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Wstęp 
 

 W odróŜnieniu od przebiegającej w roku 2007 „gorączki zakupów“, która polegała 
na akwizycji nowych spółek na rzecz grupy Asseco Slovakia, w pierwszym półroczu 2008 
roku spółka ta skupiała się przede wszystkim na umocnieniu swojej pozycji lidera w 
regionie Europy Środkowej.  Asseco Slovakia po raz drugi od notowania na Giełdzie 
Warszawskiej (w październiku 2006r.) wprowadziła na Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie akcje  nowej emisji. Nowe akcje były emitowane do wysokości 20% 
istniejącego kapitału podstawowego spółki, tj. w sumie 3 560 0000 akcji (biorąc pod 
uwagę poprzedzający podział akcji w stosunku 1:10). Nowo emitowane akcje były 
przeznaczone do sprzedaŜy w postaci publicznej emisji dla instytucjonalnych inwestorów 
na podstawie prospektu, który 25 kwietnia 2008r. zatwierdził Narodowy Bank Słowacji. 
Book-building nastąpił w dniach 25 aŜ 26 maja, na podstawie którego 28 maja 2008 r. 
ogłoszono cenę emisyjną na poziomie 30,50 PLN za akcję. Lokowanie miało miejsce w 
dniach 29 aŜ 30 maja 2008r. Cały proces SPO zakończono w dniu 19 czerwca 2008r., 
kiedy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A zarejestrował nowo wyemitowane 
akcje które są od tego dnia zbywalne na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Sam proces wtórnej oferty subskrypcji był poprzedzony uzyskaniem 100% 
procentowej własności w Asseco Czech Republic, a.s.. Zostało to osiągnięte z dniem 
25.2.2008 r. przez podpisanie umowy pomiędzy Asseco Poland i Asseco Slovakia, a.s. o 
wkładzie 7 970 000 szt akcji zwykłych na okaziciela spółki Asseco Czech Republic, a.s. na 
mienie Asseco Slovakia, a.s. W ten sposób spółka Asseco Slovakia, a.s. zakończyła 
proces przejęcia na rynku czeskim i została właścicielem 100% akcji czeskiego filaru 
Grupy ASSECO, który od 2007 roku posiada równieŜ udziały większościowe w spółkach 
BERIT, a.s. i LCS International, a.s. W dniu 22 kwietnia 2008 roku spółka Asseco 
Slovakia, a.s. nabyła kolejne 40,75% udziałów  w spółce LCS International, a.s. na 
podstawie skorzystania z opcji przez pierwotnych akcjonariuszy spółki LCS International, 
a.s. wynikających z umów opcyjnych na odsprzedaŜ akcji, które zostały podpisane z 
akcjonariuszami w dniu 4 maja 2007 r., tj. w dniu podpisania umowy o nabyciu 55,03% 
procentowego udziału w spółce LCS International, a.s. W dniu 8 maja 2008 r. te udziały 
zostały sprzedane spółce Asseco Czech republic, a.s. 

Spółka Asseco Slovakia potwierdziła równieŜ swoją pozycję na słowackim rynku 
IT, o czym świadczą teŜ osiągnięte wyniki na drabince TREND TOP w infotechnologiach 
prezentowanych w tygodniku gospodarczym TREND. Spółka Asseco Slovakia oprócz 
innych kategorii umieściła się na czołowym miejscu teŜ w ocenie firm z najwyŜszą 
EBITDA, gdzie zajęła trzecie miejsce. Drugie miejsce osiągnęła w kategorii 
Najzyskowniejsza Firma IT. Sukces odniosła teŜ grupa Asseco Slovakia - spółka Datalock 
zdobyła drugie miejsce w kategorii Producent pakietu softwarowego i spółka Slovanet na 
podstawie danych drabinki TREND Top Telecom 2008 stał się najdynamiczniej rosnącym 
świadczeniodawcą usług hurtowych w segmencie telekomunikacyjnym na Słowacji, dzięki 
czemu ponownie potwierdziła pozycją lidera wśród alternatywnych operatorów 
telekomunikacyjnym. 

Grupa Asseco Slovakia w pierwszym półroczu poszerzyła się o dalsze spółki, dzięki 
akwizycji, realizowanej przez spółkę Slovanet, a.s. po nabyciu 100% udziałów w spółce 
MICRONET, a.s. oraz w spółce CATV Tekov, s.r.o, która została później (zgodnie z 
deklarowaną długotrwałą strategią Slovanetu) rozwiązana bez likwidacji poprzez jej 
połączenie ze spółką Slovanet, a.s. 



Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Asseco Slovakia  za I półrocze 2008 r.                                     
 

3 z 45 
 

Wybrane dane finansowe skonsolidowanego oraz 
jednostkowego sprawozdania finansowego  
 
 
Tabela 1: Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

01.01.2008 
- 

01.01.2007 
- 

01.01.2008 
- 

01.01.2007 
- 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007 
I.Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 

207 031 83 330 59 512 21 654 

II.Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

24 196 10 547 6 955 2 741 

III.Zysk (strata) brutto 25 338 11 822 7 283 3 072 

IV.Zysk (strata) netto przypadający 
na akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

18 172 8 874 5 224 2 306 

V.Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej 

31 497 (1 758) 9 054 (457) 

VI. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(37 022) (30 512) (10 642) (7 929) 

VII.Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej 

65 476 (21 107) 18 821 (5 485) 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów 

49 977 (55 533) 14 366 (14 430) 

IX.Aktywa razem 506 452 167 118 150 990 44 378 

X.Zobowiazania długoterminowe 90 477 10 776 26 974 2 862 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe 118 785 34 937 35 414 9 277 

XII.Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

281 912 114 842 84 047 30 496 

XIII.Kapitał zakładowy 2 371 177 707 47 

XIV.Liczba akcji (w szt.) 21 360 000 1 584 000 21 360 000 1 584 000 

XV.Zysk(strata) przypadający na 
jedna akcję (w zł /EUR) 

0,85 5,60 0,24 1,46 

XVI.Wartośc księgowa na jedną 
akcjię (w zł /EUR) 

13,20 72,50 3,93 19,25 

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

10,43 10,99 3,11 2,92 
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Tabela 2: Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 
 

w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

2 kwartały 
narastająco 

01.01.2008 
- 

01.01.2007 
- 

01.01.2008 
- 

01.01.2007 
- 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007 
I.Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 

43 797 41 616 12 590 10 814 

II.Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

10 579 9 930 3 041 2 580 

III.Zysk (strata) brutto 25 686 12 233 7 383 3 179 

IV.Zysk (strata) netto  24 840 9 859 7 140 2 562 

V.Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej 

11 322 (5 794) 3 254 (1 506) 

VI. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(11 367) (30 847) (3 268) (8 016) 

VII.Przepływy pienięŜne netto z 
działalności   finansowej 

54 179 (18 004) 15 574 (4 678) 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów 

50 480 (56 102) 14 511 (14 578) 

IX.Aktywa razem 331 232 134 077 98 752 35 604 

X.Zobowiazania długoterminowe 2 997 3 829 893 1 017 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe 40 347 14 028 12 029 3 725 

XII.Kapitał własny 287 888 116 220 85 829 30 862 

XIII.Kapitał zakładowy 2 371 177 707 47 

XIV.Liczba akcji (w szt.) 21 360 000 1 584 000 21 360 000 1 584 000 

XV.Zysk(strata) przypadający na 
jedna akcję (w zł /EUR) 

1,16 6,22 0,33 1,62 

XVI.Wartośc księgowa na jedną 
akcjię (w zł /EUR) 

13,48 73,37 4,02 19,48 

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

10,43 10,99 3,11 2,92 

 

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

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za okres 
przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego 
miesiąca pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego kwartału (zob. dział 7.3). 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSECO SLOVAKIA, a.s. Z 
DZIAŁALNOŚCI ASSECO SLOVAKIA ZA I POŁROCZE 2008 
ROKU 

 
1. Struktura i charakter działalności 

1.1  Struktura i charakter działalności Grupy 
 
Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest członkiem międzynarodowej grupy produkcji 
oprogramowania ASSECO jednej z najsilniejszych grup softwarowych w regionie CEE oraz 
jednym z liderów w dziedzinie świadczenia usług informatycznych instytucji finansowych, 
sektora publicznego i przedsiębiorstw komercyjnych na Słowacji. Spółka jest 
integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, 
sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Portfel produktów Asseco Slovakia 
obejmuje systemy informatyczne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas 
mieszkaniowych, systemy kart płatniczych, DWH i MIS, systemy umoŜliwiające handel 
elektroniczny, call center, a takŜe systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb 
klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty zarówno 
z sektora finansowego, jak i z innych sektorów. 
 
Asseco Slovakia, a.s. jest jednostką dominującą Grupy Asseco Slovakia.  Jednostką 
dominującą Asseco Slovakia, a.s. jest spółka Asseco Poland S.A.. Wynika to ze 
sprawowania kontroli nad działalnością Emitenta. Na dzień 30 czerwca 2008 roku Asseco 
Poland posiadała 40,07% akcji Asseco Slovakia, a.s., dających taki sam udział w glosach 
na Walnym  Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
 
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: 21.360.000 SKK 
Liczba akcji: 21.360.000 
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 
 
 
Przedmiot 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,  
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• 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, 
• usługi konsultacji i doradztwa w zakresie dotyczącym systemów informatycznych i 

technologii informatycznych, 
• zarządzanie dostępem do internetu, transmisja danych i inne usługi 

telekomunikacyjne: transakcje elektroniczne z uwierzytelnieniem, autoryzacją i 
rozliczeniem. 

 
 
 
Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia na dzień publikacji niniejszego 
sprawozdania, tj. 12 września 2008 r. wygląda następująco: 
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Spółka bezpośrednio zaleŜna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŜnych 
operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet 
posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz 
standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi 
VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę 
klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa 
domowe, jak i duŜe organizacje.  

Grupę Slovanet tworzą spółki: Slovanet, a.s., Kryha, spol. s r.o., MICRONET, a.s. i AXIS, 
spol. s r.o. 

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

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

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

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

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

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

Spółka  bezpośrednio zaleŜna Asseco Czech Republic a.s. jest czeskim filarem grupy 
kapitałowej Asseco. NaleŜy do najwaŜniejszych świadczeniodawców kompleksowych 
usług z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych w Republice Czeskiej. 
Kompleksowe rozwiązania są dostarczane głównie do sektora publicznego oraz władz 
samorządowych. Do produktów spółki naleŜą m.in. systemy informatyczne dla władz 
gmin, outsourcing systemów operacyjnych dla głównych depozytów papierów 
wartościowych, systemy transportowe i telepatyczne (systemy opłat drogowych, obsługa 
kart chipowych w tachografach cyfrowych). Asseco Czech Republic zajmuje się równieŜ 
dostawą i obsługą rozwiązań dla instytucji finansowych i towarzystw ubezpieczeń 
zdrowotnych, takich jak portale, systemy bankowości domowej i internetowej. W 
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sektorze handlowym spółka oferuje outsourcing procesów, systemy ERP, rozwiązania dla 
zarządzania obiegiem dokumentów i ich digitalizacji, itp. 

Grupę Asseco Czech Republic tworzą spółki: Asseco Czech Republic, a.s., grupa LCS 
International, grupa BERIT i spółka První certifikační autorita, a.s. (I.CA). 
 
LCS International, a.s. jest jednym z trzech najbardziej znaczących producentów 
aplikacji zakładowych (ERP) na rynku czeskim. Spółka zajmuje się rozwojem, 
wdraŜaniem i wspomaganiem wyspecjalizowanych systemów informatycznych dla 
produkcji, usług i handlu. Produkty spółki – zakładowe systemy informatyczne Helios 
Red, Helios Orange i Helios Green, pokrywają najszersze spektrum potrzeb zakładów. 
Uzupełnieniem wszystkich systemów jest szeroka oferta usług i programów partnerskich.  

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

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

Grupę BERIT tworzą spółki: BERIT, a.s., Berit services, s.r.o., Berit AG a Berit GmbH. 

 

1.2. Oferowane rozwiązania 
 
Portfel rozwiązań Asseco Slovakia, a.s. obejmuje systemy informatyczne dla bankowości 
i ubezpieczeń, systemy informacyjne dla słuŜby zdrowia, systemy informatyczne dla kas 
mieszkaniowych, systemy obsługi kart, DWH i BI rozwiązania, rozwiązania e-commerce, 
sprawozdawczość i projekty „pod klucz”. Do jej klientów zaliczają się waŜne krajowe i 
zagraniczne instytucje finansowe i nie finansowe.  
 
Oferowane rozwiązania i usługi Asseco Slovakia, a.s. 
 

1. Bankowość  
� Bankowe systemy informacyjne   StarBANK 
� Rozwiązania eBusiness eStarBANK 
� Systemy kartowe StarCARD 

2. Ubezpieczenia  
� Ubezpieczenia komercyjne na Ŝycie i inne  StarINS 
� Ubezpieczenia emerytalne   SofiSTAR 

3. Building Savings 
� Rozwiązania dla Banków Hipotecznych   StarBUILD 

4. Business Intelligence 
� Business intelligence aplikacje        StarBI, Data mining 
� Raportowanie    

  StarSTAT 
5. SłuŜba zdrowia  

� Instytucje centralne, udostępniający  
ubezpieczenia zdrowotne MediForm 

  
6. EAI 

� ECM i rozwiązania portalowe                           StarECM,  Portals 
 

7. Usługi 
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� wspomagania własnych aplikacji (On-line komunikacja, 
diagnostyka i dystrybucja SW, hotline), managment projektowy, 
integracja systemowa, doradztwo i inne  

 
 
StarBANK, eStarBANK 
Orientowany na klienta, multiwalutowy bankowy system informacyjny 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.  
 
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.  
 
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.  
 
StarBUILD 
kompleksowy system informatyczny dla kas mieszkaniowych. Aplikacja jest 
parametryzowana, elastycznie dostosowuje się do warunków na rynku oszczędzania w 
kasach mieszkaniowych. 
 
StarBI 
Grupa aplikacji StarBI słuŜy do udostępniania wsparcia informacyjnego dla managerów 
na róŜnych poziomach zarządzania. Poszczególne aplikacje mogą przebiegać w postaci 
integrowanej nad skonsolidowaną bazą danych - datawarehousing lub samodzielnie, nad 
docelowo wytworzonymi data martami. 
 

Data mining 
Rozwiązania słuŜą do głębokiej analizy duŜych pojemności danych za pośrednictwem 
dwóch ogólnych data miningowych (drąŜenia danych) dostępów – bezpośredniego 
modelowania predykcyjnego, gdzie do przodu jest znany obiekt poszukiwania i 
pośredniego dataminingu w celu odkrycia nieznanych wł. ukrytych stosunków pomiędzy 
danymi. 
  
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.  
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Mediform  
Scentralizowany wielowarstwowy system informacyjny dla ubezpieczalni zdrowotnych. 
Obejmuje kompletne aplikacyjne programowe wyposaŜenia dla zarządzania i wspierania 
działalności ubezpieczalni zdrowotnej. System informacyjny jest integrowany z portfelem 
internetowym i elektronicznym biurem podań dla kontaktu klienta z jego klientami, a 
zarazem jest połączony teŜ z innymi systemami wspierającymi – MIS, call centrum itd. 
 
StarECM 
Systemy informacyjne, które umoŜliwiają przekrycie wszystkich aspektów połączonych z 
zarządzaniem i ewidowaniem dokumentów, z szybkim wyszukiwaniem słów kluczowych i 
połączeń zdaniowych, jak teŜ z polityką bezpieczeństwa praw dostępu uŜytkowników, czy 
z archiwacją.  
 
Portálové riešenia 
Rozwiązania portalowe zapewniają poszczególne zarządzanie wszystkimi istniejącymi w 
organizacji systemami informacyjnymi, umoŜliwiają centralną politykę bezpieczeństwa 
praw dostępu uŜytkowników, szybkie wyszukiwanie kluczowych danych o niejasnej 
strukturze i dostosowanie poszczególnego graficznego wyświetlania wszystkich systemów 
w organizacji. 
 
ITIL/ITSM  
Kompleksowe rozwiązania słuŜące do udostępniania usług w zakresie IT (IT Service 
Management) zgodnie z ogólnoświatową uznawaną ramą ITIL (IT Infrastructure Library). 
Prezentujemy usługi wsparcia technicznego (anulowanie błędów, problemów, 
rozwiązywanie sytuacji niestandardowych na poziomie technicznym), realizacja zmian w 
infrastrukturze technicznej, zarządzanie i obserwowanie oraz ocena zaspokojenia potrzeb 
uŜytkowników z połoŜeniem nacisku na podporządkowanie się głównym, tzw. procesom 
handlowym danej organizacji. 

 
Pozostałe rozwiązania oferowane w ramach grupy Asseco Slovakia: 
 
� ERP  rozwiązania      Datalock, LCS International 
� SAP rozwiązania konsultacyjne   MPI SLOVAKIA 
� Telco rozwiązania  

(internet, usługi głosowe, VPN, bezpieczeństwo) Slovanet, Disig 
� Podpis elektroniczny i usługi autorytetu 

 certyfikacyjnego      Disig 
� CRM                UNiQUARE Software Development 
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2.  Władze osobowe w Asseco Slovakia, a.s. i w 
spółkach z Grupy 

2.1. Jednostka dominująca 
 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej Spółki 
Asseco Slovakia, a.s. przedstawiał się następująco: 

 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Jozef Klein  01.01.2008-30.06.2008 Adam Góral 01.01.2008-30.06.2008 
Martin Morávek 01.01.2008–30.06.2008 Andrej Košári               01.01.2008–30.06.2008 
Jozef Roštár* 01.01.2008–30.06.2008 Eva Balážová 01.01.2008–30.06.2008 
Andrej Klačan 01.01.2008-30.06.2008 Marián Kolník 01.01.2008–30.06.2008 
Edita Angyalová 01.01.2008-30.06.2008 Ľudovít Molnár 01.01.2008–12.02.2008 

  Premysław 
Sęczkowski 

12.02.2008–30.06.2008 

 

*W dniu 30 czerwca 2008 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jozefa Roštára z funkcji 
Członka Zarządu Spółki Asseco Slovakia, a.s. (z powodów rodzinnych i osobistych pana) 
ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2008 r. tj. na dzień odbycia Posiedzenia Zarządu, 
podczas którego jego rezygnacja została rozpatrzona przez Zarząd zgodnie ze Statutem 
Spółki. 

 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 12 września 2008 r. skład Zarządu i 
skład Rady Nadzorczej Spółki Asseco Slovakia, a.s. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Jozef Klein  01.07.2008 - nadal Adam Góral 01.07.2008 - nadal 

Martin Morávek 01.07.2008 – nadal Andrej Košári               01.07.2008 - nadal 

Andrej Klačan 01.07.2008 - nadal Eva Balážová 01.07.2008 - nadal 

Edita Angyalová 01.07.2008 - nadal Marián Kolník 01.07.2008 - nadal 

  Premysław 
Sęczkowski 

01.07.2008 - nadal 

 

 

2.1. Spółki bezpośrednio zaleŜne 
 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej Spółki Slovanet, 
a.s. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Peter Mačaj  01.01.2008-30.06.2008 Jozef Klein 01.01.2008-30.06.2008 

Michal Navrátil 01.01.2008-30.06.2008 Martin Morávek             01.01.2008–30.06.2008 

Juraj Kováčik 01.01.2008-30.06.2008 Erik Lehotský 01.01.2008–30.06.2008 
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Ivan Kostelný 01.01.2008-30.06.2008 Jacek Duch 01.01.2008–26.03.2008 

Peter Tomášek 01.01.2008-30.06.2008 Peter Ličko 01.01.2008–30.06.2008 

  Branislav Tkáčik 26.03.2008-30.06.2008 

 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 12 września 2008 r. skład Zarządu i 
skład Rady Nadzorczej Spółki Slovanet, a.s. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Peter Mačaj  01.07.2008-nadal Jozef Klein 01.07.2008-nadal 
Michal Navrátil 01.07.2008-nadal Martin Morávek             01.07.2008-nadal 
Juraj Kováčik 01.07.2008-nadal Erik Lehotský 01.07.2008-nadal 
Ivan Kostelný 01.07.2008-nadal Peter Ličko 01.07.2008-nadal 
Peter Tomášek 01.07.2008-nadal Branislav Tkáčik 01.07.2008-nadal 
 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej Spółki Datalock, 
a.s. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Peter Lang 01.01.2008-30.06.2008 Jozef Klein 01.01.2008-30.06.2008 
Karol Vosyka 01.01.2008-30.06.2008 Andrej Košári 01.01.2008–31.12.2007 
Tibor Tarábek 01.01.2008-30.06.2008 Jacek Duch 22.03.2007–20.03.2008 
  Eduard Bartko 01.01.2008–30.06.2008 

  František Rada 01.01.2008–30.06.2008 

  Edita Angyalová 20.03.2008–30.06.2008 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 12 września 2008 r. skład Zarządu i 
skład Rady Nadzorczej Spółki Datalock, a.s. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Peter Lang 01.07.2008-nadal Jozef Klein 01.07.2008-nadal 
Karol Vosyka 01.07.2008-nadal  Andrej Košári 01.07.2008-nadal 
Tibor Tarábek 01.07.2008-09.09.2008 Eduard Bartko 01.07.2008-nadal 
Martina Mošková 09.09.2008-nadal František Rada 01.07.2008-nadal 
  Edita Angyalová 01.07.2008-nadal 

 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej Spółki Asseco 
Czech Republic, a.s. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Ján Přerovský 01.01.2008-30.06.2008 Jozef Klein 01.01.2008-30.06.2008 
Marian Pijarski 01.01.2008–30.06.2008 Ľubomír 

Chrenko 
01.01.2008–30.06.2008 
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Roman Vybíral 01.01.2008-30.06.2008 Alena Voříšková 01.01.2008–30.06.2008 
Tomaš Vaník 01.01.2008-30.06.2008 Jacek  Duch 01.01.2007–31.03.2008 
  Edita Angyalová 16.01.2008–30.06.2008 

  František Drdák 01.01.2008–30.06.2008 

  Martin Morávek 01.04.2008-30.06.2008 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 12 września 2008 r. skład Zarządu i 
skład Rady Nadzorczej Spółki Asseco Czech Republic, a.s. przedstawiał się 
następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Ján Přerovský 01.07.2008-nadal Jozef Klein 01.07.2008-nadal 
Marian Pijarski 01.07.2008-nadal  Ľubomír 

Chrenko 
01.07.2008-nadal 

Roman Vybíral 01.07.2008-nadal Alena Voříšková 01.07.2008-nadal 
Tomaš Vaník 01.07.2008-nadal Edita Angyalová 01.07.2008-nadal 
  František Drdák 01.07.2008-nadal 

  Martin Morávek 01.07.2008-nadal 

 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej Spółki MPI 
Slovakia, s.r.o. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Juraj Zelenay 01.01.2008-30.06.2008 Jozef Klein 01.01.2008-30.06.2008 
Juraj Bocz 01.01.2008–30.06.2008 Edita Angyalová 01.01.2008-30.06.2008 
  Robert Leicht 01.01.2008-30.06.2008 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 12 września 2008 r. skład Zarządu i 
skład Rady Nadzorczej Spółki MPI Slovakia, s.r.o. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Juraj Zelenay 01.07.2008-nadal Jozef Klein 01.07.2008-nadal  
Juraj Bocz 01.07.2008-nadal  Edita Angyalová 01.07.2008-nadal  
  Robert Leicht 01.07.2008-nadal  

 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku skład Zarządu i skład Rady Nadzorczej Spółki Disig, a.s. 
przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Ľuboš Batěk 01.01.2008-30.06.2008 Martin Morávek 01.01.2008-30.06.2008 
Peter Miškovič 01.01.2008–30.06.2008 Branislav Tkáčik 01.01.2008–30.06.2008 
Michal Navrátil 01.01.2008–20.06.2008 Juraj Kováčik 01.01.2008–30.06.2008 
František Kaščák 20.06.2008-30.06.2008   
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Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 12 września 2008 r. skład Zarządu i 
skład Rady Nadzorczej Spółki Disig, a.s. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia funkcji 

Ľuboš Batěk 01.07.2008-nadal Martin Morávek 01.07.2008-nadal 
Peter Miškovič 01.07.2008-nadal Branislav Tkáčik 01.07.2008-nadal 
František Kaščák  01.07.2008-nadal Juraj Kováčik 01.07.2008-nadal 
 
 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku skład Zarządu Spółki UNiQUARE Software 
Development, GmbH. przedstawiał się następująco: 

Zarząd Data pełnienia funkcji  
 

Vera LED 01.01.2008-30.06.2008 

Dietmar SCHWARZENBACHER 01.01.2008–30.06.2008 
Michael Pollak 01.01.2008–20.06.2008 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 12 września 2008 r. skład Zarządu i 
skład Rady Doradczej Spółki UNiQUARE Software Developmnet, GmbH. przedstawiał 
się następująco: 

Zarząd Data pełnienia 
funkcji  
 

Rada 
Nadzorcza 

Data pełnienia 
funkcji 

Vera LED 01.07.2008-nadal Peter Urabl 29.04.2008-nadal 
Dietmar 
SCHWARZE-
NBACHER 

01.07.2008-nadal Dietmar 
Schwarzenbacher 

29.04.2008-nadal 

Michael Pollak 01.07.2008-nadal Jozef Klein 29.04.2008-nadal 
  Edita Angyalová 29.04.2008-nadal 

  Jacek Duch 29.04.2008-nadal 

 
 
 

3. 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 8 560 000 8 560 000 40,07 

ING Towarzystwo Funduszu 
Inwestycyjnych S.A.  1 614 030 1 614 030 7,56 
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* zmiana udziałów procentowych akcjonariuszy po zarejestrowaniu podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki o wartość 3 560 000,- SKK w związku z emisją 3 560 000 
sztuk akcji o wartości nominalnej 1 SKK w dniu 11 czerwca 2008 
 
 
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające 
lub nadzorujące 
 

Osoba 
zarządzająca/ 
nadzorująca 

Ilość akcji na 
dzień 01-01-

2008 
przed/po* 
podziale 

Ilość akcji na 
dzień 30-06-

2008* 
RóŜnica 

Jozef Klein 24 000/240 000 275 000 35 000 

Martin Morávek 27 000/270 000 300 000 30 000 

Edita Angyalová 0/0 4 400 4 400 

Andrej Košári 56 122/561 220 561 220 0 

*po rejestracją podziału akcji w dniu 12 kwietnia 2008  

Oprócz zmian wynikających z tytułu dziesięciokrotnego podziału akcji nastąpili 
następujące zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i 
nadzorujące:  

- Jozef Klein, Prezes Zarządu - nabycie 35.000 sztuk akcji 

- Martin Morávek, Członek Zarządu - nabycie 30.000 sztuk akcji 

- Edita Angyalová, Członek Zarządu - nabycie 4.400 sztuk akcji 

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela Asseco Slovakia, zakupione zostały w 
ramach publicznej subskrypcji po cenie jednostkowej 30,50 PLN. 
 
 
 

4. Zmiany w kapitale podstawowym spółki i w 
całkowitej liczbie akcji 

 
Chronologia od początku roku 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego wkładom niepienięŜnym 

W dniu 12 lutego 2008 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Uchwala nr 4 o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki Asseco Slovakia z 1 584 000,- 
SKK na 1 780 000,- SKK.  Kapitał zakładowy Spółki Asseco Slovakia podwyŜszony został 
w drodze emisji 196 000 sztuk akcji zwykłych w postaci zaksięgowanej, na okaziciela 
o wartości nominalnej 1,- SKK, które pokryte zostały w całości wkładem niepienięŜnym. 
Wkład niepienięŜny został wniesiony przez Spółkę Asseco Poland S.A. w dniu 25 lutego 
2008 r. -  podpisano Umowę wniesienia wkładu niepienięŜnego i objęcia akcji w 
podwyŜszanym kapitale zakładowym Asseco Slovakia. Przedmiotem wkładu 
niepienięŜnego były akcje Spółki Asseco Czech Republic, a.s., z siedzibą pod adresem 
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praga 9, Republika Czeska, zapisanej w Rejestrze 
Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, oddział B, wkładka 8525, REGON 270 74 358, w 
ilości 7 970 000 sztuk, załoŜycielskich, w postaci papierów wartościowych na okaziciela, 
kaŜda o nominalnej wartości 10,-CZK.  

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

 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego ze środków własnych  

W dniu 31 marca 2008 w nawiązaniu do uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2008 i zgodnie s Art. 210 i oraz Art. 208 i następne 
Kodeksu Handlowego obowiązującego w Słowacji Zarząd Spółki podjął uchwałę o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego z majątku Spółki o 16 020 000,- SKK. Kapitał 
zakładowy podwyŜszał się z obecnej wartości 1 780 000 SKK do kwoty 17 800 000 SKK i 
zrealizował się poprzez podwyŜszenie wartości nominalnej akcji Spółki Asseco Slovakia, 
a.s. z dotychczasowej wartości 1,- SKK kaŜdej akcji do wartości nominalnej 10,- SKK. 
PodwyŜszenie kapitału zostało sfinansowane ze środków własnych z kapitału zapasowego 
ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej. 

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

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

 

Podzielenie akcji Spółki  

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

W dniu 14 kwietnia 2008 roku została doręczona do Spółki decyzja Sądu Okręgowego 
Bratysława I. z dnia 12 kwietnia 2008 roku dotycząca zmiany wartości nominalnej 1 akcji 
z 10 SKK na 1 SKK. 

