 miesięcy 

9 miesięcy 
- 

1 rok 

więcej niŜ 
1 rok 

Razem 

W terminie płatności      

89 297 15 978 0 13 038 0 0 118 313 

Po terminie płatności (bez utraty wartości)      

7 247 6 487 4 875 3 216 605 1 046 23 476 

Razem      

96 544 22 465 4 875 16 254 605 1 046 141 789 
 
WaŜna część naleŜności jest płatna lub krótko po terminie płatności. 
 
17. Rezerwy 
 
Spółka tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne oprogramowania własnego, co wynika 
z umownych okresów gwarancyjnych i moŜliwych kosztów, które mogą w związku z tym 
powstać. Rezerwa jest ustalana na podstawie kwalifikowanych oszacowań. Okresy 
gwarancyjne wynoszą od 6 do 12 miesięcy. 
 
Rezerwy dotyczące kosztów wykazywanego okresu obejmują zwłaszcza rezerwy na 
zakładane nagrody motywacyjne dla menedŜerów za wyniki osiągnięte w bieŜącym 
okresie. 

 
Zmiany rezerw: 

 2007 2006 
Stan na początek okresu  20 229 46 063 
Rezerwa na koszty dotyczące okresu 
sprawozdawczego 17 060 20 125 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania 
własnego 3 169 25 938 

Zwiększenia 13 234 18 341 
Rezerwa na koszty dotyczące okresu 
sprawozdawczego 6 000 9 020 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania 
własnego 7 234 9 321 

Wykorzystanie oraz rozwiązanie 22 566 45 446 
Rezerwa na koszty dotyczące okresu 
sprawozdawczego 

17 060 20 140 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania 
własnego 5 506 25 306 

Stan na koniec okresu 10 897 18 958 
Rezerwa na koszty dotyczące okresu 
sprawozdawczego 6 000 9 005 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania 
własnego 4 897 9 953 
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18. Przychody 
 
Grupa prezentuje przychody ze sprzedaŜy w podziale na produkty i usługi oraz towary. 
Przychody ze sprzedaŜy towarów stanowią część działalności typowo handlowej, zaś 
przychody ze sprzedaŜy produktów i usług są wynikiem realizowanych projektów 
informatycznych i telekomunikacyjnych. 

 2007 2006 

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług 697 179 582 613 
   Licencje i oprogramowania własne 357 017 300 499 
   Usługi 34 853 29 921 
   Outsourcing 11 810 315 
   Teleinformatyka 292 328 250 911 
   Pozostałe 1 171 967 
 
 
Przychody ze sprzedaŜy towarów 

40 948 14 994 

   Sprzęt komputerowy 23 754 7 177 
   Teleinformatyka 17 194 7 817 
Razem 738 127 597 607 

 
 
Przychody według struktury terytorialnej: 
 

 2007 2006 

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług   

Słowacja 645 628 465 417 

   Licencje i oprogramowania własne 609 037 453 861 

   Towar 36 591 11 556 

Eksport 92 499 132 190 

   Licencje i oprogramowania własne 88 142 128 752 

   Towar 4 357 3 438 

Razem 738 127 597 607 

 
Eksport obejmuje przede wszystkim sprzedaŜ w Czechach oraz Rumunii. 
 
19. Koszty operacyjne 
 

 2007 2006 

Koszty według rodzaju     

   Amortyzacja 35 480 29 495 

   ZuŜycie materiałów i energii 10 284 7 178 

   Usługi obce 341 984 286 017 

   Podatki i opłaty 651 360 

   Wynagrodzenia 183 165 120 811 

   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  28 609 35 265 
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   Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 11 585 4 705 

      podróŜy słuŜbowych 5 272 3 027 

      pozostałe koszty 6 313 1 678 

Razem 611 758 483 831 

w tym   

   Koszty sprzedaŜy 81 600 40 602 

   Koszty ogólnego zarządu 83 263 73 337 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 446 785 369 892 

Wartość sprzedanych towarów  39 069 15 394 

Koszt własny sprzedaŜy razem 485 854 385 286 

 
Usługi obce obejmują przede wszystkim usługi budowy systemów informatycznych oraz 
koszty czynszów. 
 