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

 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowych akcji 

W dniu 22 kwietnia 2008 w nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2008 i zgodnie z Art. 210 i oraz Art. 203 i 
następnymi Kodeksu Handlowego obowiązującego w Słowacji podjął uchwałę o 
podwyŜszeniu kapitału zakładowego o 3 560 000,- SKK w drodze oferty publicznej 
nowych akcji o wartości nominalnej 1,- SKK. 

Prawo poboru akcji nowej emisji zostało w całości wyłączone.  

Zarząd Asseco Slovakia takŜe podjął uchwałę o wprowadzeniu nowych akcji Spółki Asseco 
Slovakia do notowań na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. i wyraził zgodę na rejestrację nowych akcji w polskim Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. 
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W dniu 11 czerwca 2008 roku Sąd Okręgowy Bratysława I. dokonał rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki o wartość 3 560 000,- SKK w związku z 
emisją 3 560 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 SKK.  
 
Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 360 000 SKK i dzieli się na 21 360 000 
akcji o wartości nominalnej 1 SKK kaŜda, o łącznej liczbie 21 360 000 głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Slovakia, a.s. 

 

 

5. Oferta publiczna 
 
Nowe akcje były emitowane do wysokości 20% istniejącego kapitału podstawowego 
spółki, tj. w sumie 3 560 0000 akcji (biorąc pod uwagę poprzedzający podział akcji w 
stosunku 1:10). Nowo emitowane akcje były przeznaczone do sprzedaŜy w postaci 
publicznej emisji dla instytucjonalnych inwestorów na podstawie prospektu, który 25 
kwietnia 2008r. zatwierdził Narodowy Bank Słowacji. Book-building nastąpił w dniach 25 
aŜ 26 maja, na podstawie którego 28 maja 2008 r. ogłoszono cenę emisyjną na poziomie 
30,50 PLN za akcję. Lokowanie miało miejsce w dniach 29 aŜ 30 maja 2008r. Cały proces 
SPO zakończono w dniu 19 czerwca 2008r., kiedy Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A zarejestrował nowo wyemitowane akcje które są od tego dnia 
zbywalne na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Asseco Slovakia, a.s. - w dniu 28 kwietnia 
2008 r. Spółka otrzymała datowaną na dzień 25 kwietnia 2008 r. decyzję dotyczącą 
zatwierdzenia przez Narodowy Bank Słowacji (Narodná banka Slovenska) prospektu 
emisyjnego spółki Asseco Slovakia z siedzibą w Bratysławie, sporządzonego w związku z 
publiczną ofertą z wyłączeniem prawa poboru 3.560.000 akcji zwykłych na okaziciela 
(liczba akcji po Splicie 1:10), kaŜda o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna 
korona słowacka). 
 
Ustalenie ceny emisyjnej - zgodnie z zapisami punktu „Ustalenie Ceny Emisyjnej” 
Rozdziału „Subskrypcja” Prospektu Emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z Ofertą 
Publiczną do 3.560.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 SKK kaŜda, 
dnia 28 maja 2008 roku została ustalona Cena Emisyjna akcji oferowanych na poziomie 
równym 30,50 PLN za jedną akcję. 
 
Zawarcie umowy o submisję inwestycyjną - w dniu 28 maja 2008 roku Spółka 
zawarła z UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz z Bank Austria 
Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu umowę o submisję inwestycyjną. Umowa została 
zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie Emisyjnym Spółki w Rozdziale 
„Subskrypcja” w punkcie „Umowa subemisyjna”. Zawarcie umowy subemisyjnej nie 
spowodowało wzrostu kosztów emisji określonych w Prospekcie Emisyjnym.  
 
Podsumowanie Oferty Publicznej - w dniu 2 czerwca 2008 r. Zarząd Asseco Slovakia, 
a.s.  podjął Uchwałę o przydziale 3.560.000 akcji zwykłych na okaziciela i 13 czerwca 
2008 r. prekazal do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej akcji: 
1. Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 26 maja br.; 

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów– 29 maja – 30 maja br.; 
2. Data przydziału papierów wartościowych – 2 czerwca br.; 
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 3.560.000 akcji zwykłych 

na okaziciela; 
4. Stopa redukcji: 0,0%; 
5. Liczba papierów wartościowych, na które złoŜono zapisy w ramach subskrypcji – 

3.560.000 akcji; 
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone Inwestorom w ramach 

subskrypcji – 3.560.000 akcji;  
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7. Cena akcji po jakiej akcje były obejmowane – 30,50 PLN; 
8. Liczba Inwestorów, którzy złoŜyli zapisy na papiery wartościowe objęte 

subskrypcją wyniosła 32; 
9. Liczba Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielono papiery wartościowe w 

ramach subskrypcji wyniosła 32; 
10. Subemitent inwestycyjny – Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu. 

Liczba papierów wartościowych obejmowanych przez subemitenta – nie dotyczy; 
11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji – 108.580.000 PLN; 
12. Łączne koszty emisji – 7.581.418,00 PLN 
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego 

objętego subskrypcją – 2,13 PLN 
 
 

6. Kurs akcji Asseco Slovakia, a.s. 
 

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

 
Wykres 1a: kurs akcji Asseco Slovakia, 
a.s. – do daty podzielenia akcji 6 maja 
2008 
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Wykres 1a: kurs akcji Asseco Slovakia, 
a.s. – od daty podzielenia akcji 7 maja 
2008 
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Aktualny kurs akcji z dnia 11.09.2008 roku wynosi 30,63 ZŁ. 

 
 
Rejestracja i wprowadzenie nowych akcji na rynek - wkład niepienięŜny 

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

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

 

Operacje na akcjach Spółki 

W dniu 7 maja 2008 r. przeprowadzone zostali następujące operacje na akcjach Spółki, 
oznaczonych kodem SK1120009230: 
 

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

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

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

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

 

Rejestracja i wprowadzenie nowych akcji na rynek - oferta publiczna 

W dniu 9 czerwca 2008 r. Zarząd KDPW S.A. podjął uchwałę, na mocy której postanowił 
rejestrować w KDPW 3.560.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 
1 SKK kaŜda, pod warunkiem ich rejestrowania przez Centrálny Depozitár Cenných 
Papierov SR, a.s., pod kodem SK1120009230 na koncie prowadzonym dla Krajowego 
Depozytu oraz podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 
wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który 
wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem SK1120009230. Rejestracja  
przes KDPW nastąpiła w dniu 19 czerwca 2008 roku. 
 
W dniu 17 czerwca 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
3.560.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 SKK (jedna korona 
słowacka) kaŜda.  Akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku 
GPW w dniu 19 czerwca 2008 roku. 
 
 
 

7. 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.  
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Tabela 3: Wyszczególnienie 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Zatrudnienie 
na  

30.06.2008 

Zatrudnienie 
na 

30.06.2007* 
Asseco Slovakia, a.s. 355 344 
Slovanet 204 175 
DATALOCK 209 214 
MPI Slovakia 27 - 
Disig 18 - 
UNiQUARE Software Development 139 - 
Asseco Czech Republic 585 - 
LCS International 250 - 
BERIT 135 - 
Razem 1922 733 

 
 
* na dzień 31.06.2007 Grupę tworzyły spółki: Asseco Slovakia, a.s., Slovanet, a.s. i 

Grupa Datalock 
 

Ekspansję Grupy moŜna zaobserwować równieŜ analizując jej personel. Na dzień 30 
czerwca 2007 roku Gruppa Asseco Slovakia zatrudniała 1922 pracowników, co oznacza 
wzrost o 162,2 % w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 roku. 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. 
 
Tabela 4:  
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Zarząd Jednostki 
Dominującej 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Zarządy Jednostek 
z Grupy 

0 2 4 2 0 3 4 5 3 23 

Działy produkcyjne 274 69 113 21 17 106 312 99 99 1110 

Działy serwisowe 28 88 0 0 0 13 188 45 3 365 

Działy handlowe 10 16 68 0 0 3 27 67 8 199 

Działy 
administracyjne 

27 29 24 4 1 14 54 28 22 203 

Inne 11 0 0 0 0 0 0 6 0 17 

Total 355 204 209 27 18 139 585 250 135 1922 
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8. Pozycja Asseco Slovakia, a.s. oraz Grupy Asseco 
Slovakia na słowackim rynku informatycznym 

 
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. 
 
Drabinka firm telekomunikacyjnych i IT tygodnika TREND 
 
Na podstawie danych prestiŜowej drabinki TREND TOP Asseco Slovakia potwierdzono, Ŝe 
naleŜy do TOP ICT spółek na Słowacji. Drabinka jest na bieŜąco przygotowywana przez 
tygodnik gospodarczy TREND na podstawie wyników finansowych słowackich spółek ICT 
za 2007 rok. W stosunku do roku poprzedniego Asseco Slovakia obroniła trzecie miejsce 
w ocenie firm o najwyŜszej EBITDA, w wysokości 210 milionów Skk. W drabince Firma 
IT przynosząca największy zysk przeskoczyła o jeden stopień i osiągnęła drugie 
miejsce po spółce ESET, kiedy to zysk po opodatkowaniu osiągnął prawie 193 milionów 
Skk, co przedstawia wzrost o 28,2%. Po raz pierwszy tygodnik TREND opublikował 
drabinkę domów softwarowych, zestawioną zgodnie z produkcją systemu pudełkowego i 
rozwoju oprogramowania na klucz. Jak podał TREND, nie jest Ŝadnym zaskoczeniem, Ŝe 
na czoło dziewięciu największych domów softwarowych naleŜą tradycyjne marki 
słowackiego IT biznesu jakimi są Gratex, czy Asseco Slovakia, która we wspomnianej 
drabince zdobyła 4 miejsce. Z 85,4% udziałami w utargach całkowitych o wartości 788 
milionów Skk osiągnęła w drabince świadczeniodawców usług IT na Słowacji 4 
miejsce, po Siemens PSE, Siemens IT Solutions and Services i Soitron. Ze stanowiska 
wartości dodanej w wysokości prawie 512 milionów Skk jest Asseco Slovakia piątą 
największą na rynku słowackim działającą Firmą IT o 10,9% wzroście w stosunku do 
2006 roku. Utargi za sprzedaŜ produktów własnych i usług osiągnęły kwotę 922 mln. Skk 
za 2007 rok, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost o 5,2%. 
 
Sukces odniosła teŜ grupa Asseco Slovakia - spółka Datalock zdobyła drugie miejsce w 
kategorii Producent pakietu softwarowego i spółka Slovanet na podstawie danych 
drabinki TREND Top Telecom 2008 stał się najdynamiczniej rosnącym świadczeniodawcą 
usług hurtowych w segmencie telekomunikacyjnym na Słowacji, dzięki czemu ponownie 
potwierdziła pozycją lidera wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnym. 
 

Tabela 5: Dostawcy usług IT na Słowacji (2007) Dostawcy usług IT na podstawie 
drabinki TREND  Słowacji (2007) 
 

   

      SprzedaŜ usług IT 
(tys. SKK)  

Zmienność 
międzyroczna (%)  

1.  Siemens PSE  1 588 125  4,2  

2.  Siemens IT Solutions and Services  1 425 431  6,3  

3.  Soitron  949 723  24,7  

4.  Asseco Slovakia  788 231  2,7  

5.  Gratex International  573 019  21,8  

6.  Axa  580 108  –  

7.  PosAm  475 487  30,9  

8.  Datalan  427 329  137,6  

9.  Softip  314 406  19,6  

10. T-Systems Slovakia  265 393  130,9  

11. Softec  264 591  6,1  

12. Beset  259 846  -7,4  

13. Gamo  223 186  -20,0  

14. Datalock  191 166  18,1  

Źródło: Trend TOP IT 2008, rocznik tygodnika Trend 
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Asseco Slovakia specjalizuje się w 6 znaczących segmentach, z których 4 są 
zorientowane branŜowo, natomiast 2 skupiają się głównie na architekturze i technologii. 
 
 
BANKOWOŚĆ 
JuŜ w  2007 roku na Słowacji rozpoczęto intensywne prace związane z opanowaniem 
procesu wprowadzania EURA i wynikających z tego zmian do systemów informacyjnych 
banków. 
Ten moment w roku ubiegłym miał wpływ na wszystkie instytucje finansowe na Słowacji, 
co odbiło się teŜ na pewnym wstrzymaniu projektów rozwojowych w bankach a 
największe inwestycje i zasoby ludzkie zostały skierowane na projekty pokrywające 
kompatybilność bankowych systemów informacyjnych z wymaganiami ustawodawczymi 
przejścia na walutę EURO. 
 
W zakresie realizacji projektów dotyczących wprowadzenia euro spółka Asseco Slovakia 
współpracuje z wieloma klientami. Do najbardziej znaczących projektów Asseco Slovakia 
w dziedzinie bankowości naleŜą programy przechodzenia na euro dla Slovenská 
sporiteľňa, Poštová banka oraz Eximbanku. 
 
Wprowadzenie euro w Republice Słowackiej umoŜliwił EXIMBANKE SR, w wyraźny 
sposób zmodyfikować swój system informacyjny. Jako systemowy integrator w danej 
instytucji finansowej Asseco Slovakia realizuje dostawę bankowego IS kompatybilnego z 
EURO. Pierwszym krokiem warunkującym rozpoczęcie prac nad projektem EURO było  
przeniesienie pierwotnych systemów na platformę Oracle 10g oraz upgrade SAP do wersji 
ECC 6.0., które przebiegały we współpracy ze spółką – córką MPI Slovakia, s.r.o. W 
okresie poprzedzającym akceptację upgradu IS udostępniono klientowi funkcje 
rozwojowe w zakresie bankowego systemu informacyjnego (odkupienie naleŜności, 
moduł alokacji, centralizacja podmiotu, prawa dostępu) oraz w zakresie SAP (księga 
kasowa i bilans próbny). Prace nad samą konwersją danych zaczęto realizować w maju 
2008 roku i zostaną one ukończone w grudniu 2008 roku.  
 
Dla Slovenskiej sporiteľňi, a.s. nasza spółka kompleksowo zapewnia przejście na 
EURO dla systemów bankowości elektronicznej i kart płatniczych, na które jest 
oczekiwany największy nacisk od pierwszych chwil 2009 roku.  Obecnie wszystkie prace 
rozwojowe zostały zakończone i przebiega ostatnia faza – faza testów. Asseco Slovakia w 
dalszym ciągu ocenia wyniki testowania, optymalizuje poszczególne kroki konwersji i 
udoskonala zestawy kontrolne oraz ogólny scenariusz konwersji.  
 
Równocześnie projektem EURO zajmuje się teŜ Poštová banka, a.s., gdzie zarazem 
jesteśmy odpowiedzialni teŜ za przejście na nowy system kontaktu płatniczego SIPS 
i TARGET2.  Pierwszy etap prac związanych z przejściem na euro trwał mniej więcej rok i 
przebiegał od lutego 2007 do lutego 2008, kiedy podwójne uŜywanie cen zostało 
wprowadzone do praktyki. Drugi etap związany jest ze zmianami w systemie bankowym, 
jakie nastąpiły w związku z konwersją na euro. Moduły powinny zostać wdroŜone do 
bieŜącej eksploatacji po ich przetestowaniu akceptacyjnym, w ostatnim dniu 2008 roku.  
 
Równocześnie projektem EURO zajmuje się teŜ kolejny nasz waŜny klient Consumer 
Finance Holding.  
 
W pierwszej połowie 2008 roku udało nam się uzyskać nowego klienta w dziedzinie 
bankowości - Tatra banka, a.s., z którym została podpisana umowa na dostawę prac 
analitycznych i konsultingowych związanych z dobudowaniem ESB. 
 
 
KASY MIESZKANIOWE 
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W  2007 roku dzięki naszym rozwiązaniom StarBUILD udało nam się zyskać prawie 
50%-wy udział na rynku oszczędzania w kasach mieszkaniowych w Republice 
Czeskiej. W wyraźny sposób pomógł nam w tym wygrany kontrakt na wymianę 
kompleksowego IS w spółce Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,  która jest 
członkiem Sociéte Generale. Na początku sierpnia, po 18 miesiącach intensywnej pracy, 
zgodnie z planowanym terminem, w obiekcie Modrá pyramida stavební spořitelně, a.s. 
nastąpiło przesunięcie danych z niemieckiego systemu ZEBUS i ABIT, eksploatowanego 
bezpośrednio w niemieckim BHW Bausparkasse AG w Hameln, do systemu StarBUILD. Po 
wykonanej następnie rekoncyliacji księgowej, business i technicznej, kierownictwo Modrej 
pyramidy wydało zgodę na rozpoczęcie bieŜącej eksploatacji z zastosowaniem systemu  
StarBUILD  
 
Po implementacji systemu StarBUILD w spółce  Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., 
spółka Asseco Slovakia dostarcza swoje rozwiązanie StarBUILD do trzech z 6 banków 
hipotecznych w Republice Czeskiej – Stavební spořitelna České spořitelny( Bank 
Hipoteczny Czeskiej Ubezpieczalni), HYPO Stavební spořitelna (HYPO Bank Hipoteczny) 
i wspomniana Modrá pyramida stavebni spořitelna. Poza wspomnianymi miejscami, 
produkt StarBUILD jest takŜe wdraŜany w rumuńskiej kasie oszczędnościowo-
budowlanej.  
  
SŁUśBA ZDROWIA 
Segment słuŜby zdrowia, ze względu na trwające reformy, to gałąź o duŜym potencjale 
zarówno dla rozwoju systemów informacyjnych zgodnie z potrzebą usług skierowanych 
na obywatela. Pozytywnym sygnałem jest to, Ŝe wymagania co do budowania 
wspierających systemów informacyjnych postawionych na jasnych standardach Unii 
Europejskiej posiadają nadal tendencję wzrostową.  
 
Znaczące miejsce w realizacji projektów w zakresie opieki zdrowotnej w ubiegłym 
półrocze zajmuje realizacja  dalszej rozbudowy systemu informatycznego dla Všeobecná 
zdravotná poisťovňa (Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna)  - w ramach rozwoju 
Managerskiego Systemu Informacyjnego (MIS) dla Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. 
(Ogólna Ubezpieczalnia Zdrowotna s.a.) została po zakończeniu eksploatacji próbnej 
uruchomiona w dniu 14.4.2008r. do rutynowej eksploatacji nowa wersja instrumentów 
pobierania danych, która zapewnia dostarczanie danych do Systemu Produkcyjnego 
SłuŜby Zdrowia (ZPIS) do MIS na bazie dziennej. Częścią składową dostawy była takŜe 
nowa baza danych – płaszczyzna bazowa, za pośrednictwem której do MIS dostarczane 
są szczegółowe dane, a która stanowi podstawę dalszego tworzenia centralnego 
archiwum danych atomicznych VšZP.  

W zakresie opieki zdrowotnej udało się takŜe rozpocząć realizację nowego projektu dla 
Ministerstwo Zdrowia SR dla realizacji i wdroŜenia metodologii euro konwersji w resorcie 
zdrowia.  

W segmencie słuŜby zdrowia oczekujemy w okresie najbliŜszych 6 lat przypływ inwestycji 
z funduszy strukturalnych UE, co powinno spowodować w wyraźnej mierze wybudowanie 
czesko-słowackiego kompleksowego systemu informacyjnego eHealth, który pokryje 
komunikację i ewidencję elektroniczną opieki zdrowotnej i połączonych z nią finansowych 
potrzeb obywateli, udostępniający opiekę zdrowotną, apteki, ubezpieczenie zdrowotne i 
ich składki. 
 
 
UBEZPIECZENIA 
Kroki ustawodawcze, które podjął rząd słowacki na rynku z drugim filarem emerytur 
nie przyniosły pozytywnych rozwojowych trendów i oddźwięku od naszych obecnych 
klientów. Mimo to w wyraźniejszy sposób wsparliśmy czynności związane z handlem 
zagranicznym – przede wszystkim w Polsce. 



Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Asseco Slovakia  za I półrocze 2008 r.                                     
 

24 z 45 
 

Naszym celem jest wybudowanie mocnego kompetentnego centrum w ramach grupy 
ASSECO dla zakresu ubezpieczeniowych systemów informacyjnych na bazie rozwiązania 
StarINS i Polska mogłaby być pilotaŜowym regionem dla tego ambitnego planu. 
 
W pierwszej połowie 2007 roku takŜe w dziedzinie ubezpieczeń większość prac skupiła się 
na przygotowaniach do przejścia na nową walutę - euro.  
 
Asseco Slovakia działa aktywnie w ramach drugiego filara systemu ubezpieczeń oraz 
świadczy usługi serwisowe i rozwojowe dla dwóch spośród sześciu firm 
ubezpieczeniowych.  
 

• W lutym 2008 roku Asseco Slovakia oddało kompleksowe rozwiązanie przejścia na 
euro aplikacyjnego IS SofiSTAR opracowane dla emerytalnej spółki zarządzającej 
VÚB Generali. Po zakończeniu testowania akceptacyjnego dnia 30.06.2008 doszło 
do zaakceptowania danego rozwiązania  

• Równocześnie miało miejsce oddanie kompleksowego rozwiązania przejścia na 
euro IS SofiSTAR opracowanego dla emerytalnej spółki zarządzającej ČSOB, d.s.s. 
Testowanie akceptacyjne zostało zakończone pod koniec sierpnia 2008 roku, a 
ostateczne uruchomienie konwersji nastąpi 31.12.2008 roku.    

•  
W trzecim filarze naszym klientem jest jeden z czterech funduszy emerytalnych. 
 

• W październiku 2007 roku spółka Asseco Slovakia rozpoczęła prace analityczno – 
konsultacyjne w związku z przejściem na euro dla klienta: Stabilita, d.d.s. 
Pierwsze  rozwiązanie, dotyczące podwójnego podawania cen zostało oddane w 
marcu 2008 roku. Obecnie przebiegają prace nad rozwojem rozwiązania samej 
konwersji na euro, które zostanie oddane klientowi do przetestowania na początku 
września bieŜącego roku. Oczekuje się, Ŝe rozwiązanie to zostanie zaakceptowane 
przez klienta do końca października 2008 roku.  

 
 
EAI – Integracja aplikacji dla przedsiębiorstw 
Dywizja ta została utworzona w naszej firmie w roku 2006. W spółce wyprofilowała się 
grupa specjalistów, która skupia się na rozwiązaniach w dziedzinie: ITIL/ITSM, HelpDesk, 
ServiceDesk, portale, systemy zarządzania obiegiem informacji (ECM), systemy 
zarządzania obiegiem dokumentów (DMS), turystyka i systemy integracyjne. 
Do najbardziej znaczących klientów tejŜe dywizji naleŜy í Slovenská agentúra pre cestový 
ruch, ČESMAD Slovakia, Stredoslovenská energetika, a.s., VÚC Trnava. 
 
Projekt CIS w spółce ČESMAD Slovakia był współfinansowany ze struktur funduszy UE, 
co otworzyło nam nowy horyzont ukierunkowania czynności handlowych dywizji. Jest to 
jeden ze sposobów wsparcia budowania informatyzacji w administracji państwowej. 
Dynamiczny wzrost klientów i projektów wytwarza w dywizji portfel nowych rozwiązań, z 
czym wzrasta moŜliwość powtórnej sprzedaŜy po niŜszych kosztach projektu i zespołu 
oraz nasza zdolność konkurencyjna a obniŜa się czas realizacji nowych projektów. 
 
 
BUSINESS INTELLIGENCE 
Jednym z naszych najbardziej znaczących klientów w tym segmencie jest bez wątpienia 
Dyrektoriat Podatkowy Republiki Słowackiej (Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky). 
Magazyn danych (DWH) realizowany przez naszą spółkę oferuje kompleksowe i 
agregowane informacje, przede wszystkim dla wyŜszego i średniego menedŜmentu, a 
takŜe dla Ministerstwa Finansów i Urzędu Statystycznego. DWH konsoliduje dane z 
prymarnego systemu informatycznego i transformuje je w informacje menadŜerskie.  
Klient wymaga, aby wszystkie dane, zarówno z okresu "przed”, jak i „po euro" były 
porównywalne, dlatego teŜ takie aplikacje jak: "System wspomagania decyzji”, 
"Prognozy", czy "Data mining" będą transformować dane z okresu "przed euro" na 
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wartość wyraŜoną w euro. Wspomniany wymóg klienta określa główny kierunek 
wdroŜenia euro w DWH. Kolejnym istotnym czynnikiem związanym z wdroŜeniem euro w 
DWH są zmiany, które będą realizowane w pierwotnym systemie informatycznym. 
Implementacja euro oraz testowanie przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym z 
nich zostanie sprawdzone powiązanie z prymarnym systemem informatycznym. Drugi 
etap implementacji będzie polegał na sprawdzeniu wszystkich poziomów aplikacyjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem wyjść do ostatecznego uŜytkownika i powiązania z 
podmiotami zewnętrznymi (np. Ministerstwo Finansów). Przygotowane przejście DWH w 
stan "po euro" zostanie przekazane klientowi do przetestowania we wrześniu 2008 roku. 
W listopadzie 2008 roku rozpocznie się przeliczenie danych historycznych z koron 
słowackich na euro w realnych warunkach. Przeliczenie będzie przebiegać w taki sposób, 
aby uŜytkownicy DWH nie byli w Ŝaden sposób ograniczeni. Główna część aplikacji wersji 
"EURO" DWH przebiegać będzie w pierwszych dniach 2009 roku i będzie 
zsynchronizowana ze zmianą prymarnego systemu informatycznego.  
 
Z handlowego punktu widzenia jest dla Asseco Slovakia waŜnym sukcesem sukces w 
przetargu na rozwój produktu softwarowego do zautomatyzowania zestawienia tabeli 
wyjściowych kont krajowych zgodnie z nowym Programem Transmisyjnym ESNU  95 
(European System of National and Regional Accounts) dla Urzędu Statystycznego 
Republiki Słowackiej. 
 
 

Główni Klienci 
 
 
Bańkowość 

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

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

 
Ubezpieczenia i  ubezpieczenia 
emerytalne 

� Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  
� Pojišťovna VZP, a.s. 
� ČSOB dôchodková správcovská 

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

správcovská spoločnosť, a.s. 
  

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

� Stavební spořitelna České 
spořitelny, a.s. 

� Modrá pyramida stavební 
spořitelna 

� Wüstenrot stavebná sporiteľňa, 
a.s. 

 
SłuŜba Zdrowia  

� Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 
� Fakultná nemocnica s poliklinikou 

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

a.s. 
 
Inni waŜni klienci 

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

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

spoločnosť 
 
 
 
 



Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Asseco Slovakia  za I półrocze 2008 r.                                     
 

26 z 45 
 

9. NajwaŜniejsze wydarzenia w I półroczu 2008  

9.1. Asseco Slovakia, a.s. 

 
NajwaŜniejsze umowy w okresie sprawozdawczym 
 
� podpisanie aneksu do umowy serwisowej z Dôchodková dopolnková poisťovňa 

STABILITA (Uzupełniającą Ubezpieczalnią Emerytalną STABILITA) 
� podpisanie aneksu do umowy z UNION zdravotná poisťovňa (UNION Ubezpieczalnią 

Zdrowotną) na konserwację i rozwój systemu informatycznego 
� podpisanie umowy z  Západoslovenská vodárenská spoločnosť (Zachodnio-słowacką 

spółką gospodarki wodnej) na dostawę systemu kontroli obecności na miejscu pracy 
� podpisanie aneksu do umowy serwisowej z Daňovým riaditeľstvom SR (Dyrekcja 

Skarbowa SK) 
� podpisanie aneksu do umowy z VUB Generali na konserwację i rozwój systemu 

informatycznego  
� podpisanie aneksu do umowy z Poštová banka (Bankiem Pocztowym) na konserwację  

systemu informatycznego i inne usługi  
� podpisanie umowy z Tatra banka, a.s. na dostawę prac analitycznych i 

konsultingowych związanych z dobudowaniem ESB  
� podpisanie umowy na dostawę usług i technologii informacyjnych dla końcowego 

klienta którym jest Úrad priemyselného vlastníctva SR (Urząd Własności 
Przemysłowej SR) 

� podpisanie umowy na projekt Eurokonwersji dla Ministerstwo zdravotníctva SR 
(Ministerstwo Zdrowia SR) i dla wszystkich organizacji resortowych  

� podpisanie umowy na rozwój produktu softwarowego do zautomatyzowania 
zestawienia tabeli wyjściowych kont krajowych zgodnie z nowym Programem 
Transmisyjnym ESNU  95 (European System of National and Regional Accounts) dla 
Štatistický úrad SR (Urzęd Statystyczny Republiki Słowackiej) 

� podpisanie aneksu ze Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Słowacką Agencją 
Ruchu Turystycznego) dotyczącego kolejnego rozwoju NUTIS (Narodowy System 
Informacyjny Ruchu Turystycznego) pokrywającego czynność, wsparcie techniczne i 
administrację portalu w pięciu językach – angielskim, niemieckim, węgierskim, 
polskim i słowackim 

� podpisanie aneksu do umowy z EXIMBANKOU, a.s. na konserwację i rozwój systemu 
informacyjnego 
 

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

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

� realizacja projektu dla sIT Solutions (dawny SporDAT) – eBanking EURO conversion,  
� dostawa kompleksowej modernizacji systemu informatycznego dla EXIMBANKA SR, 
� realizacja dalszej rozbudowy systemu informatycznego StarDWH dla Tax Directorate 

of the Slovak Republic (Dyrekcją Podatkową RS), 
� dostawa systemu informatycznego i usług dodatkowych dla Modrá Pyramída stavebná 

spořitelna, a.s., naleŜącej do grupy kapitałowej Societe Generale, 
� realizacja dalszej rozbudowy systemu informatycznego Document Managament 

Systému dla Hypo Stavební Spořitelnu (Hypo Kasa Budowlana)  
� dostawa „healthcare standrads” dla Ministerstwa Zdrowia SK  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2008 roku 
podjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania 
Zarządu z działalności spółki Asseco Slovakia oraz Grupy Asseco Slovakia. Ponadto Walne 
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Zgromadzenie podjęło uchwale w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy i podjęło 
uchwalę Nr. 6 w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy, na podstawie której 
zysk netto został postanawiany w kwocie: 192 443 514,97  SKK i dywidenda na jedną 
akcję stanowi 93,92 SKK. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 
25 kwietnia 2008 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 maja 2008 roku. 