 
20. Pozostałe przychody operacyjne 

 2007 2006 

Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 4 584 381

Otrzymane premie pienięŜne 643 0

Czynsz 1 513 0

Inne  306 372

Razem 7 046 753

 
21. Pozostałe koszty operacyjne 

 2007 2006 

Strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych 673 0

Nieodpłatne przekazanie majątku (darowizny) 130 221

KradzieŜ środków trwałych  2 0

Kary 9 0

Opłaty członkowskie 23 0

Pozostałe 84 129

Razem 921 350

 

22. Przychody finansowe 
 

 2007 2006 

Odsetki z tytułu udzielonych poŜyczek 1 124 1 780 

   w tym od jednostek powiązanych  1 124 1 780 

      w tym od jednostek zaleŜnych 37 0 

      w tym od jednostek współzaleŜnych 1 087 1 780 
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Pozostałe odsetki  14 275 0 

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności - 
rozwiązanie 5 530 0 

Dodatnie róŜnice kursowe zrealizowane 2 903 550 

Dodatnie róŜnice kursowe niezrealizowane 0 0 

Zyski ze zmian wartości godziwej walutowych 
instrumentów pochodnych  (forward) 150 0 

Zyski z realizacji walutowych instrumentów 
pochodnych (forward) 9 643 0 

Inne 470 0 

Razem 34 095 2 330 

 
Odpis aktualizujący wartość naleŜności stworzony w spółce SLNT związany jest z 
długoterminową wierzytelnością wobec SNET, z transakcji opisanej w rozdziale 
Informacje ogólne. Wartość ta jest równomiernie rozwiązywana do 2014 roku - w okresie 
sprawozdawczym została rozwiązana w kwocie 5 530 tys. SKK. 
 
23. Koszty finansowe 

 2007 2006 

Odsetki od kredytów  3 012 2 943 

Odsetki od leasingu finansowego  436 317 

Opłaty i prowizje bankowe  1 048 1 765 

Pozostałe odsetki  428 0  

Ujemne róŜnice kursowe zrealizowane 0 4 293 

Ujemne róŜnice kursowe niezrealizowane 17 522 147 

Odpisy aktualizujące instrumenty finansowe  1 706 0  

Inne koszty finansowe 395 3 564 

Razem 24 547 13 029 

 
PowaŜne wzmocnienie korony słowackiej w I kwartale 2007 roku spowodowało stratę na 
wycenie róŜnic kursowych.  
Strata ta była częściowo skompensowana z zysków z operacji forwardowych, które 
słuŜyły jako zabezpieczenie tego ryzyka.  
 
 
24. Podatek dochodowy bieŜący 
 
Główne składniki obciąŜenia podatkowego w okresie sprawozdawczym i porównywalnym: 
 

 2007 2006 

Podatek dochodowy bieŜący 15 192 11 253 

Podatek odroczony 3 067 8 296 

Podatek dochodowy razem 18 259 19 549 
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Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem 
według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według 
efektywnej stawki podatkowej Grupy: 
 
 

  2007 2006 
Wynik finansowy brutto przed 
opodatkowaniem 104 516  88 086  

Podatek dochodowy według 
obowiązującej ustawowej 
stawki podatkowej 19 858 19,0% 16 736 19,0% 
      
Koszty nie stanowiące kosztów 
podatkowych 2 731 2,6% 11 972 13,6% 

Przychody nie stanowiące 
przychodów podatkowych 

(4 330) -4,1% (9 159) -10,4% 

Razem 18 259 17,5% 19 549 22,2% 
 
Podatek dochodowy odroczony wyliczony został w punkcie 5 Not. 
 
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób 
prawnych, fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym 
zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji 
bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają równieŜ niejasności, które 
powodują róŜnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych 
zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i 
przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli organów, 
które uprawnione są do nakładania wysokich kar. Zjawiska te powodują, Ŝe ryzyko 
podatkowe w Słowacji  jest wyŜsze niŜ istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym 
systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres 
pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w 
późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe. 
 
 
25. Zysk na akcję 
 
Grupa wykazała zysk netto za okres sprawozdawczy przypisany do podmiotu 
dominującego  w kwocie 78 405 tys. SKK i zysk netto mniejszości w kwocie 7 852 tys. 
SKK. 

 2007 2006 

Zysk przypisany do podmiotu dominującego 78 604 67 529 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1 584 000 1 204 000 

Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej 49,62 56,09 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej 49,62 56,09    

 
W 2007 roku nie nastąpiła zmiana ilości akcji. W kalkulacji średniej waŜonej liczby akcji w 
2006 roku Grupa uwzględniła zmiany związane z akcjami wyemitowanymi w ciągu 2006 
roku (patrz punkt 12 Not). 
Spółka nie emitowała Ŝadnych potencjalnych akcji. Z tej przyczyny rozwodniony zysk na 
jedną akcję został wyliczony w takiej samej kwocie jak podstawowy zysk na jedną akcję. 
Informacje dodatkowe 
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26. Sprawozdawczość według segmentów 
 
Grupa Asseco Slovakia działa w segmencie technologii informatycznych i telekomunikacji.  
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Asseco Slovakia jest produkcja i sprzedaŜ 
systemów informatycznych i teleinformatyka. Ze względu na to, iŜ główne działania 
handlowe reprezentują działania podobnego charakteru, uwaŜa się sprzedaŜ Grupy jako 
sprzedaŜ w  jednym segmencie branŜowym. 
 
Grupa prowadzi działalność na kilku rynkach, jednak 90% sprzedaŜy pochodzi z Republiki 
Słowackiej. Pozostała część pochodzi z Republiki Czeskiej, gdzie działa Asseco Slovakia, 
jednostka organizacyjna, której wszystkie czynności są objęte w przedstawianym 
sprawozdaniu finansowym oraz z innych krajów europejskich. Na podstawie  wyŜej 
wymienionych faktów uznano, iŜ segmentem geograficznym jest Grupa jako całość. 
 
Celem segmentowej sprawozdawczości według MSR 14 jest pomaganie uŜytkownikom 
sprawozdania finansowego: 

• lepiej ocenić ryzyka Grupy 
• lepiej zrozumieć efektywność Grupy w przeszłości 
• pomóc w ocenie Grupy jako całości 
• dostarczyć informacje o róŜnych typach produktów i usług, które są 

przedmiotem działalności gospodarczej Grupy (na róŜnych 
terenach). 

Według opinii Zarządu sprawozdawczość według segmentów nie pomogłaby temu celowi. 
W notach są pokazane informacje, które mogą zawierać dokładniejszy podział 
przychodów i kosztów, których nie uwaŜa się za sprawozdawczość segmentową. 
 
 
27. Informacje o skonsolidowanym rachunku przepływów środków pienięŜnych 
 
W Grupie w okresie sprawozdawczy nastąpiło zmniejszenie środków pienięŜnych o kwotę 
491 906 tys. SKK. Spowodowane było to głównie akwizycją spółki Datalock, a takŜe 
wypłatą dywidendy. 
Środki pienięŜne w kwocie 80 585 tys. SKK ulokowane są na rachunku bankowym ze 
względu na warunkową płatność związaną z nabyciem udziałów w spółce Berit, a.s. na 
korzyść sprzedających udział. Ta zapłata moŜe nastąpić w październiku 2008 roku. 
Środki pienięŜne w kwocie 73 540 tys. CZK zostały wykorzystane do zapłaty za udziały 
w LCS, a.s. w sierpniu 2007 roku. 
 
 
28. Jednostki powiązane 
 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano transakcje ze spółkami zaleŜnymi Slovanet i 
SLNT oraz z innymi jednostkami powiązanymi - Asset, a.s. i SNET, a.s., gdzie istnieje 
powiązanie za pośrednictwem Zarządu i akcjonariuszy, a takŜe z podmiotem powiązanym 
z członkiem Rady Nadzorczej – CIRE,s.r.o.  Zrealizowano  takŜe transakcje ze spółką 
dominującą Asseco Poland SA  
 
 
Podane transakcje z jednostkami powiązanymi odbyły się na warunkach rynkowych, w 
ramach bieŜącej działalności poszczególnych spółek (tab. w tys. SKK). 
 

Nazwa podmiotu SprzedaŜ Grupy Zakupy Grupy 
 2007 2006 2007 2006 
Transakcje z jednostką dominującą     
Asseco Poland S.A. 9 625 0 0 0 
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Transakcje z jednostkami zaleŜnymi     
Slovanet, a.s. 2 437 881 2 691 2 197 
Datalock, a.s. 38 0 0 0 
SLNT, a.s. 0 1 119 0 0 
     
Transakcje z jednostkami 
stowarzyszonymi     

Asseco Czech Republic, a.s. 0 0 234 0 
     
Transakcje z jednostkami powiązanymi     
ASSET, a.s. 867 49 13 255 5 822 
CIRE, s.r.o. 0 0 300 300 
     
Transakcje ogółem 12 967 2 049 16 480 8 319 
 
     

Nazwa podmiotu 
NaleŜności  
Grupy 

Zobowiązania 
Grupy 

 2007 2006 2007 2006 
Transakcje z jednostka dominującą     
Asseco Poland S.A. 0 0 0 0 
     
Transakcje z jednostkami zaleŜnymi     
Slovanet, a.s. – z dostaw i usług 1 132 274 420 403 
Slovanet, a.s. – finansowe 0 0 22 383 0 
Datalock, a.s. – z dostaw i usług 0 0 0 0 
Datalock, a.s. – finansowe 8 796 0 0 0 
SLNT, a.s. 0 83 440 0 0 
     
Transakcje z jednostkami 
stowarzyszonymi     

Asseco Czech Republic, a.s. 0 0 0 0 
     
Transakcje z jednostkami powiązanymi     
ASSET, a.s. 52 0 1 542 5 995 
CIRE, s.r.o. 0 0 0 59 
     