 

9.2. Spółki Grupy Asseco Slovakia 
 

SPOLKA NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie 
sprawozdawczym 

 
Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym 

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

Unifin - dostawa VPN (Virtual Private Network) 
Národné centrum zdravotníckych informácií (Krajowe Centrum 
Informacji Zdrowotnych) - dostawa VPN (Virtual Private Network) 
Prokuratura generalna – anex do umowy - dostawa VPN (Virtual 
Private Network) 
MAX (centrum wypoczynkowo-handlowe) – podłączenie 
internetowe 
DMD Group - dostawa VPN (Virtual Private Network)UGKK -  
dostawa VPN IP Telephony upgrade 
ČESMAD – dostawa VPN (Virtual Private Network) 
TNS SK s.r.o. – dostawa Server: LINK 
VADIUM s.r.o -  dostawa Internet: LINK 
Vossloh-Schwabe Deutschland s.r.o. – dostawa Server: LINK, 
Internet: LINK, Safe:LINK 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

DIMICO s.r.o. – dostawa Voice: LINK, Internet: LINK 
Aventek Systems, s.r.o. -  dostawa Voice: LINK, Internet: LINK 
DUPRES-Consulting s.r.o. -  dostawa Internet: LINK 
Strojkov Engineering s.r.o. - dostawa Voice: LINK, Internet: LINK 

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

dostawa ERP Systemu SPIN: ŽP Informatika, s.r.o., Športhotel 
Donovaly, SPS, VST Verbundschalungstechnik, s.r.o., FLOS 
Slovakia, CESMAD, EUROPALT, Corner – SK, Hílek STK Senica, 
JURKI HAYTON 

dostawa systemu „Skarbnica regionalna- EURO”  dla VÚC Banská 
Bystrica (Region Samorządowy) 

dostawa systemu „Skarbnica regionalna”  dla VÚC Trnava (Region 
Samorządowy) 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

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

dostawa sytemu „Kasa regionalna - IPSAS” dla VÚC Banská 
Bystrica (Region Samorządowy) 

dostawa sytemu „Zarząd dróg” dla VÚC Trenčín (Region 
Samorządowy) 
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dostawa ERP Systemu SPIN:   FLOS, EUROPALT, ZP Informatyka, 
GG Tabak Barczi, a.s. a i.   

MPI Slovakia, 
s.r.o. 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

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

W.A.W. – eurokonwersja ERP systemu SAP  
SWAN – eurokonwersja ERP systemu SAP  

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

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

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

Poddostawca dla projektu „Bezpieczna Domena” 

Česká poisťovňa Slovensko, a.s. - IT wsparcie 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

Poddostawca dla projektu „Bezpieczna Domena” 

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

Spółka stała się nowym członkiem Słowackiej Asocjacji ds. 
Bezpieczeństwa Informacyjnego (SASIB). 

Asseco Czech 
Republic, a.s. 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, a.s. – outsourcing 
IT  
SMP, a.s. – wirtualizacja IT infrastruktury  
ČSOB Pojišťovna, a.s. - rozwój oprogramowania  
Ministerstvo infanci ČR – PKI – dostawa i implementacjaŘLP, a.s 
– rozwój dla aplikacją EZOP 
Slavia pojišťovna, a.s. (Ubezpieczalnią) – rozwój systemu 
informacyjnego ds. funduszu emerytalnego  
Hospodářska komora ČR (Izba gospodarcza ČR) – dostawa 
systemu “ Zarządzanie aktami” 
Dostawa HW - Interoute Czech, s.r.o., Vodafone 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

E.ON ČR – budowanie LAN 
Interoute Czech, s.r.o. -  dostawa HW ŘLP, a.s – rozwój dla 
aplikacją EZOP 
Slavia pojišťovna, a.s. (Ubezpieczalnią) – rozwój systemu 
informacyjnego ds. funduszu emerytalnego  
 
Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

Spółka Asseco Czech Republic zyskała od Microsoftu CZ nagrodę 
Najlepsze Business Intelligence Rozwiązanie w kategorii 
Microsoft Technology Awards za „Hurtownię danych kraju 
morawskośląskiego“. 

LCS International, 
a.s. 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

Implementacja produktu Helios Green: PMS Přerov a.s.; 
Slovenská produkčná, a.s. (TV JOJ); ALW INDUSTRY, spol. s r.o.; 



Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Asseco Slovakia  za I półrocze 2008 r.                                     
 

29 z 45 
 

Pražské služby, a.s. 

Implementacja produktu Helios Orange:  Agrozet České 
Budějovice a.s. 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

Implementacja produktu Helios Green:  Phoenix-Zeppelin, spol. s 
r.o.; SGB Hünnebeck Cz s.r.o.; iManpow_01; Agrozet České 
Budějovice a.s. 

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

E.ON Česká republika, s.r.o. – Data Capturing 
E.ON IS Czech Republic, s.r.o. – ZEUS study; Project “Burden 
units” 
SPV Sumperk, CZ – rozwój GIS 2008E.ON Česká republika, s.r.o. 
– Interface TOMSxSAP XI 
AXA pojišťovna, a.s. (ubezpieczalnia) – Web services GIS 
Zeměměřický úřad ČR (Urząd Geodezyjny) –  rozwój 
oprogramowania  
ELTODO-CITELUM, s.r.o. – wsparcie techniczne  

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

E.ON Česká republika, s.r.o. – Interface TOMSxSAP XI;  
-  údržba IS;  
-  Data Capturing; 
-  BERIT Select. 

AXA pojišťovna, a.s. (ubezpieczalnia) – Web services GIS 
Zeměměřický úřad ČR (Urząd Geodezyjny) –  rozwój 
oprogramowania  
Brněnské vodárny a kalaizace, a.s. – wsparcie techniczne 
Šumperská provozní a vodohospodářská spolčnost, a.s. - 
wsparcie techniczne  
VODÁRNA PLZEŇ, a.s. – wsparcie techniczne 

NajwaŜniejsze projekty zakończone w okresie sprawozdawczym: 

E.ON Česká republika, s.r.o. – ZEUS study 

UNiQUARE 
Software 
Development, 
GmbH. 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

Deutsche Bank – implementacja POS Loan (Point of Sales) 
DnB Nord Poland – implementacja front-end rozwiązanie 
Ostsächsische Sparkasse Dresden – realizacja CRM rozwiązania 

Realizowane projekty w okresie sprawozdawczym: 

Sparkasse Hannover – realizácia projektu “Further Change 
Requests”  
Zuricher Kantonalbank Gap Analysis – realizacja nowego front-
end rozwiązania Sparkasse Hannover – realizacja CRM 
rozwiązania  
Hypo Alpe Adria – Serbien – realizacja CRM rozwiązania 
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10. Struktura sprzedaŜy Grupy w 1 półroczu 2008 roku 
 

Tabela 6. Przychody ze sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów (w tys. 
SKK). 

 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2008 - 
30.06.2008 

struktura                 
w % 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

Combined Finance 596 370 
32 

139 728
20 

327 

Health 94 314 
5 

129 007
17 

-27 

Public (Other) 62 865 
3 

2 685
0 

2241 

Utilities & Industry 190 042 
10 

0
0 

 –  

Telco 474 459 
25 

309 693
42 

53 

ERP & SAP 364 586 
19 

62 274
8 

485 

BI 52 422 
3 

56 414
8 

-7 

EAI 26 302 
1 

35 503
5 

-26 

Technology & Outsourcing 40 221 
2 

2 823
0 

1325 

RAZEM 1 901 581 100 738 127 100 158 

 

Wykres 3. Struktura sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów  (I 
półrocze 2008). 

ERP & 
SAP

Utilities & Industry
Public (Other)

Telco

Health

Combined Finance
EAI

Technology & 
OutsourcingBI

Combined Finance
Health
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Utilities & Industry
Telco
ERP & SAP
BI
EAI
Technology & Outsourcing

 
 
W 1 półroczu roku Grupa Asseco Slovakia osiągnęła przychody ze sprzedaŜy na poziomie 
1 901 581 tys. SKK, co stanowi 158% wzrost sprzedaŜy w porównaniu z 1 półrocze 2007 
roku.  
 
Największy udział w utargu posiada Combined Finance z 32%, za pośrednictwem spółek 
Asseco Slovakia, Asseco Czech Republic oraz Uniquare Software Development. W dalszej 
kolejności naleŜy wymienić Telco (25%), który tworzy przede wszystkim Slovanet i ERP & 
SAP (19%) z wkładami pochodzącymi przede wszystkim od Datalock i LCS International.  
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Segmenty geograficzne podzielone zostały na trzy zasadnicze rynki, na których Grupa 
prowadzi działalność tj.:   

- rynek słowacki:     844.491 tys. SKK 

- rynek czeski:      777.605 tys. SKK 

- pozostałe kraje europejskie: 279.485 tys. SKK.  

(przychody za okres 01.01.2008 – 30.06.2008) 

 

Tabela 2. Zyski Grupy Asseco (w tys. SKK). 
 
 

11. Wyniki finansowe Grupy w 1 półroczu 2008 roku 
 
Tabela 7: Zyski Grupy Asseco (w tys. SKK). 

 

ZYSKI GRUPY ASSECO 

01.01.2008 
- 

30.06.2008 
struktura                 
w % 

01.01.2007 
- 

30.06.2007 
struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 716 331 38 252 273 34 184 

zysk z działalności operacyjnej 222 243 12 93 425 13 138 

zysk brutto  232 728 12 104 715 14 122 

zysk netto* 166 908 9 78 604 11 112 

*zysk netto przypisany do podmiotu dominującego 
 
 
Grupa Asseco Slovakia osiągla za II kwartały 2008 roku wzrost zysku brutto z sprzedaŜy 
184% w porównaniu z jednakowym okresem 2007 roku. Ten wzrost został osiągnięty 
przede wszystkim dzięki poszerzeniu grupy o nowe spółki. Dzięki sporym usiłowaniom 
przy sprzedaŜy produktów we wszystkich spółkach udało się grupie osiągnąć za II 
kwartały 2008r. wzrost sprzedaŜy o 158%, wzrost zysku z działalności operacyjnej o 
138% i wzrost zysku netto przypisanego do podmiotu dominującego 112% w porównaniu 
do II kwartałów 2007 roku.  
 

Wykres 4: Wyniki finansowe  Grupy Asseco Slovakia w II kwartałach 2008 roku i II 
kwartałach 2007 roku (w tys. SKK). 
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Tabela 8 i 9: Wyniki finansowe Asseco Slovakia (w tys. SKK). 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2008 - 
30.06.2008 

struktura                 
w % 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

struktura                 
w % 

zmiana                     
w % 

oprogramowanie własne 365 147 91 311 567 85 17 
oprogramowanie obce, 

integracja i outsourcing 37 128 9 57 060 15 -35 

razem 402 275 100 368 627 100 9 

 

 

ZYSKI  
01.01.2008 - 
30.06.2008 

struktura                 
w % 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

struktura                 
w % 

zmiana                       
w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 183 444 46 167 877 46 9 

zysk z działalności 
operacyjnej 97 169 24 87 957 24 10 

zysk brutto  235 922 59 108 356 29 118 

zysk netto 228 159 57 87 327 24 161 

  

W okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca Asseco Slovakia, a.s. odnotowała 
takŜe bardzo dobre wyniki finansowe.  
Utargi ze sprzedaŜy własnego oprogramowania wzrosły za II kwartały 2008 roku w 
porównaniu do roku 2007 o 9% i jego udział wzrósł na 91% wszystkich utargów za II 
kwartały 2008 roku. Dzięki temu wynikowi  wzrósł zysk brutto ze sprzedaŜy o 9%. Za II 
kwartały 2008r zyski z działalności operacyjnej wzrosły o 10% w stosunku do II 
kwartałów 2007r. Te wyniki razem z wyjątkowym wynikiem z działalności finansowej 
wspomogły wzrost zysku brutto o 118% i zysku netto o 161% w porównaniu do II 
kwartałów 2007 roku. 
 
 

12. Analiza wskaźników finansowych   
 

Tabela 10: Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

Podstawowe wskaźniki finansowe 
01.01.2008 - 
30.06.2008 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

 1. Wskaźnik bieŜącej płynności 0,99 2,26 

 2. Wskaźnik wysokiej płynności 0,97 2,22 

 3. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia  41% 27% 

 4. Rentowność EBIT  12% 13% 

 5. Rentowność EBITDA  16% 17% 

 6. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto  12% 14% 

 7. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto  9% 11% 

 8. Rentowność kapitału własnego ROE  9% 6% 

 9. Rentowność aktywów ogółem ROA  4% 5% 

1 majątek obrotowy / zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
2 majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
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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 

 

Tabela 11: Podstawowe wskaźniki finansowe Spółki. 

Podstawowe wskaźniki finansowe 
01.01.2008 - 
30.06.2008 

01.01.2007 - 
30.06.2007 

 1. Wskaźnik bieŜącej płynności 2,71 1,35 

 2. Wskaźnik wysokiej płynności 2,71 1,35 

 3. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia  13% 41% 

 4. Rentowność EBIT  24% 24% 

 5. Rentowność EBITDA  25% 26% 

 6. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto  59% 29% 

 7. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto  57% 24% 

 8. Rentowność kapitału własnego ROE  12% 8% 

 9. Rentowność aktywów ogółem ROA  9% 5% 
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 

 

 

13. Działalność operacyjna 
W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia uzyskała 
następujące wyniki finansowe:  

 

• przychody ze sprzedaŜy na poziomie 1 901 581 tys. SKK 

• zysk z działalności operacyjnej w wysokości 222 243 tys. SKK 

• zysk przypisany do podmiotu dominującego 166 908 tys. SKK 

 

Wspomniane wyniki zostały osiągnięte dzięki działalności wszystkich spółek Grupy Asseco 
Slovakia, przy czym największy udział w tychŜe wynikach wykazały filary narodowe 
Asseco Slovakia, a.s. i Asseco Czech Republic, a.s.  
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14. Działalność inwestycyjna 
W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej Grupy 
Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie – 340.047 tys. SKK. Uwzględniają 
one głównie wydatki w kwocie 250.555 tys. SKK związane z nabyciem udziałów w 
spółkach zaleŜnych. Wydatki na nabycie w I półrocze 2008 roku wartości niematerialnych 
i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 138.001 tys. SKK.  

 
 
15. Działalność finansowa 
W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej Grupy 
Asseco Slovakia uzyskały wartość w kwocie 601.395 tys. SKK Przepływy pienięŜne netto 
związane były przede wszystkim z wpływem netto z emisji akcji  w kwocie 970.705 tys. 
SKK, dywidendy w kwocie -171.743 tys. SKK i spłaty oraz uzyskania poŜyczek w netto 
kwocie – 184.643 tys. SKK. 
 
 
16. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń 
 

Ryzyka dotyczące branŜy informatycznej i jej otoczenia regulacyjnego  
• Ryzyko dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej  
• Zmiany sposobu uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych  
• Zmiana słowackich przepisów podatkowych  
• Rosnąca konkurencja na rynku informatycznym  
• Niekorzystne trendy rynkowe  
• Niekorzystne zmiany kursów walut  
• Wpływ wprowadzenia euro na Słowacji od 1 stycznia 2009 r.  

 

Ryzyka dotyczące działalności Grupy Asseco Slovakia 
• ZaleŜność od kilku duŜych przedsięwzięć i jakiekolwiek trudności w pozyskaniu 

nowych projektów mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy 
• ZaleŜność od głównych klientów, których utrata mogłaby mieć niekorzystny wpływ 

na działalność Grupy 
• Niepowodzenie w przygotowaniu i wdroŜeniu nowych produktów i usług moŜe mieć 

istotny niekorzystny wpływ na działalność Grupy 
• Grupa Kapitałowa planuje uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć w sektorze 

publicznym, z których część będzie współfinansowana ze środków dostępnych w 
ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. Jakiekolwiek opóźnienia lub 
ograniczenia dotyczące tych przedsięwzięć mogą mieć niekorzystny wpływ na 
działalność Grupy 

• W skład Grupy wchodzą i spółki specjalizujące się w produkcji oprogramowania 
ERP; na rynku rozwiązań ERP panuje jednak silna konkurencja, co moŜe wywrzeć 
niekorzystny wpływ na działalność Grupy 

• Niedotrzymanie wyznaczonych terminów umownych lub innych parametrów 
określonych przez klientów spółek Grupy lub niewłaściwe funkcjonowanie 
dostarczonych przez Grupę rozwiązań  

• Utrata dobrego imienia w oczach klientów  
• Dostosowywanie produktów do zmian w przepisach prawa moŜe spowodować 

poniesienie znaczących kosztów 
• Ryzyko związane z realizacją duŜych zamówień publicznych, np. w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego 
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• Główni dostawcy mogą ograniczyć współpracę   
• Trudności operacyjne i finansowe podwykonawców mogą negatywnie wpłynąć na 

wiarygodność Grupy w oczach klientów  
• Ogólne ryzyko związane z przejętymi spółkami  
• Niezrealizowanie strategicznych celów ekspansji  
• Ryzyko dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których Grupa obecnie 

prowadzi działalność i w których działalność planuje rozpocząć  
• Działalność Grupy w niektórych segmentach rynku moŜe zostać uznana przez 

konkurentów jako zagroŜenie dla ich pozycji; nie moŜna zatem wykluczyć 
niekorzystnego wpływu takiej oceny na działalność Grupy 

• Akcjonariusz większościowy moŜe podejmować działania stojące w sprzeczności z 
interesem pozostałych posiadaczy Akcji 

• Ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów w przypadku członków Rady 
Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej  

• Liczba członków Rady Nadzorczej, których wybierają pracownicy w myśl stosownych 
zapisów Statutu, moŜe nie być zgodna z przepisami prawa  

• Posiadana polisa ubezpieczeniowa moŜe nie obejmować wszystkich ryzyk  
• Szybki wzrost i rozwój moŜe spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich 

zasobów kierowniczych i operacyjnych  
• ZaleŜność od kluczowych pracowników, których utrata mogłaby mieć niekorzystny 

wpływ na działalność Grupy 
• Członkowie Rady Dyrektorów, którzy złoŜą rezygnację z pełnienia funkcji, mogą 

Ŝądać wypłaty odszkodowań  
• Grupa moŜe nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kultury korporacyjnej w 

miarę rozwoju działalności  

Ryzyka związane z Akcjami Asseco Slovakia, a.s.:  
• Sposób uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych na Słowacji moŜe 

być inny niŜ w Polsce i innych krajach 
• Orzeczenia polskich sądów wydane przeciwko Spółce mogą być trudniejsze do 

wykonania na Słowacji niŜ miałoby to miejsce w przypadku gdyby Spółka i jej 
zarząd znajdowały się w Polsce  

• Akcjonariusze z Polski mogą mieć trudności z wykonywaniem praw podlegających 
przepisom prawa słowackiego  

• Inwestorzy mogą nie mieć moŜliwości zbycia Akcji Spółki po oczekiwanej cenie lub 
w oczekiwanym terminie ze względu na brak aktywnego lub płynnego rynku  

• Nadmierna podaŜ Akcji Spółki na rynku moŜe mieć niekorzystny wpływ na ich kurs  
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17. Zmiany w organizacji Grupy 
 
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 12 września 2008  w skład Grupy wchodzi Asseco Slovakia, a.s. oraz następujące jednostki 
          

Jednostka  Siedziba Zakres działalności   

Percentowy 
udział Grupy 
w kapitale 

Slovanet, a.s. ** 

Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 
Słowacja 

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

      Kryha, spol. s r.o. 

Levočská 9 
080 01 Prešov 
Słowacja Lokalny usługodawca usług internetowych 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 26,01% 

MICRONET, a.s. 

Stará Prievozská 2 
821 09 Bratislava 
Słowacja 

Świadczenie usług elektronicznych i sieci na obszarze 
stolicy Bratysławy 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,00% 

AXIS, spol. s r.o. 

Janotova 15 
841 05 Bratislava 
Słowacja Świadczenie usług elektronicznych i sieci  

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,00% 

BrNET, s.r.o 

ul. Lichardova 29 
Brezno 
Słowacja 

Dostawcą usług internetowych w Brezne oraz 
miejscowościach sąsiednich 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,00% 

Datalock, a.s. 

Bárdošová 2 
831 01 Bratislava 
Słowacja Dostarczanie oprogramowania typu ERP Spółka zaleŜna  51,04% 

      Datalock    Tatry, s.r.o. 

Pod lesom 22, 060 
01 Kežmarok 
Słowacja 

dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju 
własnego oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,04% 

      Datalock Žilina, s.r.o. 

M. Rázusa 23A 010 
01 Žilina 
Słowacja 

dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju 
własnego oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,04% 

     Datalock Púchov s.r.o. 

1. mája 878/22, 
Púchov 020 01 
Słowacja 

dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju 
własnego oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 31,13% 

     Datalock, s.r.o.  (Opava) 

Sadova 46,  
Opava 746 01, 
Czechy 

dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju 
własnego oprogramowania 

Jednostka 
stowarzyszona 25,52% 
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    TEDIS, a.s.* 

Bárdošova 2, 
Bratislava 831 01 
Słowacja 

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

Jednostka 
stowarzyszona 17,35% 

    Crystal Consulting, s.r.o. 

Bárdošova 2, 
Bratislava 831 01 
Słowacja 

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

Jednostka 
stowarzyszona 15,43% 

   Axera, s.r.o. 

Bárdošová 2 
831 01 Bratislava 
Słowacja Usługodawca usług softwarowych dla sektora handlowego  

Jednostka 
stowarzyszona 25,52% 

MPI Slovakia, s.r.o. 

Galvaniho Business 
Centrum III 
811 06 Bratislava 
Słowacja 

Głównym kierunkiem działalności jest świadczenie usług 
doradztwa z zakresu wdraŜania kompleksowego 
ekonomicznego systemu informacyjnego SAP R/3 oraz 
wdraŜanie i sprzedaŜ systemu informacyjnego SAP Spółka zaleŜna  51% 

Disig, a.s. 

Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 
Słowacja 

akredytowane usługi certyfikowane w zakresie podpisu 
elektronicznego Spółka zaleŜna  51% 

UNiQUARE Software 
Development, GmbH. 

Lannerweg 9 
A-9201 
Krumpendorf 
Austria 

usługodawca rozwiązań softwarowych dla sektora 
bankowego 

Spółka zaleŜna  60% 

   UNiQUARE MEA,  
  W.L.L. 

Al Jazrah Tower, 
14th Floor, 
Manama, Bahrain  

dystrybutor produktów UNiQUARE w regionie Jednostka 
stowarzyszona 12,00% 

   UNiQUARE Ukraine 

Akademika Pavlova 
146A, Kharkov, 
Ukrajina  

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

pośrednio 59,40% 

Asseco Czech Republic, 
a.s. 

Podvinný mlýn 
2178/6 
190 00  Praha 9 
Czechy 

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

      LCS International, a.s. 

Praha 4, Zelený 
pruh 1560/99 
Czechy 

WdraŜanie i serwis oraz rozwój systemów dedykowanych 
do obsługi sektora przedsiębiorstw 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 95,77% 

              LCS Slovensko, s.r.o. 

Stromová 13, 831 
01  Bratislava 
Słowacja 

Dystrybutor produktów LCS International w Republice 
Słowackiej  

Spółka zaleŜna 
pośrednio 95,77% 

              LCS Deutchland 
GmbH. 

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

Spółka zaleŜna 
pośrednio 95,77% 
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      BERIT, a.s. 

Brno, Žarošická 
4395/13, PSČ 628 
00, Czechy 

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

Spółka zaleŜna 
pośrednio 55,43% 

             Berit services,  
             s.r.o. 

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

Spółka zaleŜna 
pośrednio 55,43% 

             Berit AG 

Netzibodenstrasse 
33, 4133 Pratteln  
Sywajcaria 

dystrybutor produktów BERIT w Szwajcarii Spółka zaleŜna 
pośrednio 55,43% 

             Berit GmbH. 

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

Spółka zaleŜna 
pośrednio 55,43% 

     První certifikační 
autorita, a.s. (I.CA) 

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

usługodawca usług kompleksowych wydawania 
i zarządzania certyfikatami Jednostka 

stowarzyszona 23,25% 

 
* W dniu 16 maja 2008 r. Walne zgromadzenie spółki TEDIS, a.s zadecydowało o zlikwidowaniu spółki i wejściu spółki TEDIS, a.s. do likwidacji z dniem 1 
września 2008 roku 
** dnia 01.08.2008 r. spółka została wykreślona z rejestru handlowego (rozwiązana bez likwidacji poprzez połączenie ze spółką Slovanet, a.s  

***spółka Datalock  w dniu 4.9.2008 nabyła kolejnych 10% udziałów w spółkę Axera, s.r.o. 
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Nabycie udziałów spółki CATV Tekov, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Slovanet, 
a.s. 
 
W dniu 5 marca 2008 r. Spółka zaleŜna Slovanet, a.s. z siedzibą w Bratysławie podpisała 
umowę w przedmiocie nabycia znaczących aktywów - 100% udziałów spółki CATV Tekov, 
s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 36 523 828, z siedzibą w Zlaté Moravce, ul. 
Hviezdoslavova 86, wpisanej do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Nitre, 
sekcja: Sro, pod nr 10602/N. Umowa została zawarta pomiędzy Slovanet, a.s. i 5 
osobami fizycznymi. Całkowite koszty nabycia udziałów przekraczały 19.000.000 
(dziewiętnaście milionów) SKK.  

Dnia 8 sierpnia 2008 roku Zarząd oraz przedstawiciele obydwu łączonych spółek podjęli 
decyzję o rozwiązaniu bez likwidacji spółki CATV Tekov, spol. s r.o. i jej połączeniu ze 
sukcesyjną spółką Slovanet, a.s. Umowa o połączeniu spółek handlowych została 
podpisana 16 czerwca 2008 roku. Następnie, dnia 1 sierpnia 2008 spółka CATV Tekov, 
spol. s r.o. została wykreślona z rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy Nitra. 
Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Slovanet, a.s., która 
z dniem 1 sierpnia 2008 roku przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki. 

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

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

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

 

Nabycie akcji LCS International, a.s. i sprzedaŜ udziałów w LCS International, 
a.s. do Asseco Czech Republic, a.s. 

W dniu 22 kwietnia 2008 r. spółka Asseco Slovakia podpisała protokoły przekazania akcji 
na podstawie których nabyła 86.629 akcji spółki LCS International a.s. zarejestrowanej w 
Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 
pod numerem 649 49 541 o wartości nominalnej po 50 CZK kaŜda.  

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

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

Transakcja została sfinansowana ze środków własnych spółki.  

Całkowita wartość transakcji przekraczała 81.000.000 CZK.  
 
W dniu 8 maja 2008 r. spółka Asseco Slovakia podpisała umowę sprzedaŜy 86.629 akcji 
spółki LCS International, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 pod 
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numerem 649 49 541, o wartości nominalnej 50 CZK kaŜda, stanowiących 40,75 % 
kapitału zakładowego tej spółki.  

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

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

RóŜnica w cenie kupna akcji dla Asseco Slovakia i cenie sprzedaŜy dla Asseco Czech 
Republic polegała przede wszystkim na sposobie określenia ceny – o ile cena zakupu 
akcji od pierwotnych akcjonariuszy LCS International była częścią umów objętych umową 
akwizycyjną z dnia 4 maja 2007r., cena sprzedaŜy akcji była określona w myśl ustaw 
Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej przez ekspertyzę rzeczoznawcy, w której biegły 
oszacował aktualną cenę rynkową w/w akcji na podstawie odpowiednich procedur. 

 

Zawarcie umowy znaczącej w przedmiocie nabycia udziałów spółki MICRONET 
a.s. przez spółkę zaleŜną  
 
W dniu 12 czerwca 2008 r. Spółka zaleŜna Slovanet, a.s. z siedzibą w Bratysławie, w 
której Asseco Slovakia posiada 51% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów 
na Walnym Zgromadzeniu, podpisała umowę w przedmiocie nabycia znaczących aktywów 
- 100% udziałów spółki MICRONET a.s. o numerze identyfikacyjnym: 35 801 972, z 
siedzibą w Bratysławie, ul. Stará Prievozská 2, wpisanej do Rejestru, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Bratysława I, sekcja: Sa, pod nr 2615/B. Umowa została zawarta 
pomiędzy Slovanet i 2 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną, którą jest InvesTrust s. r. o 
z siedzibą w Bratysławie. 