Transakcje ogółem 9 980 83 714 24 345 6 457 

 
29. Zobowiązania pozabilansowe 
 

W spółce Slovanet, a.s. istnieje gwarancja bankowa wydana przez Tatrabanka, a.s.  
waŜna do 31/12/2008 na kwotę 3 mln SKK dla Ministerstwa transportu, poczty i 
telekomunikacji Republiki Słowackiej za wykonanie kontraktu w projekcie Internet for 
Education (IPV). 
Jednostka dominująca Asseco Slovakia ręczy za zobowiązanie spółki SNET, a.s. wobec 
Slovanet, a.s. (pierwotnie – przed połączeniem – zobowiązanie wobec SLNT, a.s.) 
za nabycie akcji. JeŜeli jednak Spółka będzie miała obowiązek zapłacenia na rzecz spółki 
Slovanet, a.s. z tytułu gwarancji, wtedy jednocześnie Spółka zwiększy swój udział w 
spółce Slovanet, a.s. kosztem SNET, a.s. Aktualna kwota gwarancji wynosi 89 117 tys. 
SKK (poprzednio kwota 105 000 tys. SKK) i została udzielona na czas nieokreślony. 
Obecnie nie toczą się postępowania przed sądami, w których stroną byłaby którakolwiek 
ze spółek Grupy Asseco Slovakia, których przedmiotem byłyby zobowiązania. 
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30. Zatrudnienie 
 
 
Przeciętne zatrudnienie w Grupie w okresie sprawozdawczym: 

 2007 2006 

Zarząd i kadra kierownicza jednostki dominującej 4 3 

Zarząd i kadra kierownicza jednostek z Grupy 11 4 

Produkcja oprogramowania 422 345 

IT support 119 29 

SprzedaŜ i marketing  75 47 

Administracja 74 41 

Inne 16 9 

Razem 721 478 
 
 
Zatrudnienie w Grupie na dzień 

 30 czerwca 2007 30 czerwca 2006

Zarząd i kadra kierownicza jednostki dominującej 4 3 

Zarząd i kadra kierownicza jednostek z Grupy 11 4 

Produkcja oprogramowania 429 345 

IT support 121 29 

SprzedaŜ i marketing  74 47 

Administracja 74 41 

Inne 16 9 

Razem 729 478 
 
Zatrudnienie zwiększyło się w porównaniu do stanu z  2006 roku. Wzrost jest 
konsekwencją akwizycji spółki Datalock, a.s. i zwiększenia zatrudnienia w jednostce 
dominującej. 
 
Liczba osób zatrudnionych w spółkach Grupy na dzień 

 30 czerwca 2007 30 czerwca 2006

Asseco Slovakia, a.s. 334 319 

Datalock,a.s. 212 0 

Slovanet, a.s. 175 159 

SLNT, a.s.  0 0 

Razem 721 478 
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31. Zarządzanie ryzykiem 
 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z działalności  Grupy obejmują ryzyko kredytowe, 
ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności oraz ryzyko cen. 
 
Ryzyko kredytowe 
Aktywami finansowymi Grupy, które najbardziej naraŜone są na ryzyko kredytowe są 
środki pienięŜne i ich ekwiwalenty oraz naleŜności z tytułu dostaw i usług. Grupa zawiera 
transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy 
klienci, którzy pragną korzystać z kredytów przekraczających pewną wartość,  poddawani 
są procedurom wstępnej weryfikacji. Maksymalna wysokość tego ryzyka jest równa 
wartości księgowej naleŜności i innych aktywów finansowych.  
 
Ryzyko walutowe 
Część aktywów i zobowiązań jest realizowana w walutach obcych. RównieŜ niektóre 
umowy realizowane są w walutach obcych, co powoduje dodatkowe naraŜanie na ryzyko 
kursowe. Grupa zawiera kontrakty terminowe na waluty obce  w celu skuteczniejszego 
zarządzania ryzykiem walutowym. Grupa nie spełnia wymogów rachunkowości 
zabezpieczeń. 
Grupa przeprowadziła analizę wraŜliwości aktywów finansowych (środków pienięŜnych) 
na wahanie kursów walut obcych w związku z ryzykiem walutowym. Analiza dotyczyła 
aktywów w walutach obcych, które zostały wyliczone według wartości godziwej oraz 
zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w EUR  na dzień 30 
czerwca 2007 roku. 
 