Kapitał zakładowy spółki MICRONET a.s. wynosi 4.400.000 SKK i dzieli się na 440 akcji o 
wartości nominalnej 10.000 SKK kaŜda. Nabyte udziały stanowią 100 % kapitału 
zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników 
MICRONET a.s. Spółka MICRONET a.s. posiada 100 % udziału w spółce AXIS spol. s r.o o 
numerze identyfikacyjnym: 17 319 692, z siedzibą w Bratysławie, ul. Janotova 15, 
wpisanej do Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, sekcja: Sro, pod 
nr 1072/B. Spółka AXIS spol. s.r.o. jest  spółką świadczącą usługi telekomunikacyjne 

Całkowite koszty nabycia udziałów przekroczyli 37.000.000 SKK (słownie: trzydzieści 
siedem milionów koron słowackich).  

 
 
18. Zdarzenia, które nastąpiły po 30 czerwca 2008 i 

mogą wpłynąć na osiągane wyniki finansowe 
 
 

Rozwiązanie spółki CATV Tekov, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Slovanet 
 
Dnia 8 sierpnia 2008 roku Zarząd oraz przedstawiciele obydwu łączonych spółek podjęli 
decyzję o rozwiązaniu bez likwidacji spółki CATV Tekov, spol. s r.o. i jej połączeniu ze 
sukcesyjną spółką Slovanet, a.s. Umowa o połączeniu spółek handlowych została 
podpisana 16 czerwca 2008 roku. Następnie, dnia 1 sierpnia 2008 spółka CATV Tekov, 
spol. s r.o. została wykreślona z rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy Nitra. 
Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Slovanet, a.s., która 
z dniem 1 sierpnia 2008 roku przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki. 
 
Nabycia udziałów spółki BrNet, s.r.o. przez spółkę zaleŜną  
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Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, Ŝe w dniu 11 września 2008 r. Spółka zaleŜna 
Slovanet, a.s. z siedzibą w Bratysławie, w której Asseco Slovakia, a.s. posiada 51% 
udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, podpisała 
umowę w przedmiocie nabycia znaczących aktywów - 100% udziałów spółki BrNet, s.r.o. 
o numerze identyfikacyjnym: 36 645 923, z siedzibą w Brezno, ul. Lichardova 29, 
wpisanej do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Banská Bystrica, sekcja: Sro, 
pod nr 11306/S. Umowa została zawarta pomiędzy Slovanet, a.s. i 2 osobami fizycznymi. 
 
Kapitał zakładowy spółki BrNET, s.r.o. wynosi 200.000 SKK. Nabyte udziały stanowią 100 
% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu 
wspólników BrNET, s.r.o.  
 
Całkowite koszty nabycia udziałów kształtują się na poziomie 11.500.000 SKK (słownie: 
jedenaście milionów pięćset tysięcy koron słowackich). Transakcja zostanie sfinansowana 
ze środków własnych spółki Slovanet oraz z kredytu bankowego. 
 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Slovanet, a.s. i jej osobami zarządzającymi i 
nadzorującymi, a BrNet oraz osobami sprzedającymi akcje.  
 
Spółka BrNET, s.r.o. została załoŜona w roku 2006 i jest dostawcą usług internetowych w 
Breźnie oraz miejscowościach sąsiednich. Roczny obrót za 2007 r. przekracza 5,6 mil. 
SKK.Spółka posiada ponad 1500 klientów. 
 
Akwizycja jest kontynuacja strategii rozwoju spółki Slovanet, a.s. opublikowanej w 
listopadzie 2007. 
 
 
Zawarcie umowy znaczącej w przedmiocie nabycia udziałów spółki Axera, s.r.o. 
przez spółka zaleŜna  
 
Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, Ŝe w dniu 11 września 2008 r. powziął informację 
o podpisaniu przez spółkę zaleŜną Datalock, a.s. (w której Asseco Slovakia, a.s. posiada 
51,04% kapitału zakładowego) w dniu 4 września 2008 r. umowy nabycia 10% udziałów 
spółki Axera, s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 36 617 547, z siedzibą w Bratysława, 
ul. Bárdošová 2, wpisanej do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Okresowy Bratysława I., 
sekcja: Sro, pod nr 41369/B. Sprzedającym udziały jest osoba fizyczna. 
 
Kapitał zakładowy spółki Axera, s.r.o. wynosi 200.000 SKK (słownie: dwieście tysięcy 
koron słowackich). Udziały zostały nabyte ze środków własnych Datalock, a.s. 
 
Wraz z nabytymi w dniu 14 stycznia 2008 udziałami w ilości 40% kapitału zakładowego, 
Datalock, a.s. posiada obecnie 50% kapitału zakładowego Axera, a.s. oraz taki sam 
udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników Axera, s.r.o. 
 
Prezes Zarządu spólki Datalock, a.s. p. Peter Lang jest jednocześnie Członkiem Zarządu 
spółki Axera, s.r.o.  
 
 

19. Informacje dodatkowe 
 
Transakcje z podmiotami powiązanymi 
Transakcje z podmiotami powiązanymi są przedstawione w Nocie 29 objaśniającej do 
sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy za 1 półrocze 2008 r. 
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Kredyty, umowy poŜyczek, poręczenia, gwarancje oraz 
zobowiązania pozabilansowe 
 
Kredyty, umowy poŜyczek, poręczenia, gwarancje oraz zobowiązania pozabilansowe są 
przedstawione w Nocie 14 i w Nocie 31 objaśniającej do sprawozdania finansowego 
skonsolidowanego Grupy za 1 półrocze 2008r. 
 
 
Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
 
Planowane przez Grupę Kapitałową w 2008 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 18 czerwca 2008 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  2008 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 
31 grudnia 2008 roku i oraz v roku 2009. Niniejsza umowa zastępuje i znosi w pełnym 
zakresie wszystkie dotychczasowe umowy (ustne i pisemne), które regulowały usługi 
audytorskie w latach 2008-2009. 
 
Informacje o łącznej wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy z podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedstawia tabela poniŜej. 
 
 
 
 
w tys. SKK 

6 miesięcy 
 do 

30.06.2008 

6 miesięcy 
do 

30.06.2007 
Łączna wysokość wynagrodzenia (netto) naleŜnego lub 
wypłaconego 
z tytułu badania i przeglądu sprawozdania jednostkowego 
oraz z tytułu badania i przeglądu sprawozdania 
skonsolidowanego dotycząca I półrocza 

360 220 

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

124 0 

Razem 484 220 
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu Asseco Slovakia, a.s. pod Sprawozdaniem 
Zarządu z Działalności Grupy Asseco Slovakia w I. półrocze 2008 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

           Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 

........................   ............................  ............................ 
    Martin Morávek                 Andrej Klačan      Edita Angyalová 
         Członek Zarządu      Członek Zarządu                Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 wrzesień 2008, Bratislava 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ASSECO SLOVAKIA, A.S. 
 
 

Oświadczenie Zarządu Asseco Slovakia, a.s.  
w sprawie rzetelności sporządzenia  

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Slovakia 
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 

 
 
Niniejszym Zarząd Asseco Slovakia, a.s., zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, oświadcza, 
Ŝe rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  sporządzone na dzień 30 
czerwca 2008 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 
Andrej Klačan    Członek Zarządu 
Edita Angyalová  Członek Zarządu 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Zarządu Asseco Slovakia, a.s. 
w sprawie podmiotu uprawionego do badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Slovakia 
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 

 
 
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 
Andrej Klačan    Członek Zarządu 
Edita Angyalová  Członek Zarządu 
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Oświadczenie Zarządu Asseco Slovakia, a.s. 
o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego 

 
Niniejszym Zarząd Asseco Slovakia, a.s., deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu 
korporacyjnego ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach Notowanych na GPW“  
w zakresie uchwalonym przez Zarząd Spółki i opublikowane v reporcie bieŜącym nr 
15/2008 z dnia 13 marca  2008 r. 
 
 
 
Jozef Klein   Prezes Zarządu 
Martin Morávek  Członek Zarządu 
Andrej Klačan    Członek Zarządu 
Edita Angyalová  Członek Zarząd 
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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 12 września 
2008 roku. 
 
 
Sprawozdanie zawiera 68 kolejno ponumerowanych stron, od strony 1 do 68. 
 
 
Zarząd: 
 
 
Jozef Klein Prezes Zarządu 
 
 
Martin Morávek Członek Zarządu 
 
 
Andrej Klačan Członek Zarządu 
 
 
Ing. Edita Angyalová Członek Zarządu 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
 
 
Marián Klostermann Główny Księgowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

 
Dla Zarząd i akcjonariuszy spółki akcyjnej Asseco Slovakia 

 

Dokonaliśmy przegląd załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki 
Asseco Slovakia, a.s. (zwanej dalej „Spółką“) za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 
czerwca 2008 roku obejmującego skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany 
rachunek przepływów pienięŜnych oraz informację dodatkową. 
 
 
Odpowiedzialność zarządu spółki za sprawozdanie finansowe 
 
Zarząd spółki ponosi odpowiedzialność za sporządzenie i obiektywną prezentację 
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię 
Europejską. 
 
 
Odpowiedzialność rewidenta 
 
Odpowiedzialność nasza jest wyrazić opinią na załączone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na podstawie naszego przeglądu. Audyt przeprowadziliśmy zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Audytorskim - International Standard on Review 
Engagements 2410. Zgodnie z tym standardem powinniśmy przeprowadzić audyt w taki 
sposób, abyśmy uzyskali adekwatne zapewnienie, Ŝe 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. 
 
 
Zakończenie 
 
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 2008 roku, nie zostało sporządzone, we 
wszystkich waŜnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE. 
 
 
 
Bratysława, 12 września 2008 r. 
 
 
 
 
 
KREDIT AUDIT, s.r.o.                                            Ing. Mária Cvečková 
SKAu Licencja Nr 70                                            biegły rewident 
                                                                                 SKAu Licencja Nr 890 
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Skonsolidowany bilans 
  1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2007 - 

  30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 czerwca 2007 

AKTYWA     
     
Aktywa trwałe     
     
Rzeczowe aktywa trwałe 1 369 920 286 517 136 946 
Wartość firmy 2 1 975 922 675 502 166 626 
Inne wartości niematerialne i 
prawne 3 264 126 175 752 6 943 
Inwestycje długoterminowe 4 20 198 21 335 193 107 
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 5 0 12 555 0 
NaleŜności długoterminowe 6 72 948 88 569 67 646 
Środki pienięŜne zastrzeŜone 10 489 0 0 
     
Aktywa trwałe razem  2 703 603 1 260 230 571 268 
     
Aktywa obrotowe     
     
Zapasy 7 29 061 17 361 15 834 
NaleŜności krótkoterminowe 8 642 749 1 348 993 224 627 
NaleŜności z tytułu wyceny 
kontraktów długoterminowych 9 100 362 44 358 46 587 
Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 10 40 171 1 031 22 327 
Środki pienięŜne i inne aktywa 
pienięŜne 10 980 802 521 765 578 666 
Środki pienięŜne zastrzeŜone 10 0 81 113 0 
Pozostałe aktywa obrotowe 11 65 875 93 472 39 503 
     
Aktywa obrotowe razem  1 859 020 2 108 093 927 544 
     
Aktywa  razem  4 562 623 3 368 323 1 498 812 
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Skonsolidowany bilans (kontynuacja) 
  1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2007 - 

  30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 czerwca 2007 

KAPITAL WLASNY I ZOBOWIAZANIA   
     
Kapitał własny     
     
Kapitał podstawowy 12 21 360 1 584 1 584 
Kapitał zapasowy 12 2 354 057 892 149 892 149 
RóŜnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych 12 (52 125) 28 513 0 
Niepodzielony wynik finansowy z 
lat ubiegłych  49 547 86 428 57 633 
Zysk (strata) netto  166 908 229 760 78 604 
     
Kapitał podmiotu 
dominującego  2 539 747 1 238 434 1 029 970 
     
Kapitał mniejszości 13 137 640 422 160 58 855 
     
Kapitał własny razem  1 660 594 1 660 594 1 088 825 
     
Zobowiązania długoterminowe     
     
Kredyty i poŜyczki 
długoterminowe 14 216 547 146 911 80 559 
Rezerwy 17 29 714 0 0 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 5 6 505 0 8 007 
Zobowiązania finansowe 17 559 208 40 823 8 084 
Inne zobowiązania  
długoterminowe 15 3 131 3 753 0 
     
Zobowiązania długoterminowe 
razem  815 105 191 487 96 650 
     
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy    
     
Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz inne 16 822 716 979 428 267 935 
Zobowiązania z tytułu wyceny 
kontraktów długoterminowych 9 41 487 23 443 2 576 
Zobowiązania finansowe 17 35 136 20 181 14 025 
Kredyty bankowe 14 122 927 423 840 17 904 
Rezerwy 18 47 865 69 350 10 897 
     
Zobowiązania 
krótkoterminowe i rezerwy 
razem 

 
1 070 131 1 516 242 313 337 

     
Zobowiązania razem  1 885 236 1 707 729 409 987 
     
Kapitał i zobowiązania razem  4 562 623 3 368 323 1 498 812 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
  1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 
  30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 

Działalność kontynuowana    
    
Przychody ze sprzedaŜy 19 1 901 581 738 127 
Koszt własny sprzedaŜy  20 (1 185 250) (485 854) 
    
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy   716 331 252 273 
Koszty sprzedaŜy 20 (206 495) (81 600) 
Koszty ogólnego zarządu 20 (287 869) (83 373) 
Pozostałe przychody operacyjne  21 6 885 7 046 
Pozostałe koszty operacyjne 22 (6 609) (921) 
    
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   222 243 93 425 
    
Przychody finansowe 23 63 271 34 095 
Koszty finansowe 24 (58 079) (24 547) 
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych  5 293 1 742 
    
Zysk (strata) brutto  232 728 104 715 
Podatek dochodowy 25 (37 154) (18 259) 
    

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  195 574 86 456 
    
Działalność zaniechana    
    
Zysk (strata) z działalności zaniechanej  - - 
    
Zysk (strata) netto   195 574 86 456 
    
W tym zysk (strata):    
    
  przypadający akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej  166 908 78 604 

  mniejszości  28 666 7 852 
    
Zysk (strata) na jedną akcję 26   
    
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych   9 349 000 1 584 000 
    
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK)   17,85 49,62 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK)   0.00 0.00 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję  17,85 49,62 
    
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK)  17,85 49,62 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK)  0,00 0,00 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  17,85 49,62 
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym  
 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

RóŜnice 
kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 

podporządko
wanych 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubiegłych 

Zysk 
(strata) 
netto 

Kapitał 
podmiotu 

dominującego 

Kapitał 
mniej-

szościowy 

Kapitał 
własny 
razem 

                  
Na dzień 1 stycznia 2008 1 584 892 149 28 513 0 0 1 238 434 422 160 1 660 594 
                 
Zmiany w składzie grupy 
kapitałowej           0 (299 735) (299 735) 

Emisja kapitału akcyjnego - 
wkład niepienięŜny  

196 483 924       484 120  484 120 

Emisja kapitału akcyjnego –  
ze środków własnych  3 560 897 482       901 042  901 042 

Emisja kapitału akcyjnego - SPO 16 020 (16 020)       0   
Dywidendy       (167 178)   (167 178) (10 423) (177 601) 
Zmiana z tytułu dystrybucje 
profitu   96 522   (99 463)   (2 941) 2 941 0 

RóŜnice kursowe      (80 638) 0   (80 638) (5 969) (86 607) 
Ogólny zysk (strata) netto          166 908 166 908 28 666 195 574 
                 
Na dzień 30 czerwca 2008 21 360 2 354 057 (52 125) (266 641) 166 908 2 539 747 137 640 2 677 387 
         
Na dzień 1 stycznia 2007 1 584 891 374 0 214 960 0 1 107 918 46 554 1 154 472 
                 
Zmiany w składzie Grupy        19 425 19 425 
Zmiana z tytułu dystrybucje 
profitu   775   (775) 0 0  0 
Dywidendy       (156 183)   (156 183) (14 619) (170 802) 
Korekty dotyczące lat ubiegłych       (369)   (369) (357) (726) 
RóŜnice kursowe                 
Ogólny zysk (strata) netto      78 604 78 604 7 852 86 456 
                 
Saldo na 30 czerwca 2007 1 584 892 149 0 57 633 78 604 1 029 970 58 855 1 088 825 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych  
 
   1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 
 30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 
A. Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej  

I. Zysk netto przed opodatkowaniem 232 728 104 715 
II. Korekty razem 56 576 (120 285) 
Amortyzacja 73 790 35 480 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych (41 801) (9 642) 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 110 (2 828) 
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (7 525) (3 911) 
Zmiana stanu rezerw (2 692) (9 332) 
Zmiana stanu zapasów (12 860) (4 261) 
Zmiana stanu naleŜności 222 418 (68 560) 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów (138 827) (43 370) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  27 154 (25 161) 
Inne korekty (73 192) 11 300 
III. Przepływy pienięŜne netto wygenerowane 
z działalności operacyjnej (I+/-II) 289 304 (15 570) 
A.1 Zapłacone odsetki (18 105) (3 448) 
A.2 Zapłacony podatek dochodowy (73 510) (15 650) 
IV. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II+/-A.1+/-A.2 ) 197 689 (34 668) 
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy inwestycyjne 101 355 76 347 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 12 283 0 
PoŜyczki udzielone oraz otrzymane odsetki 4 986 32 950 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty w nabytych 
jednostkach zaleŜnych 1 027 43 397 
Wpływy ze sprzedaŜy akcji/udziałów w jednostkach 
stowarzyszonych 1 946 0 
Inne wpływy inwestycyjne (Środki pienięŜne 
zastrzeŜone) 81 113 0 
II. Wydatki inwestycyjne (441 403) (346 618) 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych (138 001) (35 129) 
PoŜyczki udzielone (24 000) 0 
Nabycie jednostek zaleŜnych, po potrąceniu 
przejętych środków pienięŜnych (250 555) (311 489) 
Wpływy z realizacji transakcji forward (28 847) 0 
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) (340 047) (270 271) 

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej  

I. Wpływy finansowe 1 182 774 0 
Wpływy netto z emisji akcji  970 705 0 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek i kredytów 212 069 0 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych (kontynuacja) 
 
 
II. Wydatki finansowe (581 379) (186 967) 
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki 
dominującej (80 396) (65 076) 
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 
mniejszościowym (91 347) (91 317) 
Spłaty kredytów i poŜyczek (396 712) (25 581) 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego (12 924) (4 993) 
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (I-II) 601 395 (186 967) 
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.IV+/-
B.III+/-C.III) 459 037 (491 906) 
E. Środki pienięŜne na początek okresu 521 765 1 070 572 
F. Środki pienięŜne na koniec okresu (E+/-D) 980 802 578 666 
 
Informacje o rachunku przepływów środków pienięŜnych – punkt 28 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 roku 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, datawarehouses 
(DWH) i menaŜerskie systemy informacyjne (MIS), systemy umoŜliwiające handel 
elektroniczny, call center, a takŜe systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb 
klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty. 
 
Inne podmioty z Grupy prowadza pokrewna działalność. Grupa, oprócz świadczenia 
kompleksowych usług informatycznych, zajmuje się równieŜ sprzedaŜą towarów 
obejmujących głównie sprzęt komputerowy, która jest w duŜej części powiązana ze 
świadczeniem usług związanych z wdraŜaniem oprogramowania. 
 
W grudniu 2004 roku 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 2006 roku 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. W dniu 28 lutego 2008 roku spółka Asseco Poland podnosząc kapitał 
zakładowy Spółki powiększyła swój udział na 48,09%. Spćlka emitowała  nowe akcje na 
podstawie publicznego ogłoszenia o subskrypcji akcji  na tej samej Giełdę dnia 30 maja 
2008. Przez to wejście udział spółki Asseco Poland obniŜył się do 40,07%. 
Asseco Poland jest 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. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco moŜna otrzymać w siedzibie  
Asseco Poland, w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80.   
 
W grudniu 2005 roku Spółka została współzałoŜycielem spółki SLNT, a.s. Spółka SLNT 
była spółką stworzoną docelowo w celu nabycia akcji spółki Slovanet, a.s.  W dniu 24 
stycznia 2006 roku spółka SLNT, a.s. uzyskała 100 % udziałów na kapitale zakładowym 
spółki Slovanet.  Spółka Asseco Slovakia w ten sposób za pośrednictwem spółki zaleŜnej 
SLNT, a.s.  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 
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 stycznia 
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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.  
 
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.  
 
 
W dniu 4 maja 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
51,04% akcji spółki LCS International, a.s. Spółka uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu 
wszystkich warunków w dniu 26 lipca 2007 roku. W dniu 22 października 2007 r. Spółka 
podpisała umowę sprzedaŜy tego udziału spółkę Asseco Czech Republic, a.s.  
W dniu 19 czerwca 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
55,53% akcji spółki BERIT, a.s. Spółka uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu wszystkich 
warunków w dniu 21 sierpnia 2007 roku. W dniu 22 października 2007 r. Spółka 
podpisała umowę sprzedaŜy 485 akcji spółki BERIT, a.s. 
W dniu 22 kwietnia 2008 roku Asseco Slovakia, a.s. podpisała protokoły przekazania akcji 
na podstawie których nabyła 40,75 % udział w spółkę LCS International, a.s. W dniu 8 
maja 2008 roku Spółka podpisała umowę sprzedaŜy tego udziału spółkę Asseco Czech 
Republic, a.s. 
Transakcja nabycia przez Asseco Czech Republic, a.s. udziałów w spółce BERIT, a.s. oraz 
transakcja nabycia udziałów w spółce LCS International, a.s. wynika ze strategii Grupy 
Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za budowę 
Grupy na Słowacji, Czechach i Węgrzech. Jest to kolejny etap budowy przez Asseco 
Slovakia, a.s. mocnego czeskiego filaru Grupy. 
Rozwój w tworzeniu niniejszego filaru za pośrednictwem uzyskania udziałów w Asseco 
Czech Republic, a.s. był następujący.  W dniu 24 kwietnia 2007 roku Spółka Asseco 
Slovakia, a.s. podpisała umowę nabycia 329 akcji spółki Asseco Czech Republic, 
stanowiących 25,06% kapitału zakładowego. 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 stanowili 14,24% kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, 
a.s. Właścicielem tego udziału spółka stała się w dniu 8 października 2007 roku.  
W dniu 28 lutego 2008 roku była dokonana rejestracja podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki. Emisja nowych akcji pokryta została w całości wkładem 
niepienięŜnym. Wkład niepienięŜny został wniesiony przez spółkę Asseco Poland S.A. i 
przedmiotem wkładu niepienięŜnego byli akcje spółki Asseco Czech Republic, a.s. 
Wartość wkładu niepienięŜnego została ustalona na wartość 484 120 tys. SKK. W wyniku 
w/w transakcje Asseco Slovakia, a.s. posiada 100 % kapitału zakładowego w spółce 
Asseco Czech Republic, a.s. 
 
W dniu 6 lipca 2007 roku Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 51% 
udziału w kapitale zakładowym spółki MPI Slovakia, s.r.o. Spółka uzyskała pełną kontrolę 
po spełnieniu wszystkich warunków w dniu 27 lipca 2007 roku.  
 
W dniu 26 października 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 
102 akcji spółki Disig, a.s. stanowiących 51% kapitału zakładowego tej spółki. 
 
W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 19 listopada 2007 Asseco 
Slovakia nabyła dnia 2 stycznia 2008 roku 60% akcji udziałów spółki UNiQUARE Software 
Development, GmbH.  
 
Spółka Datalock, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 14 
stycznia 2008 r. nabyła 40% udział spółki Axera, s.r.o. , która jest spółka stowarzyszona.  
Spółka Datalock, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu podziału w Datalock 
Tatry, s.r.o. w dniu 20 marca 2008 nabyła 40% udziałów tej spółki i posiada 100 % 
udział tej spółki. 
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Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 4 
października 2007 roku nabyła 51% udział w kapitale zakładowym spółki Kryha, spol. 
s r.o. 
Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziałów w dniu 5 marca  
2008 roku nabyła 100% udział w kapitale zakładowym spółki CATV Tekov, s.r.o. W dniu 
1 sierpnia 2008 roku CATV Tekov s.r.o. połączyła się ze spółka Slovanet, a.s 
Slovanet, a.s.  podpisała umowę w przedmiocie nabycia 100% udziałów spółki MICRONET 
a.s.  w dniu 12 czerwca 2008. Spółka MICRONET a.s. posiada 100 % udziału w spółce 
AXIS spol. s r.o 
 
W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 18 marca 2008 r. spółka Asseco 
Czech Republic, a.s. zbyła wszystkich 45 akcji spółki D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 
 
Spółka jest spółką dominującą w stosunku do spółek zaleŜnych, a.s. co wynika z kontroli 
oraz z faktu rozporządzania w/w spółką zaleŜną za pośrednictwem organów statutowych. 
Spółka posiada większościowy udział głosów w Radach Nadzorczych, które posiadają 
uprawnienia do zatwierdzania waŜnych strategicznych, produkcyjnych i finansowych 
decyzji oraz powołuje członków Zarządu. 
 
Spółka w 2006 roku wypłaciła dywidendy w kwotę 167 178 tys. SKK, to jest 93,92 SKK 
na jedną akcję (v czasie wypłaty kapitał zakładowy został podzielony na 1 780 000 akcji). 



Grupa kapitałowa Asseco Slovakia 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach koron słowackich (tys. SKK) 
 

 14 

W sklad Grupy Asseco Slovakia („Grupa“) na dzien 30 czerwca 2008 roku wchodzi Asseco Slovakia, a.s. oraz następajuce jednostki  
Procentowy udział 
Grupy w kapitale 

Jednostka  Siedziba Zakres dzialalnosci   2008 2007 
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 

821 08 Bratislava 
Dostarczanie usług internetowych, telefonii internetowej oraz usług 
VPN (virtual private networks) 

Spółka zaleŜna 51,00% 51,00% 

  CATV Tekov, spol. s r.o. 1 Hviezdoslavova 86 
953 01 Zlaté Moravce 

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

- 51,00% - 

  Kryha, spol. s r.o. Levočská 9,  
080 01 Prešov 

Lokalny usługodawca usług internetowych Spółka zaleŜna 
pośrednio 

26,01% - 

  MICRONET, a.s. 2 
Stará Prievozská 2 
821 09 Bratislava 

Świadczenie usług elektronicznych i sieci na obszarze stolicy 
Bratysławy 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,00% - 

AXIS, spol. s r.o. 
Janotova 15 
841 05 Bratislava Świadczenie usług elektronicznych i sieci  

Spółka zaleŜna 
pośrednio 51,00% - 

Datalock, a.s. Bárdošová 2 
831 01 Bratislava 

Dostarczanie oprogramowania typu ERP Spółka zaleŜna 51,04% 51,04% 

  Axera, s.r.o. 3 Bárdošová 2 
831 01 Bratislava 

Usługodawca usług softwarowych dla sektora handlowego Jednostka 
stowarzyszona 

20,42% - 

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

Dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego 
oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 

30,62% 30,62% 

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

Dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego 
oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 

51,04% 51,04% 

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

Dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego 
oprogramowania 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 

31,13% 31,13% 

  Datalock, s.r.o.   Sadova 46, 746 01,Opava, 
Česká republika 

Dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego 
oprogramowania 

Jednostka 
stowarzyszona 

25,52% 25,52% 

  TEDIS, a.s. 4 Bárdošova 2,  
831 01 Bratislava  

Udostępnianie usług związanych z bezpiecznym i niezawodnym 
transferem dokumentów elektronicznych w ramach handlowego i 
bieŜącego kontaktu administracyjnego  

Jednostka 
stowarzyszona 

17,35% 17,35% 

  Crystal Consulting, s.r.o. Bárdošova 2,  
831 01 Bratislava  

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

 Jednostka 
stowarzyszona 

15,43% 15,43% 

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

Świadczenie usług doradztwa z zakresu wdraŜania kompleksowego 
ekonomicznego systemu informacyjnego SAP R/3 oraz wdraŜanie i 
sprzedaŜ systemu informacyjnego SAP 

Spółka zaleŜna 51% - 

Disig, a.s. Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 

Dostarczanie akredytowanych usług certyfikowanych w zakresie 
podpisu elektronicznego 

Spółka zaleŜna 51% - 

Asseco Czech  Podvinný mlýn 2178/6 Tworzenie i realizacja największych projektów informatycznych 
głównie dla klientów z sektora finansów publicznych 

Spółka zaleŜna 100% 25,06% 
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Republic, a.s. 5 190 00  Praha 9 
Česká republika 

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

WdraŜanie i serwis oraz rozwój systemów dedykowanych do obsługi 
sektora przedsiębiorstw 

Spółka zaleŜna 
pośrednio 

95,77% - 

        LCS Slovensko, s.r.o. Stromová 13, 831 01  
Bratislava 

Dystrybutor produktów LCS International w Republice Słowackiej  Spółka zaleŜna 
pośrednio 

95,77% - 

        LCS Deutchland Kyffhauserstrasse 5, Berlin 
107 81,  Nemecko 

Dystrybutor produktów LCS International w  Niemczech  Spółka zaleŜna 
pośrednio 

95,77% - 

  BERIT, a.s. Brno, Žarošická 4395/13, 
PSČ 628 00, Česká 
republika 

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

Spółka zaleŜna 
pośrednio 

55,43% - 

       BERIT Services, s.r.o. 
 

Brno, Žarošická 4395/13, 
PSČ 628 00, Česká rep. 

Dystrybutor produktów BERIT  Spółka zaleŜna 
pośrednio 

55,43% - 

       BERIT AG Netzibodenstrasse 33, 4133 
Pratteln  Švajčiarsko 

Dystrybutor produktów BERIT w Szwajcarii Spółka zaleŜna 
pośrednio 

55,43% - 

       BERIT GmbH Mundenheimer Str. 55, 
68219 Mannheim, Nemecko 

Dystrybutor produktów BERIT w Niemczech Spółka zaleŜna 
pośrednio 

55,43% - 

  První certifikační autorita, 
a.s. 

Podvinný mlýn 2178/6, 
190 00 Praha 9, Česká rep. 

Usługodawca usług kompleksowych wydawania i zarządzania 
certyfikatami 

Jednostka 
stowarzyszona 

23,25% 7,36% 

  D. Trust certifikačná 
autorita, a.s.  6 

Plynárenská 7/C, 821 09 
Bratislava 

Usługodawca usług kompleksowych wydawania i zarządzania 
certyfikatami w Republice Słowackiej 

Jednostka 
stowarzyszona 

- 14,24% 

UNiQUARE Software  
Development, GmbH 7 

Lannerweg 9, A-9201 
Krumpendorf, Austria 

Usługodawca rozwiązań softwarowych dla sektora komercyjnnego Spółka zaleŜna 60% - 

  UNiQUARE MEA,  W.L.L. Al Jazrah Tower, 14th Floor, 
Manama, Bahrain  

Dystrybutor produktów UNiQUARE w regionie Spółka zaleŜna 
pośrednio 

12,00% - 

  UNiQUARE Ukraine Akademika Pavlova 146A, 
Kharkov, Ukrajina  

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

Spółka zaleŜna 
pośrednio 

59,40% - 

1 Spółka Slovanet, a.s. nabyła udział w dniu 15 marca 2008 roku, w dniu 1 sierpnia 2008 roku CATV Tekov s.r.o. połączyła się ze spółka Slovanet, a.s.  
2 Spółka Slovanet, a.s. nabyła udział w dniu 12 czerwca 2008 roku 
3 Spółka Datalock a.s. nabyła udział w dniu 14 stycznia 2008 roku  
4  W dniu 16 maja 2008 roku Walne zgromadzenie spółki TEDIS, a.s zadecydowało o zlikwidowaniu spółki i wejściu spółki TEDIS, a.s. do likwidacji z dniem 1 września 2008 roku 
5 Spółka Asseco Slovakia, a.s. nabyła 100% udział w dniu 28 lutego 2008 roku 
6 Spółka Asseco Czech Republic, a.s. zbyła wszystkich akcji spółki w dniu 18 marca 2008 roku 
7 Spółka Asseco Slovakia, a.s. nabyła udział w dniu 3 stycznia 2008 roku  
 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz na dzień 30 czerwca 2007 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach 
zaleŜnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. 
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Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 
 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku 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   
Członek Zarządu: Edita ANGYALOVÁ   
 
W dniu 30 czerwca 2008 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jozefa Roštára z 
funkcji Członka Zarządu Spółki Asseco Slovakia, a.s. (z powodów rodzinnych i osobistych 
pana) ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2008 roku tj. na dzień odbycia Posiedzenia 
Zarządu, podczas którego jego rezygnacja została rozpatrzona przez Zarząd zgodnie ze 
Statutem Spółki. 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku 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     
 
Na dzień 30 czerwca 2008 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: Ing. Eva BALÁŽOVÁ 
Członek Rady Nadzorczej: Przemysław SĘCZKOWSKI 
 
W dniu 7 lutego 2008 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Ľudovíta Molnára z funkcji 
Członka Rady Nadzorczej Spółki Asseco Slovakia, a.s.. Podatno Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki Asseco Slovakia, a.s. wybrało p. Przemysława Piotra Sęczkowskiego 
do funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki  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 
Akcjonariat na dzień 30 czerwca 2008: 

Udział w kapitale 
zakładowym 
a liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
oraz w liczbie 

glosów 

Akcjonariusz 

SKK /sztuka % 
Asseco Poland S.A. 8 560 000 40,07 
ING Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. 1 614 030 7,56 
Pozostały (< 5%) 11 185 970 52,37 
Razem 21 360 000 100,00 
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W dniu 12 lutego 2008 roku kapitał zakładowy Spółki podwyŜszony został w drodze 
emisji 196 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,- SKK, które pokryte zostały w całości 
wkładem niepienięŜnym. 
W dniu 31 marca 2008 kapitał zakładowy Spółki podwyŜszał się z obecnej wartości 
1 780 000 SKK do kwoty 17 800 000 SKK i zrealizował się poprzez podwyŜszenie 
wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej wartości 1,- SKK kaŜdej akcji do 
wartości nominalnej 10,- SKK. PodwyŜszenie kapitału zostało sfinansowane ze środków 
własnych - z kapitału zapasowego ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej. 
W dniu 8 kwietnia 2008 roku uzyskała moc prawną uchwała Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 12 lutego 2008, tj. decyzja o podziale wszystkich 1 780 000 akcji o wartości 
nominalnej 10,- SKK kaŜda, w taki sposób, Ŝe kaŜda akcja o wartości nominalnej 10,- 
SKK została podzielona na 10 sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,- SKK kaŜda. 
Kapitał zakładowy Spółki o całkowitej wartości 17 800 000,- SKK, w wyniku tej zmiany 
został podzielony na 17 800 000 akcji, o wartości nominalnej 1,- SKK kaŜda.  
W dniu 30 maja 2008 nastąpiło podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki o wartość 
3 560 000,- SKK w związku z emisją 3 560 000 sztuk akcji w drodze oferty publicznej 
nowych akcji o wartości nominalnej 1,- SKK na Giełdę papierów wartościowych we 
Warszawie. 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku kapitał wynosił 21 360 000 SKK i dzielił się na 
21 360 000 sztuk akcji o wartości 1 SKK kaŜda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze 
wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 21 360 000 (słownie: dwadzieścia jeden milion 
trzy set sześćdziesiąt tysiące) głosów.  
 
Akcjonariat na dzień 30 czerwca 2007: 
 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
oraz w liczbie 

głosów 

Akcjonariusz 

SKK % 
Asseco Poland S.A. 660 000 41,67 
Chrenko Ľubomír 91 017 5,75 
Pozostali (< 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.  
 
Oprócz zmian wynikających z tytułu podzielenia akcji nastąpili następujące zmiany w 
stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące:  

- Jozef Klein, Prezes Zarządu - nabycie 35.000 sztuk akcji 
- Martin Morávek, Członek Zarządu - nabycie 30.000 sztuk akcji 
- Edita Angyalová, Członek Zarządu - nabycie 4.400 sztuk akcji 
 

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela Asseco Slovakia, zakupione zostały w 
ramach publicznej subskrypcji po cenie jednostkowej 30,50 PLN. 
 

Liczba akcji 
Członkowie Zarządu 

Na dzień 30 czerwca 2008 Na dzień 30 czerwca 2007 

Klein Jozef 275 000 24 000 
Morávek Martin 300 000 27 000 
Angyalová Edita 4 400 0  
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Liczba akcji 
Członkowie Rady Nadzorczej 

Na dzień 30 czerwca 2008 Na dzień 30 czerwca 2007 

Košári Andrej 561 220 56 122 
 
 
Adam Góral – Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. posiada 8.083.000 
(słownie: osiem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji spółki Asseco Poland 
S.A., do której grupy kapitałowej naleŜy Asseco Slovakia, a.s., co odpowiada           
11,43% udział w kapitale zakładowym spółki Asseco Poland S.A. 
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Zasady rachunkowości 
 

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 
historycznego z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane 
według wartości godziwej. 
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 2008 do 30 czerwca 2008 roku oraz za okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2007 do 
30 czerwca 2008 i za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 (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 z konsolidacji stanowi nadwyŜkę ceny nabycia nad wartością godziwą 
udziału grupy w moŜliwych do zidentyfikowania aktywach netto (tj. aktywów, zobowiązań 
i zobowiązań warunkowych) 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 z konsolidacji w aktywach trwałych bilansu. Ujemna 
wartość firmy z konsolidacji jest ujmowana w przychodach finansowych w okresie, gdy 
Grupa nabyła jednostka zaleŜna. 
 
 
Zbycie jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych 
 
Zysk/strata ze zbycia jednostki zaleŜnej i/lub stowarzyszonej stanowi róŜnicę pomiędzy 
ceną sprzedaŜy a wartością aktywów netto/inwestycji oraz wartości firmy dotyczącą 
danej jednostki. 
 
 
Opcje put utrzymywane przez udziały mniejszości w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym 
 
Umowny obowiązek nabycia przez jednostkę własnych instrumentów kapitałowych 
powoduje powstanie zobowiązania finansowego w wysokości bieŜącej wartości kwoty 
umorzeniowej nawet wtedy, gdy obowiązek ten jest uwarunkowany wykonaniem przez 
drugą stronę prawa przedstawienia do wykupienia, np. w sytuacji, w której akcjonariusze 
mniejszościowi mają prawo przedłoŜyć jednostce dominującej do zakupu akcje jednostki 
zaleŜnej. 
Jeśli warunki kontraktu nie przewidują przeniesienia na spółkę dominującą korzyści 
wynikających z prawa własności instrumentu kapitałowego objętego opcją put, na kaŜdy 
dzień bilansowy następuje reklasyfikacja kapitału mniejszości, do którego nadal 
alokowana jest część wyniku finansowego przypadająca na mniejszość, na zobowiązanie 
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finansowe, tak jakby nabycie instrumentu kapitałowego objętego opcją put miało miejsce 
na ten dzień. Zmiana reklasyfikowanej kwoty jest ujmowana w wartości firmy. 
 
 
Waluta funkcjonalna 

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji Jednostki Dominującej i spółek zaleŜnych 
jest korona słowacka. Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podano w tysiącach 
SKK (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 2008 30 czerwca 2007 
 CZK 1,263 1,182 
 EUR 30,312 33,828 
 USD 19,247 25,118 
 GBP 38,259 50,325 
 PLN 9,002 8,945 
 
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania ww. zagranicznych jednostek zaleŜnych są 
przeliczane na walutę prezentacji Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia po kursie 
obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane po 
średnim kursie wymiany za dany okres obrotowy. RóŜnice kursowe powstałe w wyniku 
takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego odrębny 
składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone róŜnice 
kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są 
ujmowane w rachunku zysków i strat. 
 
Średnie kursy wymiany za poszczególne okresy obrotowe kształtowały się następująco: 
 
 Waluta za okres 6 miesecy za okres 6 miesecy 
  zakonczony 30 czerwca 2008  zakonczony 30 czerwca 2007 
 CZK 1,279 1,194 
 EUR 32,250 n/d 
 
 
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. 
Koszty kontraktu obejmują wszystkie koszty związane z kontraktem długoterminowym 
zgodnie z MSR 11, przede wszystkim usługi obce, koszty pracy, zuŜycie materiałów, 
amortyzację. 
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Przychody tytułu kontraktów długoterminowych są wyceniane w kwocie kosztów 
zastosowanych na dzień bilansowy włącznie z odpowiednim zyskiem. JeŜeli 
zafakturowane odbiorcom przychody przewyŜszają sumę przychodów wynikającą z 
zaawansowania kontraktu, róŜnica jest pokazana w pasywach bilansu w części 
zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych.  
Zaliczki to kwoty pienięŜne przyjęte przed realizacją odpowiedniej usługi. JeŜeli kwota 
przychodów wynikającą z zaawansowania kontraktu przewyŜszają sumę zafakturowane 
odbiorcom, róŜnica jest pokazana w aktywach bilansu w części naleŜności 
krótkoterminowe - NaleŜności 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 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. 
Wbudowane pochodne instrumenty finansowe wyodrębnia się z umów zasadniczych 
i wykazuje w księgach odrębnie jako pochodne instrumenty finansowe wyceniane do 
wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŜeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 

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

 
Wbudowane instrumenty pochodne wykazuje się w księgach podobnie do innych 
pochodnych instrumentów finansowych, które nie są zaliczane do instrumentów 
zabezpieczających. Zyski/straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu 
pochodnego odnoszone są do rachunku zysku i strat tego okresu, w którym powstały. 
 
 
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 3 miesięcy oraz inne instrumenty o wysokim stopniu płynności. 
Dla potrzeb rachunku przepływów pienięŜnych Grupa przyjęła zasadę nie ujmowania w 
saldzie środków pienięŜnych ich ekwiwalentów kredytów w rachunkach bieŜących 
zastrzeŜonych środków pienięŜnych. ZastrzeŜone środki pienięŜne prezentowane są w 
oddzielnej pozycji bilansu. 
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NaleŜności krótkoterminowe 
 
NaleŜności krótkoterminowe obejmują naleŜności z tytułu dostaw i usług, których termin 
zapadalności wynosi zazwyczaj od 7 do 60 dni (maksymalnie 1 rok), 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 
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.  
Wartością netto moŜliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaŜy  dokonywana w 
toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane 
koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaŜy do skutku. 
Odpisy z tytułu aktualizacji wartości zapasów ujmowane są w kosztach operacyjnych. 
 
 
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 % 

 
Poprawność stosowanych okresów uŜytkowania jest weryfikowana raz do roku, 
powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów 
amortyzacyjnych 
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 
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korzyści przyjmowane pierwotnie, to w takim przypadku zwiększają one wartość 
początkową środka trwałego. 
JeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na to, Ŝe mogła nastąpić utrata wartości środków 
trwałych, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwaną (wyŜsza z 
następujących dwóch wartości – ceny sprzedaŜy netto lub wartości uŜytkowej), wówczas 
wartość tych aktywów jest obniŜana do poziomu wartości odzyskiwanej. 
 
  
Wartości niematerialne i prawne 
 

Nabyte odrębnie oraz w wyniku połączenia jednostek gospodarczych 

Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane według ceny 
nabycia. Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki 
gospodarczej są aktywowane według wartości godziwej na dzień przejęcia. 
Okres uŜytkowania wartości niematerialnych zostaje oceniony i uznany za ograniczony 
lub nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania 
amortyzuje się metodą liniową w oparciu o ich szacowany okres uŜytkowania, a koszty 
amortyzacji są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z miejscem ich 
powstawania. Okresy uŜytkowania stanowiące podstawę ustalenia stawek amortyzacji są 
poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby korygowane zgodnie s MSF 8. 
Z wyjątkiem prac rozwojowych, wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we 
własnym zakresie nie są ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich 
wytworzenie są ujmowane w cięŜar rachunku zysków i strat za ten rok, w którym zostały 
poniesione.  
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania są corocznie poddawane 
weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości. Pozostałe wartości niematerialne są 
poddawane testom na utratę wartości, jeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na to, Ŝe 
mogła nastąpić utrata wartości. JeŜeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość 
moŜliwą do odzyskania (wyŜsza z następujących dwóch wartości – ceny sprzedaŜy netto 
lub wartości uŜytkowej), wartość tych aktywów obniŜana jest do poziomu wartości 
odzyskiwanej. 
 
Koszty prac badawczych i rozwojowych 

Składnik wartości niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych lub realizacji 
etapu prac rozwojowych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie powinien 
być ujęty wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka gospodarcza jest w stanie udowodnić: 

• moŜliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości 
niematerialnych tak, aby nadawał się do uŜytkowania lub sprzedaŜy, 

• zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego uŜytkowania lub 
sprzedaŜy, 

• zdolność do uŜytkowania lub sprzedaŜy składnika wartości niematerialnych, 

• sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał 
prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Między innymi jednostka 
gospodarcza powinna udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki 
składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik, lub - jeśli składnik ma 
być uŜytkowany przez jednostkę - uŜyteczność składnika wartości niematerialnych, 

• dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają 
słuŜyć 

ukończeniu prac rozwojowych oraz uŜytkowaniu lub sprzedaŜy składnika wartości 

niematerialnych, 

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

Koszty prac rozwojowych nie spełniające powyŜszych kryteriów obciąŜają rachunek 
zysków i strat w okresie, w którym zostały one poniesione. 
Koszty prac rozwojowych spełniające powyŜsze kryteria ujmowane są według cen nabycia 
pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z 
tytułu utraty wartości. Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem 
ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli składnik aktywów nie został jeszcze oddany 
do uŜytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu sprawozdawczego pojawi się 
przesłanka utraty wartości wskazująca na to, Ŝe ich wartość bilansowa moŜe nie być 
moŜliwa do odzyskania.  
W odniesieniu do wartości niematerialnych podlegających odpisom umorzeniowym, 
stosowana jest liniowa metoda amortyzacji. Okresy uŜytkowania i takŜe amortyzacji dla 
poszczególnych grup rodzajowych składników aktywów niematerialnych  są  następujące: 
 

Typ Okres uŜytkowania Stawka amortyzacyjna 
Koszty prac rozwojowych 2 - 5  20 – 50 % 
Oprogramowanie komputerowe 2 – 4 25 – 50 % 
Patenty i licencje 2 – 5 20 – 50 % 
Inne 2 – 5  20 – 50 % 

 
 
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 w wartości godziwej  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, 
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• róŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych, 
• zyski (straty) z lat ubiegłych, 
• wynik okresu bieŜącego 
• 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. 
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 odzyskiwalnej. Wysokość odpisów aktualizujących 
ustala się jako nadwyŜkę wartości bilansowej tych składników nad ich wartością 
odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyŜszej z następujących wartości: ceny 
sprzedaŜy netto lub wartości uŜytkowej.  
Ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniŜają wartość bilansową aktywu, którego 
dotyczą i odnoszone są w rachunek zysków i strat (z wyjątkiem aktywów, k którym jest 
wytworzony fundusz wyceny w kapitale własnym). 
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. 
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Świadczenia emerytalne i inne świadczenia po okresie zatrudnienia  
 
Grupa tworzy rezerwę na wartość bieŜącą zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat 
odpraw emerytalnych. Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania, pracownicy 
mają prawo do otrzymania jednorazowej wypłaty odprawy emerytalnej w momencie 
przechodzenia na emeryturę oraz po ukończeniu zatrudnienia pracodawcom. Wielkość 
wypłat zaleŜy od staŜu pracy oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
 
 
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 przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przychody z odsetek stanowią 
odsetki od udzielonych poŜyczek i depozytów bankowych. 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania.  
 
 
Koszty operacyjne 
 
Jednostki Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym. 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. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z 
zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w 
okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, 
przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) prawnie lub 
faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. 
 
 
Szacunki 
 
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga 
dokonania szacunków i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu 
finansowym. Mimo, Ŝe przyjęte załoŜenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy 
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kierownictwa Grupy na temat bieŜących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się 
róŜnić od przewidywanych. 
PoniŜej przedstawiono główne obszary, w których w procesie stosowania zasad (polityki) 
rachunkowości oprócz szacunków księgowych, miał duŜe znaczenie profesjonalny osąd 
kierownictwa i co do których zmiana szacunków moŜe mieć istotny wpływ na wyniki 
Grupy w przyszłości. 

• Przyjęte przepływy operacyjne do wyceny kontraktów IT oraz pomiar stopnia 
zaawansowania 

• Rezerwy na naprawy gwarancyjne 

• Wartość firmy – test na utratę wartości 

 
 
Działalność zaniechana 
 
Działalność zaniechana nie występuje w Grupie. 
 
 
Świadczenia emerytalne i inne świadczenia po okresie zatrudnienia  
 
Grupa tworzy rezerwę na wartość bieŜącą zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat 
odpraw emerytalnych. Pracownicy mają prawo do otrzymania jednorazowej wypłaty 
odprawy emerytalnej w momencie przechodzenia na emeryturę oraz zakończania 
zatrudnienia ze strony pracodawcy. Wielkość wypłat zaleŜy od staŜu pracy oraz 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
 
 
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. 
 
Nowe standardy, interpretacje oraz poprawki do opublikowanych standardów 
 
Nie były opublikowane nowe standardy, poprawki i interpretacje do istniejących 
standardów, które mają zastosowanie do okresów obrotowych Spółki rozpoczynających 
się po 1 styczniu 2008. 
 
 
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły 
jeszcze w Ŝycie 
 
Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane a nie weszły jeszcze w Ŝycie 
oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie byli zatwierdzony 
przez UE: 
 

• KIMSF 15 Umowy o budowę nieruchomości  - będzie obowiązywał od 1 stycznia 
2009 

 
• KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych - będzie 

obowiązywał od 1 października 2009 
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• Zmiana do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony w lutym 2008) 

- będzie obowiązywał od 1 stycznia 2009 
 
• Zmiana do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe 

(zmieniony w styczniu 2008)  -  będzie obowiązywał od 1 lipca 2009 
 

• Zmiana do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe 
(zmieniony w maje 2008)  -  będzie obowiązywał od 1 stycznia 2009 

 
• Zmiana do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (zmieniony w 

styczniu 2008)  -  będzie obowiązywał od 1 lipca 2009 - płynąca ze zmiany  
MSSF 3 

 
• Zmiana do MSR 31 Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych 

przedsięwzięciach (zmieniony w styczniu 2008)  -  będzie obowiązywał od 1 lipca 
2009 – płynąca ze zmiany  MSSF 3 

 
• Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja (zmieniony w 

lutym 2008)  -  będzie obowiązywał od 1 stycznia 2009  
 

• Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena (zmieniony w 
lipcu 2008)  -  będzie obowiązywał od 1 lipca 2009  

 
• Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (zmieniony w maje 2008)  

-  będzie obowiązywał od 1 stycznia 2009   
 

• Zmiana do MSSF 2 Płatności w formie akcji (zmieniony w styczniu 2008)  -  będzie 
obowiązywał od 1 stycznia 2009   

 
• Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych (zmieniony w styczniu 

2008)  -  będzie obowiązywał od 1 lipca 2009   
 

• Poprawki oraz aktualizacje do MSSF 1 i MSSF 5 (zmienione w maje 2008) - będzie 
obowiązywał od 1 lipca 2009 

 
• Dodatki, poprawki oraz aktualizacje do MSF 1, MSF 7, MSF 8, MSF 16, MSF 19, 

MSF 20, MSF 23, MSF 27, MSF 28, MSF 29, MSF 31, MSF 36, MSF 38, MSF 39, 
MSF 40, MSF 41 (zmienione w maje 2008)  - będzie obowiązywał od 1 stycznia 
2009 

 
Obecnie Zarząd Asseco Slovakia, a.s. jest w trakcie analizy tych wymogów w celu 
dokonania odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za lata 
rozpoczynające się po 1 styczniu 2009 roku. 
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Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

 
1. Środki trwałe  
 
Środki trwałe na dzień 30 czerwca 2008: 
 
 

Budynki 
Sprzęt 

kompute-
rowy 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki  
trwałe w 
budowie 

Razem 

Wartość brutto       
Na dzień  
1 stycznia 2008 36 320 659 004 107 414 68 212 35 141 906 089 
Zwiększenia z 
nabycia 0 0 0 0 0 0 
Zwiększenia 8 068 90 032 18 533 3 308 149 551 269 494 
Zmniejszenia (17) 12 392 (14) 8 054 121 222 141 637 
Na dzień  
30 czerwca 2008 44 405 736 644 125 961 63 466 63 470 1 033 946 
Umorzenie       
Na dzień  
1 stycznia 2008 9 357 487 341 72 521 49 285 0 618 504 
Zwiększenia z 
nabycia 0 0 0 0 0 0 
Zwiększenia 8 958 35 502 11 018 5 896 0 61 374 
Zmniejszenia 0 9 557 10 7 353 0 16 920 
Na dzień  
30 czerwca 2008 18 315 513 286 83 529 47 828 0 662 958 
Odpis z tytułu 
utraty wartości       
Na dzień  
1 stycznia 2008 638 165 0 265 0 1 068 
Zmiana 0 0 0 0 0 0 
Na dzień  
30 czerwca 2008 638 165 0 265 0 1 068 
Wartość netto       
Na dzień  
1 stycznia 2008 26 963 171 663 34 893 18 927 35 141 287 585 
Na dzień  
30 czerwca 2008 25 452 223 193 42 432 15 373 63 470 369 920 

 
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 
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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 
 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku rzeczowe aktywa trwałe w wartości księgowej netto 
11 970 tys. SKK stanowiły zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 
30 czerwca 2008 roku zobowiązania z tytułu tych kredytów wynosiły 126 300 tys. SKK. 
 
Na dzień 30 czerwca 2007 roku rzeczowe aktywa trwałe nie stanowiły zabezpieczenie 
zaciągniętych kredytów bankowych.  
 
 
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.  
 
 2008 2007 

 Slovanet, a.s  51 069 51 069 

 Datalock, a.s  119 160 115 557 

 MPI Slovakia, s.r.o.  16 339 0 

 BERIT, a.s.  54 235 0 

 LCS International, a.s.  205 428 0 

 Asseco Czech Republic, a.s.  502 417 0 

 Disig, a.s.  3 395 0 

 Kryha spol. s r.o.  1 024 0 

 UNiQUARE Software Development GmbH  1 013 835 0 

 UNiQUARE Ukraine  2 214 0 

 DATALOCK TATRY, s.r.o.  3 120 0 

 MICRONET, a.s.  3 686 0 

 Razem 1 975 922 166 626 
 
W okresie sprawozdawczym i porównywalnym wystąpiły następujące zmiany wartości 
firmy: 
 
 2008 2007 

Wartość firmy z konsolidacji na początek okresu 675 502 51 069 

      Slovanet, a.s.  51 069 51 069 

      Datalock, a.s.  115 557 0 
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      MPI Slovakia, s.r.o.  16 339 0 

      BERIT, a.s.  54 235 0 

      LCS International, a.s.  123 455 0 

      Asseco Czech Republic, a.s.  310 428 0 

      Disig, a.s.  3 395 0 

      Kryha spol. s r.o.  1 024 0 

 Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w 
wyniku nabycia udziałów  

891 968 115 557 

      Datalock, a.s.  3 603 115 557 

      LCS International, a.s.  82 754 0 

      Asseco Czech Republic, a.s.  199 134 0 

      UNiQUARE Software Development GmbH  597 290 0 

      UNiQUARE Ukraine  2 381 0 

      DATALOCK TATRY, s.r.o.  3 120 0 

      MICRONET, a.s.  3 686 0 

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

494 211 0 

      UNiQUARE Software Development GmbH  494 211 0 
 RóŜnice kursowe dotyczące jednostki 
zagranicznej  (85 759) 0 

      BERIT, a.s.  0 0 

      LCS International, a.s.  (781) 0 

      Asseco Czech Republic, a.s.  (7 145) 0 

      UNiQUARE Software Development GmbH  (77 666) 0 

      UNiQUARE Ukraine  (167) 0 

Razem wartość bilansowa na koniec okresu 1 975 922 166 626 
 
 
 
Nabycie spółki UNiQUARE Software Development GmbH 
 
W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziału w dniu 19 listopada 2007 Spółka 
nabyła 60% akcji udziałów spółki UNiQUARE Software Development, GmbH. Skuteczność 
umowy była uzaleŜniona od decyzji słowackiego Urzędu Antymonopolowego. Grupa 
uzyskała pełną kontrolę po spełnieniu wszystkich warunków w dniu 3 stycznia 2008 roku. 
Wartość firmy w wyniku nabycia wyniosła 597 290 tys. SKK i została ujęta na podstawie 
wartości tymczasowych moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i 
zobowiązań warunkowych. Niniejsza alokacja ma charakter prowizoryczny, obecnie trwa 
proces dokonywania odpowiedniej wyceny aktywów netto do ich wartości godziwej, w 
związku, z czym skalkulowana wartość firmy moŜe ulec zmianie. 
Spółka przy wyliczaniu wartości firmy uwzględniła koszty akwizycji w wysokości 
598 298 tys. SKK. Koszt nabycia przyjęty do naliczenia wartości firmy obejmuje równieŜ 
składnik ceny uzaleŜniony od wartości zysku netto osiągniętego przez UNiQUARE 
Software Development GmbH w roku obrotowym 2008, wyceniony w wysokości 
194 921 tys. SKK (5 800 tys. EUR na dzień 3 stycznia 2008 roku). W przypadku, gdy 
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przewidywane wystąpienie określonego zysku spółki nie wystąpi lub obecnie oszacowana 
wartość zmieni się, ustalona wartość firmy ulegnie zmianie. 
 
Wartość tymczasowa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań UNiQUARE 
Software Development GmbH na dzień przejęcia przedstawia się następująco: 
 
 
 

Wartości tymczasowe na 
dzień nabycia 

Nabywane aktywa  
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 521 
  Wartości niematerialne i prawne 56 190 
  Wartość firmy z konsolidacji 2 453 
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 202 
  NaleŜności 59 618 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 20 971 
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 277 
  Aktywa pozostałe 168 
Razem aktywa 143 400 
   
Nabywane zobowiązania   
  Zobowiązania 107 374 
  Rezerwy 34 346 
Razem zobowiązania 141 720 
  
Wartość godziwa aktywów netto 1 680 
Nabywany procent kapitału zakładowego 60.00% 
Nabywana wartość godziwa aktywów netto 1 008 
Cena nabycia 598 298 
  
Wartość firmy  597 290 
 
 
Nabycie kolejnego udziału w spółkę Asseco Czech Republic, a.s. 
 