Zasadnicze czynniki, które wpłynęły na wynik finansowy, a które wynikały z analizy 
wraŜliwości zostały zaprezentowane w następujących tabelach: 
 
Środki pienięŜne na dzień 30 czerwca 2007 

Waluta 
obca 

Wartość w 
walutach obcych 

Kurs waluty 
obcej na dzień 

30 czerwca 
2007 roku 

Wartość 
godziwa  
w SKK 

Zmienność 
Wpływ na 

wynik 
finansowy 

CZK 193 726 1,182 228 984 0,03 5 812 
 

Zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na dzień 30 czerwca 2007 

Waluta 
obca 

Wartość w 
walutach obcych 

Kurs waluty 
obce na dzień 

30 czerwca 
2007 roku 

Wartość 
godziwa  
w SKK 

Zmienność 
Wpływ na 

wynik 
finansowy 

EUR 2 911 33,828 98 473 0,60 1 746 
 

Wpływ zmian kursów walut obcych na wartość godziwą środków pienięŜnych oraz  innych 
aktywów finansowych na dzień 30 czerwca 2006 roku jest nieistotny. 
 
Zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na dzień 30 czerwca 2006 

Waluta 
obca 

Wartość w 
walutach obcych 

Kurs waluty 
obce na dzień 

30 czerwca 
2007 roku 

Wartość 
godziwa  
w SKK 

Zmienność 
Wpływ na 

wynik 
finansowy 

EUR 3 440 38,322 131 828 0,80 2 752 
 
Środki pienięŜne w CZK (koronach czeskich) zostały w znacznym stopniu zabezpieczone 
przy pomocy kontraktów terminowych  (forward). Dzięki temu ryzyko ogólnego wpływu 
zmian kursów na Rachunek zysków i strat jest w zasadzie zredukowane do minimum. 
Spłacanie rat kredytu, który został zaciągnięty w EUR nie zostało zabezpieczone. 
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Ryzyko stopy procentowej 
Grupie zagraŜa ryzyko stopy procentowej, poniewaŜ waŜna część kredytów jest ustalona 
ze zmienną stopą procentową. Grupa nie wykorzystuje gwarancji tego ryzyka. 
Grupa przeprowadziła analizę wraŜliwości rat kredytu na wahania stopy procentowej 
EURIBOR. Pod uwagę wzięto rozproszenie wahania tych stawek w okresie 
sprawozdawczym i zauwaŜono nieznaczny wzrost stopy procentowej.  
 
Ryzyko płynności  
Które oznacza, iŜ Grupa mogłaby mieć problemy w regulowaniu swoich zobowiązań 
finansowych, jest nieistotne. 
 
Ryzyko cen towarów 
Ryzyko, iŜ wartość godziwa aktywów lub przyszłe przepływy aktywów finansowych w 
Grupie będą się wahać w następstwie zmian cen rynkowych. Ryzyko cen towarów, jest w 
przypadku Grupy znikome, poniewaŜ ceny towarów są kaŜdorazowo indywidualnie 
negocjowane. 
 
Wartość godziwa 
Wartość godziwa posiadanych przez Grupę aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 
30 czerwca 2007 roku i 30 czerwca 2006 roku nie róŜni się znacząco od ich wartości 
bilansowej z wyjątkiem zobowiązania z tytułu nabycia akcji spółki Datalock,a.s. 
wyliczonego w Nocie 16. 
 
32. Wynagrodzenie wypłacone i naleŜne członkom Zarządu oraz członkom Rady 

Nadzorczej Jednostki Dominującej 

 

  2007 2006 

Zarząd Stanowisko  18 845 19 084 
    
Klein Jozef  Prezes Zarządu 7 162 8 083 
Morávek Martin Członek Zarządu 6 665 6 175 
Roštár Jozef Członek Zarządu 4 598 4 826 
Klačan Andrej Członek Zarządu 420 0 
    

Rada Nadzorcza  1 299 1 148 
    
Góral Adam Przewodniczący Rady Nadzorczej 0 0 

Košári Andrej 
Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 0 0 

Molnár Ľudovít Członek Rady Nadzorczej 300 300 
Kolník Marián Członek Rady Nadzorczej 0 0 
Balážová Eva Członek Rady Nadzorczej 999 848 
    
Razem  20 144 20 232 

 

 
33. Ocena moŜliwości zrealizowania opublikowanych przez Zarząd prognoz 

wyników na 2007 rok. 
 
Zarząd Asseco Slovakia a.s. nie publikował prognoz wyników na 2007 rok. 
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34. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym. 
 
Po dniu bilansowym to jest w okresie od 01 lipca 2007 roku do dnia sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jest do dnia 13 września 2007 roku 
wystąpiło kilka znaczących zdarzeń mających wpływ na osiągnięcie wyników finansowych 
2007 roku. 
 
Zakończenie akwizycji spółki LCS International, a.s. 
 
W dniu 4 maja 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
55,03% akcji spółki LCS International, a.s. Spółka uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu 
wszystkich warunków w dniu 26 lipca 2007 roku. Nabyte akcje stanowią 55,03% kapitału 
zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu LCS 
International, a.s.  
Zamierzeniem Zarządu Spółki jest przenieść ten udział na Asseco Czech Republic, a.s. 
bezzwłocznie po uzyskaniu pełnej kontroli nad spółką Asseco Czech Republic, a.s., co 
miałoby nastąpić do końca października 2007 roku. 
 