W dniu 12 lutego 2008 r. została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Uchwala o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki przez wkład niepienięŜny, który 
został wniesiony przez Spółkę Asseco Poland S.A. w dniu 25 lutego 2008 roku. 
Przedmiotem wkładu niepienięŜnego były akcje Spółki Asseco Czech Republic, a.s. 
Wartość wkładu niepienięŜnego została ustalona na wartość 484 121 tys. SKK.  
 
Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań Asseco Czech 
Republic, a.s. na dzień nabycia przedstawia się następująco: 
 

 
Wartości godziwe na 

dzień nabycia 
Nabywane aktywa  
  Rzeczowe aktywa trwałe 50 527 
  Wartości niematerialne i prawne 75 843 
  Inwestycje długoterminowe 18 065 
  Zapasy 9 156 
  NaleŜności 331 364 
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 243 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 338 674 
  Aktywa pozostałe 20 646 
Razem aktywa 850 518 
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Nabywane zobowiązania   
  Kredyty i poŜyczki 143 690 
  Zobowiązania 366 366 
  Rezerwy 43 940 
 0 
Razem zobowiązania 553 996 
   
Wartość godziwa aktywów netto 664 017 
Nabywany procent kapitału zakładowego 42.92% 
Nabywana wartość godziwa aktywów netto 284 987 
Cena nabycia 484 121 
   
Wartość firmy  199 134 
 
 
 
Nabycie spółki CATV Tekov, spol. s r.o. 
 
Spółka Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziału z dnia 5 marca 
2008 roku nabyła 100% udział spółki CATV Tekov, spol. s r.o. Grupa przy wyliczaniu 
wartości firmy uwzględniła koszty akwizycji w wysokości  18 189 tys. SKK. 

Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki CATV 
Tekov, spol. s r.o.  na dzień nabycia przedstawia się następująco: 

 

 
Wartości godziwe na 

dzień nabycia 
Nabywane aktywa   
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 296 
  Wartości niematerialne i prawne 18 155 
  Zapasy 41 
  NaleŜności 524 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne   
Razem aktywa 29 016 
    
Nabywane zobowiązania   
  Zobowiązania 2 144 
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 290 
Razem zobowiązania 7 434 
    
Wartość godziwa aktywów netto 21 582 
Nabywany procent kapitału zakładowego 100.00% 
Nabywana wartość godziwa aktywów netto 21 582 
Cena nabycia 18 189 
    
Ujemna wartość firmy  (3 393) 
 
Ujemna wartość firmy ujmowana jest w przychodach finansowych. 
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Nabycie kolejnego udziału w spółkę DATALOCK TATRY, s.r.o. 
 
Spółka Datalock, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu udziału w dniu 20 marca 
2008 roku nabyła 40% udział spółki DATALOCK TATRY, s.r.o. Datalock, a.s. w ten sposób 
jest właścicielem 100 % udziałów w tej spółce. 
Grupa przy wyliczaniu wartości firmy uwzględniła jedynie rzeczywiste koszty akwizycji w 
wysokości  3 200 tys. SKK. Jeśli zostaną spełnione warunki dla drugiej zapłaty wartość 
firmy z nabycia moŜe ulec zmianie. Druga zapłata uzaleŜniona od wartości zysku netto 
osiągniętego przez DATALOCK TATRY, s.r.o. w roku obrotowym 2008. 
Wartość firmy została wyliczona na dzień nabycia ile uzyskania pełniej kontroli w 1998 
roku w kwotę 3 120 tys. SKK 
 
 
Zmiana wartości firmy z konsolidacji spółki Datalock, a.s. 
  
W kwietniu 2008 roku nastąpiło dopłacenie ceny kupna za udział w spółce Datalock, a.s. 
nabyty w dniu 27 marca 2007 roku, który był uzaleŜniony od wyniku finansowego spółki 
za 2007 rok. Dopłata prezentuje sumę 3 603 tys. SKK. 
Pod wpływem zmiany wyjednanej ceny o tę sumę została podwyŜszona wartość firmy z 
konsolidacji spółki Datalock, a.s. na kwota 119 160 tys. SKK. 
 
 
Nabycie kolejnego udziału w spółkę LCS International, a.s. 
 
W dniu 22 kwietnia 2008 roku Spółka podpisała protokoły przekazania akcji na podstawie 
których nabyła 86.629 akcji spółki LCS International a.s. Protokoły przekazania akcji 
zostały podpisane z 10 osobami fizycznymi, akcjonariuszami mniejszościowymi LCS 
International w następstwie złoŜenia przez tych akcjonariuszy oferty sprzedaŜy 
posiadanych akcji. ZłoŜenie oferty sprzedaŜy akcji stanowi wykonanie umów opcji, które 
zostały podpisane w dniu 4 maja 2007 łącznie z Umową nabycia akcji. Nabyte akcje 
stanowią 40,75% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na 
walnym zgromadzeniu LCS International, a.s. Grupa przy wyliczaniu wartości firmy 
uwzględniła koszty akwizycji w wysokości  102 562 tys. SKK.  
 
Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki 
LCS International a.s.  na dzień nabycia przedstawia się następująco: 

 
Wartości godziwe na 

dzień nabycia 
Nabywane aktywa   
  Rzeczowe aktywa trwałe 9 477 
  Wartości niematerialne i prawne 5 564 
  Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych 0 
  Zapasy 256 
  NaleŜności 50 384 
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 798 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 45 344 
  Aktywa pozostałe 1 892 
Razem aktywa 116 715 
   
Nabywane zobowiązania   
  Kredyty i poŜyczki 0 
  Zobowiązania 64 150 
  Rezerwy 3 955 
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 
Razem zobowiązania 68 105 
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Wartość godziwa aktywów netto 48 610 
Nabywany procent kapitału zakładowego 40.75% 
Nabywana wartość godziwa aktywów netto 19 808 
Cena nabycia 102 562 
    
Wartość firmy  82 754 
 
 
 
 
Nabycie spółki MICRONET, a.s. 
 
 
W dniu 12 czerwca 2008 roku Slovanet, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o nabyci 
znaczących aktywów nabyła 100% udział spółki MICRONET, a.s. Grupa przy wyliczaniu 
wartości firmy uwzględniła koszty akwizycji w wysokości  34 474 tys. SKK. Wartość firmy 
z nabycia moŜe ulec zmianie z tytułu zmiany kosztu akwizycje. 
 
Wartość godziwa moŜliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań MICRONET, a.s. 
na dzień nabycia przedstawia się następująco: 
 
 
 
 

Wartości godziwe na 
dzień nabycia 

Nabywane aktywa  
  Rzeczowe aktywa trwałe 32 714 
  Wartości niematerialne i prawne 20 750 
  Zapasy 1 615 
  NaleŜności 3 311 
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 
  Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 436 
  Aktywa pozostałe 0 
Razem aktywa 58 827 
   
Nabywane zobowiązania   
  Kredyty i poŜyczki 1 119 
  Zobowiązania 19 804 
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 802 
  Zobowiązania inne - rozliczenie przychodów 1 314 
Razem zobowiązania 28 039 
  
Wartość godziwa aktywów netto 30 788 
Nabywany procent kapitału zakładowego 100.00% 
Nabywana wartość godziwa aktywów netto 30 788 
Cena nabycia 34 474 
  
Wartość firmy  3 686 

 
 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 
 
Inne wartości niematerialne i prawne na dzień 30 czerwca 2008 
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Koszty prac 
rozwojo- 
wych 

Oprogra-
mowanie 
komputero

we 

Patenty 
i 

licencje 

Wartość 
firmy  

(powstała w 
wyniku 

połączenia) 
 

Inne Razem 

Wartość brutto       
Na dzień  
1 stycznia 2008 225 142 040 94 994 90 239 23 488 350 986 
Zwiększenia z 
nabycia 0 0 0 0 0 0 
Zwiększenia 14 300 14 616 16 810 39 717 63 104 148 547 
Zmniejszenia 225 3 292 20 160 3 907 22 778 50 362 
Na dzień  
30 czerwca 2008 14 300 153 364 91 644 126 049 63 814 449 171 
Umorzenie       
Na dzień  
1 stycznia 2008 225 115 472 59 384 0 153 175 234 
Zwiększenia z 
nabycia 0 0 0 0 0 0 
Zwiększenia 0 6 866 4 473 0 1 906 13 245 
Zmniejszenia 225 3 209 0 0 0 3 434 
Na dzień  
30 czerwca 2008 0 119 129 63 857 0 2 059 185 045 
Odpis z tytułu 
utraty wartości       
Na dzień  
1 stycznia 2008 0 0 0 0 0 0 
Na dzień  
30 czerwca 2008 0 0 0 0 0 0 
Wartość netto       
Na dzień  
1 stycznia 2008 0 26 568 35 610 90 239 23 335 175 752 
Na dzień  
30 czerwca 2008 14 300 34 235 27 787 126 049 61 755 264 126 
 
 
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 2 290 0 2 290 
Zmniejszenia  (2 882) (2 882) 
Na dzień 30 czerwca 2007 26 262 24 26 286 
Umorzenie    
Na dzień 1 stycznia 2007 9 988 0 9 988 
Zwiększenia z nabycia 7 952 24 7 976 
Zmiana 1 589  1 589 
Na dzień 30 czerwca 2007 19 529 24 19 553 
Wartość netto    
Na dzień 1 stycznia 2007 4 469 2 882 7 351 
Na dzień 30 czerwca 2007 6 733 0 6 733 

 
W spółkach Grupy nie występuje uŜytkowanie oprogramowania komputerowego na 
podstawie umów leasingu. 
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4. Inwestycje długoterminowe 
 
 2008 2007 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności    

    Jednostki stowarzyszone w Asseco Slovakia 0 190 275 

    Jednostki stowarzyszone w Asseco Czech Republic  15 602 1 648 

    Jednostki stowarzyszone w Datalock 4 414  0 

    Jednostki stowarzyszone w UNiQUARE 182 1 184 

 Razem  20 198 193 107 
 
 2008 2007 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 42 862 398 187 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 2 788 173 299 

Zobowiązania krótkoterminowe 42 069 317 739 

Zobowiązania długoterminowe 397 44 

Aktywa netto 3 184 253 703 

Przychody  40 780 575 796 

Zysk/Strata netto od dna nabycia 5 508 39 315 

Wartość bilansowa inwestycji 20 198 193 107 
 
 
5. Podatek dochodowy odroczony 
 
Podatek dochodowy odroczony na dzień 30 czerwca 2008 
 

 Aktywa Rezerwy Aktywa Rezerwy 

 z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

  Bilans Rachunek zysków i strat 

Aktywa trwałe 819 (8 412) 3 847 34 

Kontrakty długoterminowe (96) (10 121) 0 8 529 
Odpisy aktualizujące 
naleŜności 7 006 0 1 022 0 

Zobowiązania oraz rezerwy 13 496 0 1 636 3 763 
Korekty do wartości godziwej 
z tytułu przejęcia  

0 (15 844) 128 2 026 

Straty moŜliwe do odliczenia 
od przyszłych dochodów do 
opodatkowania 

6 436  0 245 

Inne 1 321 (1 110) 600 1 274 

Razem 28 982 (35 487) 7 233 15 871 

Po kompensacji     

Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 6 505  8 638  
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwa z tego tytułu podlega 
kompensacie w 2008 roku.  
W 2008 roku zmniejszyła się  rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 
kwotę 1 502 tys. SKK na kwota 6 505 tys. SKK. 
Bilansowa zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego nie odpowiada wartości 
wykazanej w skonsolidowanym rachunku zysków strat, co spowodowane jest nabyciem w 
okresie sprawozdawczym spółek zaleŜnych.  
Odroczony podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków strat 
wyniósł 8 638 tys. SKK. 
 
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 1 214 0 

Kontrakty długoterminowe 98 7 520 34 8 868 
Odpisy aktualizujące 
naleŜności 

55 328 55 0 

Zobowiązania oraz rezerwy 5 419 0 4 493 93 
Korekty do wartości godziwej 
z tytułu przejęcia  0 0 0 0 

Straty moŜliwe do odliczenia 
od przyszłych dochodów do 
opodatkowania 

0 0 0 0 

Inne 0 252 98 0 

Razem 5 572 13 579 5 894 8 961 

Po kompensacie     

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 8 007  3 067 

 

 
 
 
6. NaleŜności długoterminowe 

 2008 2007 
NaleŜności od jednostek powiązanych 

SNET, a.s. - z tytułu sprzedaŜy akcji 69 098 79 107 

Inne 0 6 
NaleŜności od pozostałych jednostek   

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 18 390 3 405 

Inne 572 158 

Razem 88 060 82 676 

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności– SNET, a.s. (11 992) (15 030) 
Odpisy aktualizujące naleŜności z tytułu dostaw i 
usług nieściągalne (3 120) 0 

Razem netto 72 948 67 646 
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NaleŜność od jednostki powiązanej SNET, a.s. 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 

 2008 2007
Materiały i komponenty wykorzystane we 
wdroŜeniach systemów informatycznych (według 
ceny nabycia) 12 663 0
Sprzęt komputerowy oraz licencje na 
oprogramowanie komputerowe do odsprzedaŜy 5 831 8 831
Produkty gotowe według ceny nabycia/kosztu 
wytworzenia 15 127 7 003

Razem 33 621 15 834

Odpisy aktualizujące wartość zapasów (4 560) 0

Razem netto 29 061 15 834
 
 
8. NaleŜności krótkoterminowe 

 2008 2007

NaleŜności od jednostek powiązanych  

SNET, a.s. - z tytułu sprzedaŜy akcji 10 009 0

   

NaleŜności od pozostałych jednostek    

Z tytułu dostaw i usług 617 963 222 932
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 25 661 2 842

Inne 9 843 9 449

Zaliczki przekazane pozostałym dostawcom 0 1 361

NaleŜności z tytułu dostaw nie zafakturowanych 10 272 1 753

Razem 673 748 238 337
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu 
dostaw i usług (30 868) (13 710)

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności pozostałych (131) 0

Razem netto 642 749 224 627
 
Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaŜy tylko 
zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem Kierownictwa, nie istnieje dodatkowe 
ryzyko kredytowe, ponad poziom określony rezerwą na nieściągalne naleŜności właściwą 
dla naleŜności handlowych Spółki. 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku krótkoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług w 
kwocie 30 868 tys. SKK zostały objęte odpisem aktualizującym, zgodnie z zasadami 
przyjętymi przez Grupie. 
Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 29 Not 
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŜności krótkoterminowych: 
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 2008 2007

Stan na początek okresu 8 067 0 

Zwiększenie z tytułu akwizycji 23 930 7 668 

Zwiększenia 11 156 596 

Zmniejszenia (2 965) (197) 

Stan na koniec okresu 40 188 8 067 
 
PoniŜsza tabela prezentuje wiekowanie naleŜności z tytułu dostaw i usług. Koncentracja 
przeterminowanych naleŜności z tytułu dostaw i usług powyŜej 3 miesięcy nie jest 
znacząca. 

Na dzień 30 czerwca 2008 Kwota Struktura

NaleŜności nie wymagalne 518 486 81%

NaleŜności przeterminowane do 3 miesięcy 66 331 11%

NaleŜności przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 51 536 8%

Razem 636 353 100%
 
 
 

Na dzień 30 czerwca 2007 Kwota Struktura

NaleŜności nie wymagalne 179 115 80%

NaleŜności przeterminowane do 3 miesięcy 37 086 16%

NaleŜności przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 10 136 4%

Razem 226 337 100%
 
 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku naleŜności w kwocie 280 260 tys. SKK stanowiły 
zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 30 czerwca 2008 roku 
zobowiązania z tytułu tych kredytów wynosiły 168 783 tys. SKK. 
 
Na dzień 30 czerwca 2007 roku naleŜności w kwocie 40 000 tys. SKK stanowiły 
zabezpieczenie zaciągniętych kredytów bankowych. Na dzień 30 czerwca 2007 roku 
zobowiązania z tytułu tych kredytów wynosiły 17 904 tys. SKK. 
 
Analizę umownej płatności naleŜności z tytułu dostaw i usług zawiera poniŜsza tabela: 
 

do 1 miesiąca 
1 miesiąc 

 -  
3 miesiące 

3 miesiące –  
6 miesięcy 

6 miesięcy –  
1 rok 

więcej niŜ 
1 rok Razem 

W terminie płatności 

323 039 140 518 22 673 36 539 18 390 518 486

Po terminie płatności  

52 102 14 229 17 253 8 669 25 614 117 867

Razem 

375 141 154 747 39 926 22 535 44 004 636 353
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9. NaleŜności i zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych 
 

 2008 2007 
Przychody z kontraktów długoterminowych 
wykazane za okres sprawozdawczości 109 798 203 937 
Zafakturowane przychody z tytułu realizacji 
kontraktów długoterminowych 638 079 263 769 
Poniesione koszty z tytułu realizacji kontraktów IT  (385 537) (194 845) 
Zyski (straty) z tytułu realizacji kontraktów IT 311 417 114 869 

Kwota otrzymanych zaliczek 1 917 1 934 
NaleŜności z tytułu wyceny kontraktów 
długoterminowych 100 362 46 587 
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów 
długoterminowych 41 487 2 576 

 
 
 
10. Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 
 

 2008 2007 
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych 
bieŜących 321 001 42 714 

Środki pienięŜne w kasie 3 261 4 004 

Lokaty krótkoterminowe 656 540 531 948 

Razem 980 802 578 666 
Środki pienięŜne zastrzeŜone (ujęte w aktywach 
trwałych) 489 0

 
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. 
 
Krótkoterminowe aktywa finansowe przedstawia poniŜsza tabela: 
 

 2008 2007

W jednostkach powiązanych  7 261 5 151

   Udzielone poŜyczki 7 261 5 151

W pozostałych jednostkach  24 000 17 176

   Udzielona poŜyczka 0 15 000

   Udzielona poŜyczka 0 2 176

   Udzielona poŜyczka 24 000 0

Ujmowane w wartości godziwej  8 910 0

   Walutowe kontrakty typu „forward” 8 910 0

Razem 40 171 22 327
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Na dzień 30 czerwca 2008 roku Jednostka Dominująca Grupy posiadała kilka zawartych 
transakcji typu „forward” na sprzedaŜ walut obcych – EUR i CZK. Instrumenty te są 
wyceniane w wartości godziwej na kaŜdy dzień bilansowy. Wycena powyŜej opisanych 
aktywów na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosła PLN 8 910 tys. Na dzień 30 czerwca 
2007 roku Grupa nie zawarła takich transakcji. 
 
PoniŜsza tabela przedstawia rozkład czasowy realizacji poszczególnych przepływów z 
walutowych kontraktów „forward” oraz wbudowanych instrumentów pochodnych: 
 
 

Wbudowane instrumenty pochodne 

Termin  NaleŜności NaleŜności NaleŜności NaleŜności 

realizacji tys. EUR tys. SKK tys. CZK tys. SKK 

07/2008 142 4 304 1 000 1 263 

08/2008 43 1 303 1 000 1 263 

09/2008 210 6 366 12 467 15 746 

10/2008 142 4 304 1 000 1 263 

11/2008 43 1 303 1 000 1 263 

12/2008 618 18 733 16 359 20 661 

Razem 1 198 36 313 32 826 41 459 
 

Zawarte kontrakty typu "forward" 

Termin  NaleŜności NaleŜności NaleŜności NaleŜności 

realizacji tys. EUR tys. SKK tys. CZK tys. SKK 

07/2008 142 4 304 91 000 116 196 

08/2008 43 1 303 1 000 1 263 

09/2008 210 6 366 12 467 15 746 

10/2008 142 4 304 1 000 1 263 

11/2008 1 543 48 074 1 000 1 263 

12/2008 618 18 733 16 359 20 661 

Razem 2 698 83 084 122 826 156 392 
 
11. Pozostałe aktywa obrotowe 
 

 2008 2007

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Opieka serwisowa i prawa do aktualizacji 
oprogramowania 26 155 2 325

Ubezpieczenia 2 654 226

Przepłacone prenumeraty 2 221 26

Czynsz za lokal 6 273 9 084

Koszty serwisów własnych 1 500 0
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Inne 0 248

Koszty z następnych akwizycji 258 1 164

Przepłacone koszty towarów do odsprzedaŜy 4 810 7 729

Rozliczenie przychodów 0 

Przepłacone licencje 7 718 5 290

Przepłacone głosowe usługi 13 442 12 023

Inne 844 1 388

Razem 65 875 39 503
 
 
12. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe 

 
Kapitał podstawowy Spółki na dzień 30 czerwca wynosi 21 360 000 SKK. To stanowi 
21 360 000 akcji wartości nominalnej 1 SKK. Akcje zostały w pełni opłacone. 
Spółka nie posiada emitowanych akcji nie zapisanych w rejestrze handlowym. 
Zmiany v kapitale zakładowym zostali opisane v Informacjach ogólnych (Akcjonariat). 
 
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej stanowi kwotę 
2 256 459 tys. SKK i wzrośli o kwotę  1 365 386 tys. SKK v II kwartałach 2008 roku.  
Inne kapitały zapasowe wzrośli o kwotę 96 522 tys. SKK z tytułu dystrybucje 
niepodzielonego wyniku finansowego lat ubiegłych. 
 
Kapitały zapasowe: 

 2008 2007

Ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 2 256 459 891 073

Inne  97 598 1 076

Razem 2 354 057 892 149
 
Kapitał rezerwowy z tytułu róŜnic kursowych powstał z róŜnic kursowych wynikających z 
przeliczenia sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek zaleŜnych i 
stowarzyszonych. 
 
 
13.  Kapitał mniejszości 
 
W bieŜącym okresie (i porównywalnym) nastąpiła zmiana udziału mniejszości: 

 2008 2007

Na początek okresu 422 160 46 554

Zmiany w składzie Grupy (299 735) 19 425

Udział w wyniku jednostek zaleŜnych 28 666 (7 124)

Dywidendy wypłacone przez jednostki zaleŜne (10 423) 0

Zmiana z tytułu dystrybucje profitu  2 941 0

RóŜnice kursowe w jednostkach zaleŜnych (5 969) 0

Na koniec okresu 137 640 58 855
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14. Kredyty bankowe oraz kredyty w rachunku bieŜącym 

 
 Nazwa jednostki 

Maksymalna 
wysokość 
zadłuŜenia 
(v tys.) Oprocentowanie 

Okres 
spłaty 2008 2007 

Kredyty bankowe krótkoterminowe      
Kredyt w rachunku bieŜącym ČSOB 50 000 T SKK 1M BRIBOR + marŜa 05/2009 39 348 0 
Kredyt bankowy inwestycyjny Tatra banka 2 646 T EUR 3M EURIBOR + marŜa 12/2012 16 853 17 904 
Kredyt w rachunku bieŜącym Tatra banka 32 680 T SKK 1M BRIBOR + marŜa 12/2012 4 902 0 
Kredyt w rachunku bieŜącym Tatra banka 38 960 T SKK 1M BRIBOR + marŜa 12/2012 4 101 0 
PoŜyczka krótkoterminowa Tatra banka 130 TSKK 13.50% 09/2008 119 0 
Kredyt bankowy ČSOB 3000 T SKK 1W BRIBOR marŜa  – 2 966 0 
PoŜyczka ČSOB Leasing, a.s. 0 8,1% p.a. 09/2009 125 0 
Kredyt w rachunku bieŜącym UniCredit 10 000 T CZK 7.68% 06/2009 12 505 0 
Kredyt w rachunku bieŜącym UniCredit 8 250 T CZK 5.30% 12/2008 3 809 0 

Kredyt w rachunku bieŜącym HVB Czech Republic 50 000 T CZK 
O/N PRIBOR + marŜa 

p.a. - 0 0 

Kredyt w rachunku bieŜącym ČSOB Czech Republic 20 000 T CZK 0.00% - 0 0 
Inne kredyty       
PoŜyczka J. Zelenay, J. Bocz 4117 T SKK 3 % p.a. 12/2008 4 117 0 
PoŜyczka J. Zelenay, J. Bocz 1507 T SKK 3 % p.a. 12/2008 1 507 0 
PoŜyczka Partner   - 09/2008 1 000 0 
Krótkoterminowa cząstka długoterminowych kredytów     
Kredyt bankowy ČSOB Czech Republic 120 000 T CZK PRIBOR + marŜa. 12/2010 31 575 0 
Kredyt bankowy inwestycyjny ČSOB 3 705 T EUR EURIBOR + marŜa 12/2012 0 0 
Razem     122 927 17 904 
       
Długoterminowe kredyty      
Kredyt bankowy inwestycyjny Tatra banka 2 646 T EUR 3M EURIBOR + marŜa 12/2012 59 141 80 559 
Kredyt bankowy inwestycyjny Tatra banka 32 679 T SKK 1M BRIBOR + marŜa 12/2012 27 778 0 
Kredyt bankowy inwestycyjny Tatra banka 38 960 T SKK 1M BRIBOR + marŜa 12/2012 34 859 0 
Kredyt bankowy inwestycyjny ČSOB Czech Republic 120 000 T CZK PRIBOR + marŜa 12/2010 94 725 0 
Kredyt bankowy  ČSOB Leasing, a.s. 0 8,100 % p.a. 09/2009 44 0 
Razem     216 547 80 559 
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Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa Asseco posiadała otwarte linie kredytowe w 
rachunkach bieŜących dające moŜliwość pozyskania finansowania na kwotę około 205 
590 tys. SKK. Stan wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 58 747 
tys. SKK 
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Grupa Asseco posiadała otwarte linie kredytowe w 
rachunkach bieŜących dające moŜliwość pozyskania finansowania na kwotę około 25 000 
tys. SKK. Stan wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,- SKK 
 
W marcu 2008 roku spółka Slovanet, a.s. zawarła ramową umowę kredytową z Tatra 
banka, Spółka akcyjna w łącznej wysokości 450 milionów SKK. Oprocentowanie Kredytu 
ustalone jest w oparciu o 1 miesięczną stawkę BRIBOR + marŜa. Środki z kredytu 
zostaną wykorzystane na inwestycje technologiczne i akwizycje zgodnie ze strategią 
biznesową przyjętą przez Slovanet, a.s. w listopadzie 2007 r. 
Zgodnie z zapisami Umowy, spółka Slovanet, a.s. ma prawo zaciągać poŜyczkę w 
oddzielnych częściach i to jest uzaleŜnione od przyjęcia przez Asseco Slovakia, a.s. 
Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu: 

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

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

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

 
W drugim kwartale 2008 roku nastąpiło czerpanie kredytu w wysokości 71.639 tys. SKK 
w celu przefinansowania akwizycji spółki MICRONET, a.s. i CATV Tekov, spol. s r.o. oraz 
zapewnienia inwestycji technologicznych. Pozycja będzie płatna do  2012 roku. 
 

W dniu 30 czerwca 2008 roku Spółka spłaciła kredyt w wysokości 10 mln. EUR w Tatra 
banka, a.s. Następnie anulowano teŜ gwarancję na ten kredyt wystawioną przez spółkę 
Asseco Czech Republic, a.s. na dobro Tatra banka, a.s.. 

 

 
 
15. Zobowiązania długoterminowe 

 2008 2007

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  

Z tytułu dostaw i usług 3 085 0

Inne 46

Razem 3 131 0

 
 
 
16. Zobowiązania krótkoterminowe  

 2008 2007

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0 1 559

Z tytułu dostaw i usług 0 1 559
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 2008 2007

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 625 161 216 225

Z tytułu dostaw i usług 215 512 140 230

Zaliczki otrzymane na dostawy 4 116 5 010

Z tytułu wynagrodzeń 65 054 23 683

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 91 782 28 714

Inne 1 212 1 085

Z tytułu zakupu udziałów przez spółka Slovanet 13 672 0

Z tytułu zakupu udziału spółki UNiQUARE  176 959 0

Z tytułu zakupu akcji spółki Datalock 0 14 830

Z tytułu kosztów nie zafakturowanych 56 854 2 673

   

Zobowiązania pozostałe - rozliczenie 
międzyokresowe 197 555 50 151

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 72 423 10 984

Rezerwa na pozostałe koszty 15 970 0

Przychody z usług serwisowych 108 757 39 167

Inne przychody rozliczane w czasie 405 0

Razem 822 716 267 935

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i zazwyczaj rozliczane są w 
terminach od 15 do 90 dni.  
Zobowiązania pozostałe - rozliczenie międzyokresowe stanowią przede wszystkim 
rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwy na wynagrodzenia okresu przeznaczone do 
wypłaty w okresach następnych, wynikające z zasad systemów premiowych 
obowiązujących w Grupie, rezerwy na koszty bieŜącej działalności Grupy oraz rozliczenie 
międzyokresowe przychodów z tytułu usług serwisowych. 
 
  
17. Zobowiązania finansowe 

 2008 2007

Zobowiązania finansowe długoterminowe 

Zobowiązania z leasingu finansowego 64 997 8 084

Opcja put - UNiQUARE 494 211 0

Razem 559 208 8 084

 

Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 

Zobowiązania z dywidend 8 373 8 550

Zobowiązania z leasingu finansowego 22 722 5 475
Instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty 
handlowe 4 041 0

Razem 35 136 14 025
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Częścią umowy kupna udziału UNiQUARE Software Development GmbH jest Put opcja, 
która daje prawo mniejszościowym akcjonariuszom sprzedać ich pozostały udział w 
spółce UNiQUARE Software Development GmbH jednak nie wcześniej niŜ w styczniu 2011 
roku. Cena zaleŜy od zysku spółki za 2 lata poprzedzające rok ekspiracji opcji. Na dzień 
30 czerwca 2008 roku Grupa wykazała zobowiązanie finansowe długoterminowe w kwocie 
494 211 tys. SKK, które stanowi oszacowaną wartość przyszłej zapłaty za dodatkowy, 
40%, pakiet udziałów spółki UNiQUARE Software Development GmbH. Zobowiązanie 
zostało przeliczone z euro na słowackie korony przy zastosowaniu kursu NBS z dnia 30 
czerwca 2008 roku. Częścią umowy o kupnie udziału w spółce UNiQUARE jest 
teŜ tzw. Call opcja. Spółka Asseco Slovakia posiada prawo do Ŝądania od obecnych 
akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaŜy pozostających udziałów (40%) na takich 
samych warunkach, jak w przypadku Put opcji. 
 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa posiadała kilka wbudowanych pochodnych 
instrumentów finansowych. Instrumenty te wynikały z denominacji płatności na walutę 
EUR lub CZK w zawartych umowach handlowych. Stan tych zobowiązań na dzień 
30 czerwca 2008 roku wynosił 4 041 tys. SKK (stan aktywów 0 tys. SKK) Na dzień 
30 czerwca 2007 Grupa nie posiadała wbudowane pochodne instrumenty finansowe. 
 
18. 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 na zobowiązania z tytułu kontraktów menadŜerskich obejmują rezerwy na 
zakładane nagrody motywacyjne dla menedŜerów za wyniki osiągnięte w bieŜącym 
okresie. Rezerwa na ryzyka handlowe obejmuje wszelkie moŜliwe koszty połączone z 
karami  za niespełnienie warunków wynikających z zawartych umów. 
 
Zmiany rezerw zawiera poniŜsza tabela: 
 

 

Naprawy 
gwarancyjn

e oraz 
zwroty 

Rezerwa na 
zobowiązani
a z tytułu 
kontraktów 
menadŜerski

ch 

Rezerwa na 
zobowiązania 

z tytułu 
kontraktów 
handlowych 

Inne 
rezerwy Razem 

Na dzień 1 stycznia 
2007 roku 3 169 17 060 0 0 20 229 
Zwiększenia 30 666 21 000 23 683 9 974 85 322 
Wykorzystanie oraz 
rozwiązanie (15 035) (17 060) 0 (4 106) (36 201) 

Na dzień 30 
czerwca 2007 roku 18 800 21 000 23 683 5 868 69 350 
      
Na dzień 1 stycznia 
2008 roku 18 800 21 000 23 683 5 868 69 350 
Nabycie jednostki 
zaleŜnej 5 080 0 0 25 903 30 983 

Utworzone w ciągu 
roku obrotowego 

10 958 11 556 0 6 259 28 773 

Wykorzystane (25 339) (21 000) (2 137) (2 325) (50 801) 
Rozwiązane 0 0 (679) 0 (679) 
Na dzień 30 
czerwca 2008 roku 9 499 11 556 20 867 35 705 77 626 
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19. Przychody 
 
Grupa prezentuje przychody ze sprzedaŜy w podziale na produkty i usługi oraz towary.  
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług stanowią licencje i oprogramowania własne, 
(obejmują i przychody ze sprzedaŜy systemów ERP oraz GIS), usługi obce, usług 
telekomunikacyjnych. Przychody ze sprzedaŜy towarów stanowią część działalności 
typowo handlowej na poziome sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 
 

 2008 2007 

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług 1 837 085 697 179 
   Licencje i oprogramowania własne 1 205 821 357 017 
   Usługi 37 809 34 853 
   Outsourcing 216 918 11 810 
   Teleinformatyka 339 211 292 328 
   Pozostałe 37 326 1 171 
 
Przychody ze sprzedaŜy towarów 59 735 40 948 

   Sprzęt komputerowy 42 488 23 754 
   Oprogramowanie obce 5 339 0 
   Teleinformatyka 11 908 17 194 
Razem 1 896 820 738 127 

 
Wyniki z tytułu licencji i oprogramowania własnego znaczne wyŜsze niŜ za 2007 rok 
jednak z powodu międzyrocznego wzrostu wyników jednostki dominującej a jednak 
z powodu włączenia dalszych spółek do Grupy. 
Znacząca grupą przychodów są usługi teleinformatyczne generowane przez spółkę 
Slovanet a.s., 
 
Przychody według struktury terytorialnej: 

 2008 2007 

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług   

Słowacja 844 813 645 628 

Czechy 777 283 0 

Pozostałe kraje europejskie 274 724 92 499 

Razem 1 896 820 738 127 

 
 
20. Koszty operacyjne 
 

 2008 2007 

Koszty według rodzaju     

   ZuŜycie materiałów i energii (52 724) (16 880)

   Usługi obce (936 795) (715 784)

   Wynagrodzenia (692 443) (269 936)

   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (63 945) (77 645)

   Amortyzacja (90 775) (60 853)
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   Podatki i opłaty (2 002) (441)

   PodróŜe słuŜbowe (19 347) (6 756)

   Pozostałe  (17 512) (4 127)

   Koszty zakupu oprogramowania poniesione w 
związku z  prowadzonymi wdroŜeniami systemów 
informatycznych  

(43 475) 0

Razem (1 919 018) (1 152 422)

w tym   

   Koszty sprzedaŜy (206 495) (81 600)

   Koszty ogólnego zarządu (287 869) (83 373)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (2 094 265) (776 731)

Wartość sprzedanych towarów  (48 151) (39 069)

Koszt własny sprzedaŜy razem (2 142 416) (815 800)

 
Usługi obce obejmują przede wszystkim usługi informatyczne - podwykonawstwo 
(207 246 tys. SKK w 2008 roku oraz 148 429 tys. SKK w 2007 roku), usługi i opłaty 
telekomunikacyjne (163 571 tys. SKK oraz 130 756 tys. SKK)  oraz koszty najmu 
powierzchni biurowej i magazynowej i najmu pojazdów i innych aktywów (103 414 tys. 
SKK oraz 24 956 tys. SKK).  
W  2008 roku doszło do poniŜszych zmian kosztów na odpisy aktualizujące wartość 
aktywów z wzięciem pod uwagę kosztów operacyjnych. 

 2008 2007 

Utworzenie rezerw /odpisów aktualizacyjnych 
na: (8 859) (2 183)

     Odpis aktualizujący naleŜności  (7 336) (2 183)

     Odpis aktualizujący zapasy  (1 433) 0

     Rezerwa na straty na kontraktach  (90)

Rozwiązanie rezerw / Odwrócenie odpisów 
aktualizacyjnych na: 14 191 79

     Odpis aktualizujący naleŜności  14 152 79

     Odpis aktualizujący zapasy 39 0

        
 
21. Pozostałe przychody operacyjne 

 2008 2007 

Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 1 456 4 584

Rozwiązanie rezerw 688 0

Otrzymane premie pienięŜne oraz inne 
odszkodowania 1 594 643

Czynsz 2 739 1 513

Otrzymane kary 47 0

Refaktury 9 0

Inne  352 306

Razem 6 885 7 046
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22. Pozostałe koszty operacyjne 
 

 2008 2007 

Strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych (5) (673)

Nieodpłatne przekazanie majątku (darowizny) (519) (130)

KradzieŜ środków trwałych  (190) (2)

Umorzenie naleŜności  (1 556) 0

Kary 0 (9)

Opłaty członkowskie (336) (23)

Niezastosowalny VAT (2 485) 0

Inne  (1 518) (84)

Razem (6 609) (921)

 
 
23. Przychody finansowe 

 2008 2007 

Odsetki z tytułu udzielonych poŜyczek 293 1 124 

   w tym od jednostek powiązanych  0 1 124 

Pozostałe odsetki  12 445 14 275 

Odwrócenie odpisów aktualizujących instrumenty 
finansowe 

483 0 

Odwrócenie odpisu aktualizujące wartość naleŜności 
– SNET, a.s. 1 483 5 530 

Dodatnie róŜnice kursowe  31 988 2 903 

Zyski ze zmian wartości godziwej walutowych 
instrumentów pochodnych  (forward) 4 998 150 

Zyski z realizacji walutowych instrumentów 
pochodnych (forward) 1 898 9 643 

Zyski ze zmian wartości godziwej walutowych 
wbudowanych instrumentów pochodnych  

3 912 0 

Inne 5 771 470 

Razem 63 271 34 095 

 
Odpis aktualizujący wartość naleŜności stworzony w spółce SLNT związany jest z 
długoterminowym zobowiązaniem wobec SNET. Wartość ta jest równomiernie 
rozwiązywana do 2014 roku - w okresie sprawozdawczym została rozwiązana w kwocie 
1 483 tys. SKK. 
 
 
24. Koszty finansowe 
 

 2008 2007 

Odsetki z kredytów poŜyczek (18 812) (3 012) 

   w tym dla jednostek powiązanych  (37) 0 
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Odsetki od leasingu finansowego  (400) (436) 

Opłaty i prowizje bankowe  (1 856) (1 048) 

Pozostałe odsetki  (1 328) (428) 

Ujemne róŜnice kursowe  0 (17 522) 

Odpisy aktualizujące instrumenty finansowe  0 (1 706) 
Straty ze zmian wartości godziwej walutowych 
instrumentów pochodnych (forward) (-) (3 912) 0 
Straty z realizacji walutowych instrumentów 
pochodnych (forward) (-) (30 745) 0 

Inne koszty finansowe (1 026) (395) 

Razem (58 079) (24 547) 

 
 
25. Podatek dochodowy bieŜący 
 
Główne składniki obciąŜenia podatkowego w okresie sprawozdawczym i porównywalnym: 
 

 2008 2007 

Podatek dochodowy bieŜący (28 516) (15 192)

Podatek odroczony (8 638) (3 067)

    Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic 
przejściowych (8 638) (3 067)

Podatek dochodowy razem (37 154) (18 259)

 
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem 
według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według 
efektywnej stawki podatkowej Grupy: 

 2008 2007 

Zysk brutto 232 728 104 715 
Obowiązująca stawka podatku dochodowego od 
osób prawych 

19,0% 19,0% 

Podatek dochodowy według obowiązującej 
ustawowej stawki podatkowej 44 218 19 896 

Úpravy dane    

Nie podatkowe przychody i koszty finansowe 5 094 300 
Przychody i koszty wynikające z wyceny kontraktów 
IT (3 067) 0 

Pozostałe przychody i koszty nie podatkowe 2 190 1 500 
RóŜnica pomiędzy amortyzacją podatkową a 
rachunkową (4 625) 666 

Przychody nie stanowiące przychodów do 
opodatkowania 

(1 128) (3 162) 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 
przychodów 4 967 227 

Koszty podatkowe nie stanowiące trwale kosztów 
księgowych (10 377) (1 168) 

Podatek dochodowy razem 37 272  18 259 
Efektywna stawka podatkowa  16,0% 17,4% 
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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. 
 
 
26. Zysk na akcję 
 
Grupa wykazała zysk netto za okres sprawozdawczy przypisany do podmiotu 
dominującego  w kwocie 166 908 tys. SKK i zysk netto mniejszości w kwocie 28 666 tys. 
SKK. 
 

 2008 2007 

Zysk przypisany do podmiotu dominującego 166 908 78 604

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych 9 349 000 1 584 000

Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej 17,85 49,62

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej 17,85 49,62

 
W 2008 roku nastąpiła zmiana ilości akcji. Zmiany zostali opisane v Informacjach 
ogólnych  W kalkulacji średniej waŜonej liczby akcji w 2008 roku Grupa uwzględniła ty 
zmiany. W 2007 roku nie nastąpiła zmiana ilości akcji. 
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. 
 



Grupa kapitałowa Asseco Slovakia 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku 

Wszystkie kwoty w tysiącach koron słowackich (tys. SKK) 
 

 54 

Informacje dodatkowe 
 
27. Sprawozdawczość według segmentów 
 

 
Działalność na 

rynku 
słowackim 

Działalność 
na 

rynku 
czeskim 

Działalność 
na 

rynku 
austriackim 

Działalność 
ogółem 

Przychody za okres  
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku  

SprzedaŜ na rzecz klientów 
zewnętrznych 907 816 777 523 197 595 1 882 934 

SprzedaŜ między 
segmentami 18 325 322 0 18 647 

Przychody segmentu 
ogółem 926 141 777 845 197 595 1 901 581 

Wynik        

Wynik segmentu 106 587 77 070 38 310 221 967 
Pozostałe przychody 
(koszty) operacyjne  netto 

869 (593) 0 276 

Przychody (koszty) 
finansowe netto (427) 5 416 203 5 192 

Udział w zyskach jednostek 
stowarzyszonych 

1 531 3 762 0 5 293 

Zysk przed opodatkowaniem 108 560 85 655 38 513 232 728 
Podatek dochodowy 
(obciąŜenie podatkowe) (8 668) (20 311) (8 175) (37 154) 

         

Zysk (strata) netto za rok 
obrotowy 99 892 65 344 30 338 195 574 

          

Aktywa i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku  

Aktywa segmentu 3 165 210 1 200 621 196 792 4 562 623 
Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych 4 414 15 602 182 20 198 

Zobowiązania segmentu 1 215 798 513 052 166 754 1 895 604 

          
Pozostałe informacje dotyczące segmentu za okres  
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku 

Nakłady inwestycyjne (373 617) (2 815) (1 156) (377 588) 

Amortyzacja (46 247) (25 278) (2 265) (73 790) 
Odpisy aktualizujące 
wartość naleŜności (5 952) 0 (1 384) (7 336) 

Odpisy aktualizujące 
środki trwałe 0 0 0 0 

Odpisy aktualizujące 
wartość zapasów (211) (1 222) 0 (1 433) 

 
W wyniku rozszerzenia działalności poprzez nabycie spółki UNiQUARE Software 
Development GmbH zwiększyła się i liczba segmentów geograficznych. 
Segmenty geograficzne są dającym się wyodrębnić terytorialnie obszarem działalności 
Grupy, w ramach którego prowadzona jest działalność gospodarcza. 
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Grupa Asseco dokonuje podziału geograficznego na podstawie lokalizacji prowadzonej 
działalności, wydzielając następujące istotne obszary: 

• Działalność na słowackim rynku informatycznym, 
• Działalność na czeskim rynku informatycznym 

 
Grupa działa w segmencie technologii informatycznych i telekomunikacji.  Podstawowym 
przedmiotem działalności Grupy 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. 
 
 
28. Informacje o skonsolidowanym rachunku przepływów środków pienięŜnych 
 
W Grupie za okres sprawozdawczości zwiększyła się wartość środków pienięŜnych 
o kwotę 377 924 tys. SKK. Przyczyną tego była zwłaszcza emisja akcji na Giełdę 
papierów wartościowych we Warszawie. WaŜną część wydatków stanowi wypłata 
dywidend, akwizycja spółek oraz nabycie rzeczowych aktywów trwałych. Spłaty oraz 
uzyskania poŜyczek mali ujemny wpływ.  
Ze względu na to, na pewno nie nastąpi udostępnienie put opcji przez akcjonariuszy 
mniejszościowych spółki BERIT, a.s. zostały uwolnione środki pienięŜne złoŜone na ten 
cel na lokacie wiązanej w kwocie 80 585 tys. SKK (Inne wpływy inwestycyjne). 
 
 
29. Jednostki powiązane 
 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano transakcje ze spółkami zaleŜnymi i 
stowarzyszonymi. 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 
 2008 2007 2008 2007 
Transakcje z inwestorom znaczącym     
Asseco Poland, SA 9 176 9 625 56 0 
     
Transakcje z jednostkami zaleŜnymi 9 561 2 437 9 170 2 691 
Slovanet, a.s. 23 38 2 353 0 
Datalock, a.s. 4 891 0 3 010 0 
MPI Slovakia, a.s. 218 0 6 986 0 
Disig, a.s. 0 0 322 0 
Asseco Czech Republic, a.s. 9 176 9 625 56 0 
     
Transakcje z jednostkami 
stowarzyszonymi 

    

První Certifikační Autorita, a.s. 4 885 0 696 0 
     
Transakcje ogółem 28 754 12 100 22 593 2 691 
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Nazwa podmiotu 
NaleŜności   

Grupy 
Zobowiązania 

Grupy 
 2008 2007 2008 2007 
Transakcje z inwestorom znaczącym     
Asseco Poland, SA 2 392 0 0 0 
     
Transakcje z jednostkami zaleŜnymi     
Slovanet, a.s. - obchodné 177 1 132 1 739 420 
Slovanet, a.s. - finančné 0 0 22 844 0 
Datalock, a.s. - obchodné 659 0 0 17 
MPI Slovakia, s.r.o. 78 0 387 0 
Disig, a.s. 1 412 0 73 0 
Asseco Czech Republic, a.s. 12 631 0 0 0 
     
Transakcje z jednostkami 
stowarzyszonymi 

    

První Certifikační Autorita, a.s. 130 - 288 - 
D. Trust Certifikačná Autorita a.s.  2 248 -  - 
     
     
Transakcje ogółem 17 690 1 132 25 043 437 
 
Na podstawie umowy z dnia 20 lutego 2008 roku Asseco Slovakia, a.s. udzieliła spółce 
zaleŜnej UNiQUARE Software Development, GmbH poŜyczki w wysokości 1 500 tys. EUR. 
Oprocentowanie poŜyczki jest 1M EURIBOR + marŜa. Spłata poŜyczki wraz z odsetkami 
ma nastąpić najpóźniej do kwietnia 2010 roku. 
 
 
30. Jednostki powiązane 
 
Skład Grupy na dzień 30 czerwca 2008 roku został przedstawiony w punkcie Informacje 
ogólne. 
Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Asseco w II kwartałach 2008 roku składają 
się wyniki Asseco Slovakia, a.s. oraz wyniki spółek konsolidowanych. PoniŜej 
przedstawiono podstawowe dane spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym za II kwartały 2008 roku (w tys. SKK)* 
 

Spółka 
Przychody  

ze sprzedaŜy 
Zysk/(strata)  

netto 

 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2008 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2007  

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2008 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2007  

Asseco Slovakia, a.s. 402 275 368 627 228 159 87 327 

Grupa Slovanet 350 138 312 384 1 124 15 256 

Grupa Datalock 1 146 563 123 537 12 709 (708) 

MPI Slovakia, s.r.o. 2 30 137 - 71 - 

Grupa LCS International 3 192 355 - 12 446 - 

Grupa BERIT 4 71 566 - (12 575) - 
Asseco Czech Republic, 
a.s. 5 513 924 - 65 473 1 648 

Disig, a.s. 6 15 675 - 3 043 - 

Grupa UNiQUARE 7 197 595 - 30 338 - 
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* Dane nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych; zaprezentowano skonsolidowane przychody Grupy oraz wynik 
finansowy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy 
 
1   Spółka Datalock, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w marcu 2007 roku 
2   Spółka MPI Slovakia, s.r.o. została zakupiona przez Asseco Slovakia w lipcu 2007 roku 
3   Spółka LCS International, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w lipcu 2007 i 
przekazana do Asseco Czech Republic w październiku 2007 roku 
4   Spółka BERIT, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w sierpniu 2007 i przekazana do 
Asseco Czech Republic w październiku 2007 roku 
5   Spółka Asseco Czech Republic, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w  październiku 
2007 roku, w czerwcu 2007 Asseco Czech Republic była jednostka stowarzyszona (25,06% udział) 
6   Spółka Disig, a.s. została zakupiona przez Asseco Slovakia w październiku 2007 roku 
7   Spółka UNiQUARE Software Development GmbH została zakupiona przez Asseco Slovakia w 
styczniu 2008 roku 
 
 
31. Zobowiązania pozabilansowe 
 
W spółce Slovanet, a.s. istnieje gwarancja bankowa wydana przez Československá 
obchodná banka, a.s waŜna do 31 grudnia 2008 na kwotę 3 mln SKK dla Ministerstwa 
transportu, poczty i telekomunikacji Republiki Słowackiej za wykonanie kontraktu w 
projekcie Internet for Education (IPV).  
Oprócz tego spółka Slovanet, a.s. otrzymała gwarancję bankową na zabezpieczenie 
spełnienia obowiązków wobec spółki T-Mobile za udostępnione usługi, a.s. za 
pośrednictwem Tatra banka, a.s. (gwarancja jest waŜna do 31 grudnia 2008) i gwarancję 
bankową na zabezpieczenie spełnienia zobowiązań za udostępnione usługi na kwotę 450 
tys. SKK (gwarancja jest waŜna do 28 lutego 2009). 
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 84 112 tys. 
SKK (poprzednio kwota 105 000 tys. SKK) i została udzielona na czas nieokreślony. 
W sens podpisanej umowy z Tatra banka, a.s. spółka Asseco Slovakia, a.s. udzieliła 
gwarancji (51 sztuk akcji spółki Slovanet, a.s., tj. 51% udział) za spółkę Slovanet, a.s. w 
wysokości 2 646 tys. EUR za udostępniony kredyt. Ten kredyt powinien zostać spłacony 
do 2012 roku. Zastąpił on kredyt akwizycyjny, który czerpała spółka Slovanet, a.s. od 
Československá obchodná banka, a.s. Gwarancja Spółki wobec Tatra banka, a.s. 
zastępuje poprzednie poręczenie udzielone wobec Československá obchodná banka, a.s.  
Oprócz tego spółka Asseco Slovakia przyznała spółce  Slovanet gwarancję na kredyty 
bankowe przez Tatra banka, a.s. czerpane na podstawie ramowej umowy kredytowej w 
wysokości 71.639 tys. SKK. 
 
 
32. Zatrudnienie 
 
Przeciętne zatrudnienie w Grupie w okresie sprawozdawczym: 

 2008 2007

Zarząd i kadra kierownicza jednostki dominującej 5 4

Zarząd i kadra kierownicza jednostek z Grupy 22 11

Produkcja oprogramowania 1 121 422

IT Support 365 119

SprzedaŜ i marketing  196 75
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Administracja 202 74

Inne 16 16

Razem 1 927 721
 
Zatrudnienie w Grupie na dzień 

 30 czerwca 2008 30 czerwca 2007

Zarząd i kadra kierownicza jednostki dominującej 5 4

Zarząd i kadra kierownicza jednostek z Grupy 23 11

Produkcja oprogramowania 1 110 429

IT Support 365 121

SprzedaŜ i marketing  199 74

Administracja 203 74

Inne 17 20

Razem 1 922 733
 
Zatrudnienie zwiększyło się w porównaniu do stanu z  2006 roku. Wzrost jest 
konsekwencją akwizycji. 
 
Liczba osób zatrudnionych w spółkach Grupy na dzień 

 30 czerwca 2008 30 czerwca 2007

Asseco Slovakia, a.s. 355 344

Grupa Slovanet 204 175

Grupa Datalock 209 214

MPI Slovakia, s.r.o. 27 -

Grupa BERIT, a.s. 18 -

Grupa LCS International, a.s. 139 -

Asseco Czech Republic, a.s. 585 -

Disig, a.s. 250 -

UNiQUARE 135 -

Razem 1922 733
 

33. Zarządzanie ryzykiem 
 
Grupa Asseco Slovakia naraŜona jest na szereg ryzyk mających swe źródła zarówno w 
sytuacji 
makroekonomicznej w krajach, w których spółki Grupy operują, jak i mikroekonomicznej 
w poszczególnych przedsiębiorstwach.  
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, naleŜą kredyty 
bankowe, akcje własne, środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych 
instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność spółek. 
Spółki Grupy posiadają teŜ inne instrumenty finansowe, takie jak naleŜności i 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pochodne instrumenty finansowe, które 
powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nie działalności. 
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Głównymi czynnikami zewnętrznymi wynikającymi z instrumentów finansowych Grupy 
mogącymi wywierać negatywny wpływ na wynik Grupy są wahania kursów walut obcych 
względem korony słowackiej oraz zmiany rynkowych stóp procentowych.  
Pośrednio na wynik finansowy wpływają takŜe: wzrost PKB, wielkość zamówień 
publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach oraz 
poziom inflacji.  
Do czynników wewnętrznych, mogących mieć negatywny wpływ na wynik Grupy naleŜą 
ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracy, ryzyko związane z niewłaściwym 
oszacowaniem kosztów projektu umowy w momencie zawarcia umowy oraz ryzyko 
zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbiorcą.  
Zarządy weryfikują i uzgadniają zasady zarządzania kaŜdym z tych rodzajów ryzyka – 
zasady te zostały w skrócie omówione poniŜej. Grupa monitoruje równieŜ ryzyko cen 
rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. 
Grupa nie stosuje wyrafinowanych metod ustalania koncentracji dla kaŜdego z ryzyk. 
Natomiast Zarządy spółek monitorują instrumenty finansowe i analizują jak duŜo 
instrumentów podlega poszczególnym ryzykom. W przypadku nadmiernej koncentracji, 
to jest, ekspozycji na moŜliwe zmiany parametrów rynkowych, Grupa stara się bądź 
ubezpieczyć to ryzyko (stosuje hedging), bądź w przypadku braku takiej moŜliwości lub 
niewielkiej kwoty eksponowanej obserwuje zmiany rynkowe parametru oraz monitoruje 
wartość całkowitego moŜliwego wpływu na wynik. 
 
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 
 
Walutą, w której Grupa prezentuje wyniki jest słowacka korona, jednak niektóre 
kontrakty denominowane są w walucie obcej (EUR i CZK). W związku z tym Grupa 
naraŜona jest na straty wynikające z róŜnic w kursie waluty obcej w stosunku do 
słowackiej korony w okresie od daty zawarcia kontraktu, do daty wystawienia faktury. 
Ponadto walutami operacyjnymi jednostek zaleŜnych mających siedzibę poza granicami 
Słowacji są waluty obowiązujące w krajach, w których podmioty te są prawnie 
zarejestrowane. W związku z tym wartość aktywów danej spółki jak równieŜ jej wynik 
jest przeliczany na słowackie korony, a zatem na ich wartość prezentowaną w 
sprawozdaniu mają wpływy kursów walut obcych względem słowackiej korony. 
 
Identyfikacja: Zgodnie z obowiązującymi w Grupie procedurami zawierania kontraktów 
handlowych kaŜda umowa zawarta lub denominowana w walucie obcej podlega 
szczególnej ewidencji.  Dzięki temu identyfikacja ryzyka następuje automatycznie. 
 
Pomiar: Miarą ekspozycji na ryzyko kursowe jest kwota instrumentu wbudowanego z 
jednej strony oraz kwota instrumentów finansowych powstałych w wyniku zawarcia 
instrumentów finansowych pochodnych na rynku finansowym z drugiej strony. Wszelkie 
zmiany wartości ekspozycji na ryzyko są monitorowane z częstotliwością dwutygodniową. 
Obowiązujące procedury prowadzenia projektów informatycznych nakazują 
systematyczne dokonywanie aktualizacji harmonogramów projektów oraz aktualizacji 
przepływów pienięŜnych z nich wynikających. 
 
Cel: Celem przeciwdziałania ryzyku zmian kursów walut jest zmitygowanie ich 
negatywnego wpływu na marŜę projektów. 
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Środki stosowane do zabezpieczeń kontraktów rozliczanych w walucie obcej to zawieranie 
prostych instrumentów pochodnych typu forward a w przypadku instrumentów 
wbudowanych opartych na umowach denominowanych w walucie obcej - instrument 
forward bez dostawy waluty.  
 
Dopasowanie zabezpieczenia ryzyka walutowego polega na zawieraniu odpowiednich 
instrumentów finansowych, dzięki którym zmiany czynnika powodującego ryzyko nie 
wpływają na wynik Grupy (zmiany instrumentów wbudowanych oraz instrumentów 
zawartych per saldo się znoszą). Niemniej jednak w związku ze znaczną zmiennością 
harmonogramów projektów oraz wynikającą z nich zmiennością przepływów pienięŜnych, 
spółki Grupy są naraŜone na zmiany wielkości ekspozycji na ten czynnik ryzyka. Stąd teŜ 
spółki dynamicznie dokonują przesunięć istniejących instrumentów zabezpieczających lub 
zawierają nowe tak, aby dopasowanie było jak najbardziej właściwe. NaleŜy jednak wziąć 
pod uwagę, iŜ instrumenty wbudowane zmieniają swoją wycenę w oparciu o dane z dnia 
podpisania umowy (spot i punkty swapowe) natomiast przesunięcie lub zawarcie nowych 
instrumentów na rynku finansowym moŜe nastąpić jedynie w oparciu o aktualnie 
obowiązujące stawki. Z tego wynika, Ŝe moŜliwe jest niedopasowanie wartości 
instrumentów finansowych i potencjalny wpływ wahań kursów walut na bieŜący wynik 
Grupy. 
 
Analiza wraŜliwości wyceny i rozliczeń wbudowanych i zawartych instrumentów 
pochodnych na zmiany kursów walut obcych w stosunku do korony słowackiej (tego typu 
aktywa występują jedynie w jednostce dominującej, zatem badanie zostało 
przeprowadzone jedynie względem zmian kursów korony czeskiej wobec korony 
słowackiej) wykazuje potencjalną moŜliwość negatywnej zmiany wyniku finansowego 
Grupy w wysokości 11 101 tys. SKK w przypadku załoŜonego umocnienia się kursu 
korony słowackiej w stosunku do korony czeskiej o 7.0% (patrz: metody przyjęte przy 
przeprowadzaniu analizy wraŜliwości).  
Analiza wraŜliwości przeprowadzona przy załoŜeniu osłabienia się kursu korony słowackiej 
w stosunku do korony czeskiej na poziomie 5,3% wykazuje moŜliwy dodatni wpływ na 
wynik Grupy w wysokości 13 008 tys. SKK. 
 