Częścią składową zawartej umowy jest prawo akcjonariuszy LCS International, a.s. 
ubiegać się o wymianę pozostałych 44,97% akcji na 8% udziałów w kapitale zakładowym 
spółki Asseco Czech Republic, a.s. według stanu na dzień podpisania tej umowy. Prawo to 
akcjonariusze mogą zastosować w okresie od 31 października do 30 listopada 2007 roku. 
 
Jednocześnie spółka podpisała umowę o zakup pozostałych akcji za maksymalną cenę 
89,9 mln CZK (koron czeskich) w przypadku jeśli nie dojdzie do realizacji wyŜej 
wspomnianej wymiany. Właściciele mniejszościowi spółki LCS International, a.s. mają 
prawo podjąć decyzję w sprawie w/w transakcji najwcześniej z dniem 1 marca 2008, a 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 roku. Zamiarem Zarządu Spółki jest następnie 
przekazanie uzyskanych udziałów Asseco Czech Republic, a.s.               
 
 
Zakończenie akwizycji spółki MPI Slovakia, s.r.o. 
 
W dniu 6 lipca 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 51% 
akcji spółki MPI Slovakia, s.r.o. Spółka uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu wszystkich 
warunków w dniu 27 lipca 2007 roku. Nabyte akcje stanowią 51% kapitału zakładowego 
oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu MPI Slovakia, s.r.o.. 
Asseco Slovakia a.s. będzie inwestorem strategicznym, wspierającym w długim okresie 
strategię spółki MPI Slovakia, s.r.o.  
 
Zakończenie akwizycji spółki BERIT, a.s. 
 
W dniu 19 czerwca 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
55,43% akcji spółki BERIT, a.s. Spółka uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu wszystkich 
warunków w dniu 21 sierpnia 2007 roku. Nabyte akcje stanowią 55,43% kapitału 
zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu BERIT, 
a.s. Zamierzeniem Zarządu Spółki jest przenieść ten udział na Asseco Czech 
Republic, a.s. bezzwłocznie po uzyskaniu pełnej kontroli nad spółką Asseco Czech 
Republic, a.s., co miałoby nastąpić do końca października 2007 roku. 
 
Częścią składową zawartej umowy jest takŜe prawo akcjonariuszy BERIT, a.s. ubiegać się 
o wymianę pozostałych 44,57% akcji na udziały w kapitale zakładowym w spółce Asseco 
Czech Republic, a.s. albo sprzedaŜ tych udziałów. Wielkość udziałów na wymianę zaleŜy 
od wyniku finansowego spółki BERIT, a.s. w okresie od lipca 2007 do czerwca 2008, a ich 
wielkość odpowiada kapitałowi zakładowemu Asseco Czech Republic, a.s. w rozpiętości od 
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4% do 10% według stanu na dzień podpisania tej umowy. W sposób analogiczny 
kształtuje się równieŜ cena za sprzedaŜ, w rozpiętości od 37 mln CZK do 183 mln CZK 
(koron czeskich).    
 
Ta transakcja zostanie zrealizowana tylko w przypadku jeśli właściciele mniejszościowi 
będą się jej domagać od dnia 1 października do 15 października 2008 oraz jeśli nie 
podejmą decyzji w sprawie 2. raty ceny nabywczej za 55,43% udziałów, których wielkość 
zaleŜy równieŜ od wyników finansowych spółki BERIT, a.s. w okresie od lipca 2007 do 
czerwca 2008, w rozpiętości od 12 mln SKK do 81 mln SKK. 
Zamiarem Zarządu Spółki jest następnie przekazanie uzyskanych udziałów Asseco Czech 
Republic, a.s.  
 
Nabycie udziałów spółki Asseco Czech Republic, a.s.  
 
W dniu 6 września 2007 roku Spółka Asseco Slovakia, a.s. podpisała z Asseco Poland S.A. 
umowę nabycia 187 akcji spółki Asseco Czech Republic. Akcje stanowią 14,24% kapitału 
zakładowego Asseco Czech Republic, a.s. Cena nabycia 187 akcji Asseco Czech Republic, 
a.s. wynosi 12 170 908 PLN.  Skuteczność Umowy jest uzaleŜniona od decyzji 
słowackiego Urzędu Antymonopolowego. Transakcja wynika ze strategii Grupy 
Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za rozwój 
na Słowacji, Czechach i Węgrzech. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków 
własnych spółki Asseco Slovakia. 
 
 
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
to jest do dnia 13 września 2007 roku, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały a 
powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym okresu sprawozdawczego. 
 
35. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jest do dnia 13 
września 2007 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, 
a powinny być ujęte w księgach rachunkowych 2006 roku. 
 
Prezentacja, niektórych danych z analogicznego okresu roku ubiegłego została 
doprowadzona do porównywalności, aby były zgodne z danymi bieŜącego okresu 
sprawozdawczego.    
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Slovakia, 
a.s. 
 
BILANS 
  1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2006 - 1 stycznia 2006 - 

 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 30 czerwca 2006 

Aktywa    
    

Aktywa trwałe    

    

Rzeczowe aktywa trwałe 17 134 19 550 23 719 
Wartości niematerialne i prawne 206 327 489 
Inwestycje długoterminowe 434 469 110 647 77 103 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0 2 281 0 
NaleŜności długoterminowe 3 158 272 1 228 
    
Aktywa trwałe razem 454 967 133 077 102 539 
    
Aktywa obrotowe    
    
Zapasy 5 171 2 072 1 669 
NaleŜności krótkoterminowe 133 368 143 992 116 361 
NaleŜności z tytułu wyceny kontraktów 
długoterminowych 43 313 7 416 40 268 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 000 46 979 45 000 
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 540 664 1 037 609 82 983 
Pozostałe aktywa obrotowe 9 996 17 784 5 104 
    
Aktywa obrotowe razem 747 512 1 255 852 291 385 
    
Aktywa  razem 1 202 479 1 388 929 393 924 
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BILANS (kontynuacja) 
 1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2006 - 1 stycznia 2006 - 

 30 czerwca 2007 31 grudnia 2006 30 czerwca 2006 

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

 
  

    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
inne 112 644 212 760 108 287 
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów 
długoterminowych 2 272 9 104 11 916 
Rezerwy 10 897 20 176 18 953 
    
Zobowiązania krótkoterminowe i 
rezerwy razem 125 813 242 040 139 156 
    
Zobowiązania razem 160 152 277 746 149 110 
    
Kapitał i zobowiązania razem 1 202 479 1 388 929 393 924 
    
Wartość księgowa 1 042 327 1 111 183 244 814 

Liczba akcji 1 584 000 1 584 000 1 224 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) 658 702 200 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
ttyyss..  SSKKKK   1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2006 - 
  30 czerwca 2007 30 czerwca 2006 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA     

     
Przychody ze sprzedaŜy  368 627 346 696 
Koszt własny sprzedaŜy   (200 750) (183 911) 
    
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy   167 877 162 785 
Koszty sprzedaŜy  (32 473) (20 147) 
Koszty ogólnego zarządu  (49 623) (50 695) 
Pozostałe przychody operacyjne   2 380 373 
Pozostałe koszty operacyjne  (204) (2 206) 
    
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   87 957 90 110 
    
Przychody finansowe  41 072 3 738 
Koszty finansowe  (20 673) (772) 
    
Zysk (strata) brutto  108 356 93 076 
Podatek dochodowy  (21 029) (17 686) 
    
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  87 327 75 390 
     
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA     
     
Zysk (strata) z działalności zaniechanej            -           - 
     
     
Zysk (strata) netto   87 327 75 390 
     
Zysk (strata) na jedną akcję     
     
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych   1 584 000 1 204 000 
    
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej (w SKK)   55,13 62,62 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności zaniechanej (w SKK)   0,00 0,00 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję  55,13 62,62 
     
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej (w SKK)   55,13 62,62 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności zaniechanej (w SKK)   0,00 0,00 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  55,13 62,62 
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RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    
 

   
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubiegłych 

Zysk 
(strata) 

netto Razem 
       
Na dzień 1 stycznia 2007   1 584 891 313 218 286   1 111 183 
              
Zmiana z tytułu dystrybucje 
profitu   

  77 (77)   0 

              
Dywidendy       (156 183)   (156 183) 
              
Ogólny zysk (strata) netto          87 327 87 327 
              
Na dzień 30 czerwca 
2007   

1 584 891 390 62 026 87 327 1 042 327 

              
              
Na dzień 1 stycznia 2006   1 200 100 040 181 796   283 036 
              
Dywidendy       (113 636)   (113 636) 
              
Zwiększenia z tytułu emisje 
akcji   

24       24 

              
Ogólny zysk (strata) netto          75 390 75 390 
              
Na dzień 30 czerwca 
2006   

1 224 100 040 68 160 75 390 244 814 

         
Na dzień 1 stycznia 2006   1 200 100 040 181 796   283 036 
              
Zwiększenia z tytułu emisje 
akcji   

384 791 273     791 657 

             
Dywidendy       (113 636)   (113 636) 
              
Ogólny zysk (strata) netto          150 126 150 126 
              
Saldo na 31 grudnia 2006   1 584 891 313 68 160 150 126 1 111 183 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH    
  1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2006 - 
  30 czerwca 2007 30 czerwca 2006 
    

A. Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej   

I. Ogólny zysk (strata) netto 87 327 75 390 
II. Korekty razem (135 398) (55 819) 
Amortyzacja 6 184 5 774 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych a innych transakcji 
finansowych 

6 513 (780) 

Odsetki i dywidendy (9 882) 317 
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (150) 0 
Zmiana stanu rezerw (9 279) (27 110) 
Zmiana stanu zapasów (3 099) (1 631) 
Zmiana stanu naleŜności 33 724 66 856 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów 

(114 684) (90 549) 

Zmiana stanu naleŜności i zobowiązań z tytułu wyceny 
kontraktów długoterminowych 

(42 729) (9 352) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (10 119) (9 801) 
Inne korekty 8 123 10 457 
   
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 
(I+/-II) 

(48 071) 19 571 

   
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
inwestycyjnej  

  

I. Wpływy inwestycyjne 31 086 0 
Z aktywów finansowych 
 

31 086 0 

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

(3 732) (7 571) 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

0 0 

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

0 0 

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

(282 884) (7 571) 

   
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
finansowej  

  

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

0 24 

Inne wpływy finansowe 
 

9 642 0 

II. Wydatki finansowe (159 477) (117 997) 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (156 183) (113 637) 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (3 294) (4 043) 
Odsetki 0 (317) 
Inne wydatki finansowe  0 
   
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 
(I-II) 

(149 835) (117 973) 
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D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-
C.III) 

(480 790) (105 973) 

E. Zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych (16 155) 780 

F. Środki pienięŜne na początek okresu 1 037 609 188 176 
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/-D+E) 540 664 82 983 
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Zmiany w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy Asseco Slovakia w stosunku do 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za II kwartał 2007 roku  
 
W wyniku przeprowadzonego przez biegłego rewidenta przeglądem śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Slovakia sporządzonego na 
dzień 30 czerwca 2007 roku, w niektórych pozycjach tego sprawozdania finansowego 
ujęte zostały korekty dotyczące okresu II kwartału br., nieuwzględnione w skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2007 roku Grupy Asseco 
Slovakia opublikowanym dnia 7 sierpnia 2007 roku. Korekty spowodowane zostały 
wzrostem wyniku finansowego spółki stowarzyszonej Asseco Czech Republic, a.s. za 
okres I półrocza 2007 roku w wysokości 791 tys. SKK, skutkiem czego był wzrost wyniku 
finansowego przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 
199 tys. SKK.  
 
W śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitałach własnych  
skorygowano pozycję niepodzielonego wyniku finansowego z lat poprzednich w wysokości 
698 tys. SKK. 
 
Zestawienie zmian przedstawia poniŜsza tabela (w tys. SKK): 
 

 

 

Skrócone 
skonsolidowane 
sprawozdanie 

finansowe za II 
kwartał 2007 roku 

na dzień 30 
czerwca 2007 r. 

opublikowane 
7 sierpnia 2007 r. 

Zmiana 

Śródroczne 
skonsolidowane 
sprawozdanie 

finansowe  
na dzień  

30 czerwca 
2007r. 

Śródroczny skonsolidowany bilans 
Aktywa trwałe  571 069 199 571 268 
Inwestycje długoterminowe  192 208 199 193 107 
Aktywa  razem  1 498 613 199 1 498 812 
     
Kapital wlasny     
Zysk (strata) netto  78 405 199 78 604 
Kapital podmiotu dominującego  1 029 771 199 1 029 970 
Kapital własny razem  1 088 626 199 1 088 825 
Kapital i zobowiazanie razem  1 498 613 199 1 498 812 
     
Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Koszty ogólnego zarządu  83 263 110 (83 373) 
Pozostałe koszty operacyjne  1 031 (110) (921) 
Udział w wynikach jednostek 
stowarzyszonych  1 543 199 1 742 
Zysk (strata) netto   86 257 199 86 456 
W tem zysk (strata):     
   przypisany do podmiotu 
dominującego  78 405 199 78 604 
     
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  
Kapitał zapasowy na dzień 1 stycznia 
2007 891 374 0 891 374 
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Zysk przypadający akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej 77 698 775 
Kapitał zapasowy na dzień 30 czerwca 
2007 891 445 698 892 149 
    
Niepodzielony wynik finansowy z lat 
ubiegłych na dzień 1 stycznia 2007 214 960 0 214 960 

Zysk przypadający akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej (77) (698) (775) 
Dywidendy (156 183) 0 (156 183) 
Korekty dotyczące lat ubiegłych (369) 0 (369) 
Niepodzielony wynik finansowy z lat 
ubiegłych na dzień 30 czerwca 2007 58 331 (698) 57 633 
    
Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych  
I. Zysk (strata) netto 78 405 199 78 604 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (2 629) (199) (2 828) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