 

Waluta 
Wartość 

naraŜona na 
ryzyko 

Maksymalne 
odchylenie 
dodatnie 

Maksymalne 
odchylenie 
ujemne 

Wpływ na 
wynik 

Wpływ na 
wynik 

Aktywa finansowe 
Zawarte kontrakty forward na sprzedaŜ walut obcych 
CZK 155 130 7 hal -9 hal 10 813 (8 211) 
      
Zobowiązania finansowe 
Krótkoterminowe instrumenty finansowe wbudowane w kontrakty handlowe 
CZK 41 460 7 hal -9 hal 2 195 (2 890) 
   Razem 13 008 (11 101) 
 
 
Grupa przeprowadziła analizę wraŜliwości aktywów finansowych (środków pienięŜnych 
oraz naleŜności) i zobowiązań  na wahanie kursów walut obcych w związku z ryzykiem 
walutowym. Analiza dotyczyła się wartości w walutach obcych, które zostały wyliczone do 
wartości godziwej na dzień 30 czerwca 2008 roku. 
Zasadnicze wpływy na wynik finansowy, które wynikały z analizy wraŜliwości zostały 
zaprezentowane w następujących tabelach: 
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Waluta 
Wartość 

naraŜona na 
ryzyko 

Maksymalne 
odchylenie 
dodatnie 

Maksymalne 
odchylenie 
ujemne 

Wpływ na 
wynik 

Wpływ na 
wynik 

Środki pienięŜne i naleŜności na dzień 30 czerwca 2008 roku 
CZK 9 475 5 hal -6 hal 461 (368) 
PLN 2 827 59 hal -63 hal 198 (185) 
EUR 4 312 1,23 SKK -2,45 SKK 348 (175) 
CHF 2 487 0,90 SKK -0,63 SKK 82 (119) 
   Razem 1 089 (847) 
      
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku 
CZK 13 237 5 hal -6 hal 514 (643) 
PLN 2 367 59 hal -63 hal 155 (166) 
EUR 362 1,23 SKK -2,45 SKK 15 (29) 
USD 5 438 1,34 SKK -1,50 SKK 380 (425) 
   Razem 1 064 (1 263) 
 
 

Waluta 
Wartość 

naraŜona na 
ryzyko 

Maksymalne 
odchylenie 
dodatnie 

Maksymalne 
odchylenie 
ujemne 

Wpływ na 
wynik 

Wpływ na 
wynik 

Środki pienięŜne i naleŜności na dzień 30 czerwca 2007 roku 
CZK 193 726 3 hal -3 hal 5 812 (5 812) 

   Razem 5 812 (5 812) 
      
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 roku 
EUR 2 911 60 hal -60 hal 1 746 (1 746) 
    Razem 1 746 (1 746) 
 
 
Wpływ zmian kursów walut obcych na wartość godziwą środków pienięŜnych oraz  innych 
aktywów finansowych na dzień 30 czerwca 2008 roku jest nieistotny. Spłacanie rat 
kredytu, który został zaciągnięty w EUR nie zostało zabezpieczone. 
 
 
Ryzyko zmian stopy procentowej 
 
Zmiany rynkowych stóp procentowych mogą niekorzystnie oddziaływać na wynik 
finansowy Grupy. Grupa jest naraŜona na ryzyko zmiany tego czynnika w dwóch 
punktach swojej aktywności:  

• zmiana wartości odsetek naliczonych od kredytów udzielonych przez zewnętrzne 
instytucje finansowe spółkom Grupy opartych na zmiennej stopie procentowej  

• zmiana wyceny zawartych i wbudowanych instrumentów pochodnych, opartych na 
krzywej forwardowej stóp procentowych.  Więcej informacji na temat czynnika 
moŜna znaleźć w opisie dotyczącym zarządzania ryzykiem walutowym. 

 
Identyfikacja: Ryzyko zmian stopy procentowej powstaje i jest rozpoznawane w 
poszczególnych spółkach Grupy w momencie zawarcia transakcji lub instrumentu 
finansowego opartego na zmiennej stopie procentowej. Wszystkie tego typu umowy 
przechodzą przez odpowiednie działy i w związku z tym wiedza na ten temat jest pełna i 
bezpośrednia. 
 
Pomiar: Spółki Grupy mierzą ekspozycję na ten czynnik ryzyka zestawiając sumę kwot 
wynikających ze wszystkich instrumentów finansowych opartych o zmienną stopę 
procentową.  
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Cel: Celem ograniczenia ryzyka jest minimalizacja poniesienia większych kosztów z tytułu 
zawartych instrumentów finansowych opartych na zmiennej stopie procentowej. 
 
Środki: Spółki Grupy posiadają dostępne dwa instrumenty ograniczające ryzyko. Starają 
się unikać zaciągania kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej. Jeśli pierwsze 
rozwiązanie nie jest moŜliwe, mają moŜliwość zawarcia kontraktów terminowych na stopę 
procentową. 
 
Dostosowanie: Grupa gromadzi i analizuje bieŜące informacje z rynku na temat aktualnej 
ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej. W obecnej sytuacji spółki Grupy nie 
zabezpieczają zmian stopy procentowej. 
 
 
Grupa przeprowadziła analizę wraŜliwości rat kredytu na wahania stopy procentowej. 
(patrz: metody przyjęte przy przeprowadzaniu analizy wraŜliwości). Łącznie spadek 
bazowych stóp oprocentowania wpłynąłby korzystnie na wynik Grupy w wysokości 
480 tys. SKK, natomiast wzrost stóp procentowych wpłynąłby negatywnie na osiągnięty 
przez Grupę wynik w wysokości 377 tys. SKK. MoŜna uznać wyliczone róŜnice jako 
nieistotne. 
 
Wpływ na wynik finansowy zaprezentowany w następującej tabele 
 

Stopa 
procentowa 

Wartość 
naraŜona na 

ryzyko 

Maksymalne 
odchylenie 
dodatnie 

Maksymalne 
odchylenie 
ujemne 

Wpływ na 
wynik 

Wpływ na 
wynik 

3M PRIBOR 126 300 0.024 bp -0.022 bp 137 (152) 

1M BRIBOR 198 327 0.024 bp -0.022 bp 154 (96) 

3M EURIBOR 75 994 0.034 bp -0.050 bp 189 (129) 

   Razem 480 (377) 
 
 
Ryzyko wzrostu kosztów pracy 
 
WaŜna część kosztów związanych z prowadzonymi projektami stanowią koszty 
wynagrodzeń. Przy tak wysokim zaangaŜowaniu pracy ludzkiej, wzrost kosztów 
wynagrodzeń moŜe niekorzystnie wpłynąć na marŜę projektów, a w konsekwencji na 
wynik Grupy. 
 
Identyfikacja: KaŜdy projekt, w którym biorą udział pracownicy zatrudnieni w Grupie 
podlega temu ryzyku. 
 
Pomiar: Spółki badają wartość średnich wynagrodzeń na poszczególnych poziomach 
kompetencyjnych sprawdzając zmiany historyczne i analizując trendy rynkowe. 
 
Cel: Celem jest utrzymywanie kosztów wytworzenia produktów na poziomie 
zapewniającym osiąganie załoŜonych marŜ na kaŜdym z projektów i w konsekwencji 
pozostanie konkurencyjnym dostawcą rozwiązań informatycznych. 
 
Środki: Grupa stosuje wiele środków, które zmniejszają ryzyko wystąpienia efektów 
negatywnych przy zmianach wynagrodzeń na rynku:  

• zatrudnia ludzi w wielu rejonach geograficznych, co pozwala zdywersyfikować to 
ryzyko,   

• prowadzi stały monitoring wynagrodzeń na rynku, dzięki czemu unika 
zaskoczenia,  
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• utrzymuje właściwą piramidę zatrudnienia w ujęciu poszczególnych poziomów 
kompetencyjnych. 

 
Dostosowanie: Trudno mówić o zarządzaniu ryzykiem w tym przypadku. 
 
 
Ryzyko niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych 
 
Główne źródło zysków spółek Grupy pochodzi z realizacji złoŜonych projektów 
informatycznych prowadzonych na podstawie kontraktów o ustalonym z góry 
wynagrodzeniu. Realizacja takich projektów wymaga bardzo dobrego planowania 
zarówno w zakresie harmonogramu prac jak i zasobów potrzebnych do realizacji 
obiecanego zakresu projektu. Jednostki Grupy stosują w tym zakresie złoŜone procedury, 
które z jednej strony ułatwiają przygotowanie właściwego planu, a z drugiej strony 
zapobiegają sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych kosztów. 
 
Identyfikacja: Ryzyko niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych jest 
identyfikowane kaŜdorazowo przy analizie umowy z klientem. Proces obiegu informacji 
przed zawarciem kontraktu jak i w czasie jego realizacji, oparty i synchronizowany z 
wymogami systemu ISO, gwarantuje pełną przejrzystość kaŜdego projektu. 
 
Pomiar: Do pomiaru tego ryzyka spółki Grupy uŜywają specjalnej miary zwanej rejestrem 
ryzyk, który zawiera listę ryzyk wraz z ich kwantyfikacją i wartościowaniem. Komitety 
sterujące, powołane dla kaŜdego większego projektu, dokonują aktualizacji odpowiednich 
rejestrów. Spółki Grupy na bieŜąco śledzą dwa czynniki świadczące o zgodności realizacji 
kontraktu z pierwotnymi planami tj. współczynniki CPI i SPI. 
 
Cel: Celem uniknięcia ryzyka niewłaściwego oszacowania zakresu prac projektowych jest 
ustrzeganie się od zawierania nierentownych kontraktów.  
 
Środki, jakie mogą być wykorzystane przez jednostki Grupy to stosowanie opartych o 
światowe standardy i własne doświadczenia metod szacowania kosztów w projektach, 
określania harmonogramu oraz szacowania ryzyk mogących zagrozić terminowym, 
merytorycznym lub finansowym zrealizowaniu zadań. 
 
Dopasowanie: Trudno mówić o zarządzaniu ryzykiem w tym przypadku. 
 
Ryzyko zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbiorcą 
 
Grupa naraŜona jest na ryzyka związane z nie wywiązywaniem się z umów przez 
kontrahentów. Po pierwsze ryzyko to dotyczy wiarygodności kredytowej oraz dobrej woli 
odbiorców, którym spółki Grupy dostarczają rozwiązania informatyczne, po drugie 
dotyczy ono wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje 
dostawy. 
 
Identyfikacja: Ryzyko to identyfikowane jest kaŜdorazowo, przy zawieraniu umowy z 
klientem, oraz później, podczas rozliczania płatności. 
 
Pomiar: Pomiar tego typu ryzyka opiera się na wiedzy o skargach lub toczących się 
procesach przeciw klientowi podczas zawierania umowy. Co dwa tygodnie przeprowadza 
się kontrolę rozliczonych płatności dotyczących podpisanych kontraktów, razem z analizą 
rachunków zysków i strat na poszczególnych projektach. 
 
Cel: Celem zminimalizowania tego ryzyka jest uniknięcie straty finansowej wynikającej z 
implementacji rozwiązania informatycznego, jak równieŜ utrzymanie załoŜonej marŜy na 
projektach. 
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Środki: PoniewaŜ obszarem działania Grupy jest głównie sektor bankowy i finansowy, 
odbiorcami są podmioty które dbają o swoją renomę. W związku z tym środki kontroli 
ryzyka ograniczają się do monitoringu terminowości przelewów oraz, w razie potrzeby, 
upomnienia się o naleŜną zapłatę. W przypadku mniejszych klientów pomocny jest 
natomiast monitoring prasy branŜowej, analiza poprzednich doświadczeń, doświadczeń 
konkurencji, itp. Jednostki Grupy zawierają transakcje finansowe z renomowanymi 
domami brokerskimi, oraz bankami. 
 
Dopasowanie: Trudno mówić o zarządzaniu ryzykiem w tym przypadku. 
  
 
Ryzyko związane z płynnością 
 
Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania 
płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno 
inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta naleŜności) oraz prognozowane 
przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej. 
 
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością 
finansowania, poprzezkorzystanie z rozmaitych źródeł finansowania. 
 
Analizę umownej płatności zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 
2008 roku zawiera poniŜsza tabela: 

Na dzień 30 czerwca 2008  Kwota Struktura

Zobowiązania nie wymagalne 198 187 90%

Zobowiązania przeterminowane do 3 miesięcy 10 091 5%

Zobowiązania przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 10 319 5%

Razem 218 597 100%
 

Na dzień 30 czerwca 2007  Kwota Struktura

Zobowiązania nie wymagalne 117 903 84%

Zobowiązania przeterminowane do 3 miesięcy 13 734 10%

Zobowiązania przeterminowane powyŜej 3 miesięcy 8 593 6%

Razem 140 230 100%
 
WaŜna część zobowiązani jest płatna lub krótko po terminie płatności. 
 
Tabele poniŜej przedstawiają wiekowanie pozostałych zobowiązań finansowych: 
 

Na dzień 30 czerwca 2008 
Wymagalne 
do 1 roku 

Wymagalne od 
1 roku do 5 lat 

Wymagalne 
od 5 lat Razem 

Kredyt w rachunku bieŜącym 58 748 0 0 58 748 
Kredyt inwestycyjny 57 431 212 818 3 684 273 933 
PoŜyczki 6 749 44 0 6 793 
Instrumenty pochodne 
wbudowane w kontrakty IT 4 041 0 0 4 041 
Zobowiązania z leasingu 
finansowego 22 722 64 997 0 87 719 
Zobowiązania z dywidend 8 373 0 0 8 373 
Opcja put - UNiQUARE 0 0 494 211 494 211 
Razem 158 064 277 859 497 895 933 818 
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Na dzień 30 czerwca 2007 
Wymagalne 
do 1 roku 

Wymagalne od 
1 roku do 5 lat 

Wymagalne 
od 5 lat Razem 

Kredyt w rachunku bieŜącym 17 904 71 616 8 943 98 463 
Zobowiązania z dywidend 8 550 0 0 8 550 
Zobowiązania z leasingu 
finansowego 5 475 8 084 0 13 559 
Razem 31 929 79 700 8 943 120 572 
 
 
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. 
 
 
Metody przyjęte przy przeprowadzaniu analizy wraŜliwości 
 
Do wyznaczenia wartości, względem których przeprowadzona została analiza wraŜliwości 
na zmiany kursów walutowych mogących mieć wpływ na wynik Grupy wykorzystano 
historyczne kursy wyznaczone przez Narodowe Banki tych krajów, w których spółki Grupy 
operują w stosunku do walut, obcych dla danego podmiotu w którym posiadają aktywa 
bądź zobowiązania w pierwszym półrocze 2008. Zastosowana metoda polegała na 
wyznaczeniu średniego kursu waluty obcej względem waluty operacyjnej w danym roku, 
a następnie wyliczeniu, o jaką wartość procentową róŜni się ona od wartości 
maksymalnej i minimalnej.  
Dla pary USD / SKK są to wartości -10,9% i 9,2%, CZK / SKK są to wartości -7,0% i 
5,3%., PLN / SKK są to wartości -3,9% i 4,2%, CHF / EUR są to wartości -3,3% i 4,8% 
oraz EUR / CZK są to wartości -8,3% i 9,3%.  
Grupa nie wykonywała analizy wraŜliwości aktywów i zobowiązań na zmianę kursu 
SKK/EUR w wyniku wprowadzenia euro w Republice Słowackiej z dniem 1 stycznia 2009 
roku. Przyszła zmiana obecnego kursu wobec ustalonego kursu wymiennego jest znana i 
nie podlega ryzyku nieprzewidywalnych wahań, a jej ewentualnym negatywnym 
wpływom na wyniki Grupy nie przypisuje się większego znaczenia.  
Do wyznaczenia wartości, względem których przeprowadzona została analiza wraŜliwości 
na zmiany stóp procentowych mogących mieć wpływ na wynik Grupy wykorzystano 
historyczne dane dotyczące stóp procentowych z pierwszego półrocza 2008. Zastosowana 
metoda polegała na wyznaczeniu średniego kursu stopy procentowej w pierwszym 
półrocze 2008, a następnie wyliczeniu, o jaką wartość procentową róŜni się ona od 
wartości maksymalnej i minimalnej. Dla stopy procentowej PRIBOR są to wartości 4,5% 
(24 punktów procentowych) i -4,0% (22 punktów procentowych), dla stopy procentowej 
BRIBOR są to wartości 3,4% (17 punktów procentowych) i -5,5% (28 punktów 
procentowych) oraz dla stopy procentowej EURIBOR są to wartości 5,5% (34 punktów 
procentowych) i -8,0% (50 punktów procentowych). 
 
 
Wartość godziwa 
 
Wartość godziwa posiadanych przez Grupę aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 
30 czerwca 2008 roku i 30 czerwca 20087 roku nie róŜni się znacząco od ich wartości 
bilansowej. 
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34. Zarządzanie kapitałem 
 
Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu 
kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność 
operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. 
Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych 
wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, 
Grupa moŜe zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał 
akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W okresie obrotowym zakończonym 30 
czerwca 2008 roku i 30 czerwca 2007 roku nie wprowadzono Ŝadnych zmian do celów, 
zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze. 
Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako 
stosunek zadłuŜenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłuŜenie netto. Zasady 
Grupy stanowią, by wskaźnik nie przekroczył 35%. Do zadłuŜenia netto Grupa wlicza 
oprocentowane kredyty i poŜyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne 
zobowiązania, pomniejszone o środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych. 
Kapitał obejmuje zamienne akcje uprzywilejowane, kapitał własny naleŜny 
akcjonariuszom jednostki dominującej pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu 
niezrealizowanych zysków netto. 
 

 2008 2007

Kredyty i poŜyczki długoterminowe 339 474 98 463

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne 822 716 267 935

Minus środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne (980 802) (578 666)

 181 388 (212 268)

   

Zamienne akcje uprzywilejowane 0 0

Kapitał własny naleŜny akcjonariuszom jednostki 
dominującej  2 539 747 1 029 970

Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków 
netto 

0 0

Kapitał razem 2 539 747 1 029 970

   

Kapitał i zadłuŜenie netto 2 721 135 817 702

Wskaźnik dźwigni 6,67% -

 
 
35. Wynagrodzenie wypłacone i naleŜne członkom Zarządu oraz członkom Rady 

Nadzorczej Jednostki Dominującej 
 

  2008 2007 

Zarząd Stanowisko  21 854 18 845 
    
Klein Jozef  Prezes Zarządu 6 441 7 162 
Morávek Martin Członek Zarządu 6 842 6 665 
Roštár Jozef Członek Zarządu 4 060 4 598 
Klačan Andrej Członek Zarządu 1 766 420 
Angyalová Edita Członek Zarządu 2 745 0 
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Rada Nadzorcza  1 335 1 299 
    
Góral Adam Przewodniczący Rady Nadzorczej 0 0 

Košári Andrej 
Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 

78 0 
Molnár Ľudovít Członek Rady Nadzorczej 103 300 
Kolník Marián Członek Rady Nadzorczej 78 0 
Balážová Eva Członek Rady Nadzorczej 1 076 999 
    
Razem  23 189 20 144 
 
 
36. Nakłady inwestycyjne 
 
W okresie sprawozdawczym Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 
388 556 tys. SKK, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 138 001 tys. SKK. 
Nakłady inwestycyjne planowane na 2008 rok wynoszą ok. 675 mil. SKK. 
Poniesione nakłady inwestycyjne w II kwartałach 2007 roku wynosiły 346 618 tys. SKK, 
w tym na niefinansowe aktywa trwałe 35 129 tys. SKK. 
 
 
37. Ocena moŜliwości zrealizowania opublikowanych przez Zarząd prognoz 

wyników na 2007 rok. 
 
Zarząd Asseco Slovakia a.s. nie publikował prognoz wyników na 2008 rok. 
 
38. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym. 
 
Po dniu bilansowym to jest w okresie od 30 czerwca 2008 roku do dnia sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jest do dnia 12 września 2008 roku 
wystąpili następne znaczące zdarzenia  mające wpływ na osiągnięcie wyników 
finansowych 2008 roku Grupy. 
 
Działalność inwestycyjna 
 
 
Połączenie spółki CATV Tekov, s.r.o. ze spółką Slovanet, a.s. 
 
Dnia 8 sierpnia 2008 roku Zarząd oraz przedstawiciele obydwu łączonych spółek podjęli 
decyzję o rozwiązaniu bez likwidacji spółki CATV Tekov, spol. s r.o. i jej połączeniu ze 
sukcesyjną spółką Slovanet, a.s. Umowa o połączeniu spółek handlowych została 
podpisana 16 czerwca 2008 roku. Następnie, dnia 1 sierpnia 2008 spółka CATV Tekov, 
spol. s r.o. została wykreślona z rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy Nitra. 
Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Slovanet, a.s., która 
z dniem 1 sierpnia 2008 roku przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki. 
 
 
Nabycie kolejnego udziału w spółkę Axera, s.r.o. 
 
W dniu 4 września 2008 roku spółka Datalock, a.s. podpisała umowę znaczącą w 
przedmiocie nabycia 10% udziału w kapitale zakładowym spółki Axera, s.r.o. Datalock, 
a.s. w ten sposób jest właścicielem 50 % udziałów w tej spółce.  
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Nabycie udziału w spółkę BrNet, s.r.o.  
 
W dniu 11 września 2008 roku spółka Slovanet, a.s. podpisała umowę w przedmiocie 
nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki BrNet, s.r.o. Całkowite koszty 
nabycia udziałów kształtują się na poziomie 11 500 tys. SKK. Spółka BrNET, s.r.o. została 
załoŜona w roku 2006 i jest dostawcą usług internetowych w Breźnie oraz 
miejscowościach sąsiednich. Roczny obrót za 2007 r. przekracza 5,6 mil. SKK. Spółka 
posiada ponad 1500 klientów. Akwizycja jest kontynuacja strategii rozwoju spółki 
Slovanet, a.s. opublikowanej w listopadzie 2007. 
 
 
39. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to jest do dnia 12 
września 2008 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, 
a powinny być ujęte w księgach rachunkowych 2007 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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Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe                                                             
 
BILANS  
  1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2007 - 

 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 czerwca 2007 

Aktywa    
    

Aktywa trwałe    

    

Rzeczowe aktywa trwałe 16 497 15 333 17 134 
Wartości niematerialne i 
prawne 1 234 821 206 
Inwestycje długoterminowe 1 907 031 840 121 434 469 
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 0 3 875 0 
NaleŜności długoterminove 0 3 070 3 158 
    
Aktywa trwałe razem 1 924 762 863 220 454 967 
    
Aktywa obrotowe    
    
Zapasy 75 75 5 171 
NaleŜności krótkoterminowe 324 858 777 225 133 368 
NaleŜności z tytulu wyceny 
kontraktow 
dlugoterminowych 0 18 805 43 313 
Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 79 878 1 500 15 000 
Środki pienięŜne i inne 
aktywa pienięŜne 642 279 178 624 540 664 
Środki pienięŜne zastrzeŜone 0 80 585 0 
Pozostale aktywa obrotowe 12 221 28 145 9 996 
    
Aktywa obrotowe razem 1 059 311 1 084 959 747 512 
    
Aktywa  razem 2 984 073 1 948 179 1 202 479 
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BILANS (kontynuacja) 
 1 stycznia 2008 - 1 stycznia 2007 - 1 stycznia 2007 - 

 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 czerwca 2007 
Kapital wlasny i 
zobowiazana 

 
  

    
Kapital wlasny    
    
Kapitał podstawowy 21 360 1 584 1 584 
Kapitał zapasowy 2 344 068 891 390 891 390 
Niepodzielony wynik 
finansowy z lat ubiegłych 0 62 026 62 026 
Zysk (strata) netto 228 159 192 444 87 327 
       
Kapitał własny razem 2 593 587 1 147 444 1 042 327 
    
Zobowiązania długoterminowe    
    
Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 3 436 0 6 499 
Inne zobowiązania  
długoterminowe 23 561 24 560 27 840 
    
Zobowiązania 
długoterminowe razem 26 997 24 560 34 339 
 
     
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 
 
    
Kredyty i poŜyczki 
krótkoterminowe 0 336 030 0 
Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług oraz inne 347 087 382 756 112 644 
Zobowiązania z tytulu 
wyceny kontraktow 
dlugoterminowych 0 18 035 2 272 
Rezerwy 16 402 39 354 10 897 
    
Zobowiązania 
krótkoterminowe i 
rezerwy razem 363 489 776 175 125 813 
    
Zobowiązania razem 390 486 800 735 160 152 
    
Kapital i zobowiazanie 
razem 2 984 073 1 948 179 1 202 479 
    
Wartość księgowa 2 593 587 1 147 444 1 042 327 
Liczba akcji 21 360 000 1 584 000 1 584 000 
Wartość księgowa na jedną 
akcję (w SKK) 121 724 658 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  
1 stycznia 2008  

- 
1 stycznia 2007 

 - 
 30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA   

     

Przychody ze sprzedaŜy 402 275 368 627 
Koszt własny sprzedaŜy  (218 831) (200 750) 
   
Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaŜy  183 444 167 877 
Koszty sprzedaŜy (25 215) (32 473) 
Koszty ogólnego zarządu (61 022) (49 623) 
Pozostałe przychody 
operacyjne  737 2 380 
Pozostałe koszty operacyjne (775) (204) 
   
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  97 169 87 957 
   
Przychody finansowe 183 759 41 072 
Koszty finansowe (45 006) (20 673) 
   
Zysk (strata) brutto 235 922 108 356 
Podatek dochodowy (7 763) (21 029) 
   
Zysk (strata) z działalności 
kontynuowanej 228 159 87 327 
   
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA  
   
Zysk (strata) z działalności 
zaniechanej           -           - 
   
Zysk (strata) netto  228 159 87 327 
   
Zysk (strata) na jedną akcję  
Średnia waŜona liczba akcji 
zwykłych  9 349 000 1 584 000 
   
Podstawowy zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą z działalności 
operacyjnej (w SKK)  24.40 55.13 
Podstawowy zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą z działalności 
zaniechanej (w SKK)  0.00 0.00 
Podstawowy zysk (strata) na 
jedną akcję (w SKK) 24.40 55.13 
   
Rozwodniony zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą z działalności 
operacyjnej (w SKK)  24.40 55.13 
Rozwodniony zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą z działalności 
zaniechanej (w SKK)  0.00 0.00 
Rozwodniony zysk (strata) 
na jedną akcję (w SKK) 24.40 55.13 
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RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    
 

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zisk 
(strata) 
netto Razem 

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

196 483 924     484 120 

Emisja kapitału akcyjnego ze 
środków własnych 

16 020 (16 020)     0 

Emisja kapitału akcyjnego – SPO 3 560 897 482     901 042 
Zmiana z tytulu dystrybucje 
profitu 

  87 292 (87 292)   0 

Dywidendy     (167 178)   (167 178) 
            
Ogólny zysk (strata) netto        228 159 228 159 
            
Na dzień 30 czerwca 2008 
roku 

21 360 2 344 068 (192 444) 420 603 2 593 587 

            
Na dzień 1 kwietnia 2008 roku 1 780 1 462 606 (192 444) 352 949 1 624 891 
            
Emisja kapitału akcyjnego ze 
środków własnych 

16 020 (16 020)     0 

Emisja kapitału akcyjnego – SPO 3 560 897 482     901 042 
Zmiana z tytulu dystrybucje 
profitu 

  87 292 (87 292)   0 

Dywidendy     (167 178)   (167 178) 
            
Ogólny zysk (strata) netto        67 654 67 654 
            
Na dzień 30 czerwca 2008 
roku 

21 360 2 431 360 (279 736) 420 603 2 593 587 

            
Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 891 313 218 286   1 111 183 
            
Zmiana z tytulu dystrybucje 
profitu   77 (77)   0 
Dywidendy     (156 183)   (156 183) 
Ogólny zysk (strata) netto        192 444 192 444 
            
Na dzień 31 grudnia 2007 roku 1 584 891 390 62 026 192 444 1 147 444 
      
      
Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 891 313 218 286   1 111 183 
            
Zmiana z tytulu dystrybucje 
profitu 

  77 (77)   0 

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

1 584 891 390 62 026 87 327 1 042 327 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH    
 
  1 stycznia 2008  

- 
1 stycznia 2007 

 - 
  30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 
A. Przepływy pienięŜne z 
działalności operacyjnej   
I. Zysk netto przed 
opodatkowaniem 235 922 108 356 
II. Korekty razem (131 931) (159 676) 
Amortyzacja 5 209 6 184 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic 
kursowych a innych trasakcji 
finansowych (32 954) (25 797) 
Odsetki  8 850 (9 882) 
(Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej (109 996) (150) 
Zmiana stanu rezerw (22 952) (9 279) 
Zmiana stanu zapasów 0 (3 099) 
Zmiana stanu naleŜności 104 609 (2 175) 
Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów (15 866) (108 608) 
Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych  832 (10 119) 
Inne korekty (69 663) 3 249 
III. Przepływy pienięŜne 
netto wygenerowane z 
działalności operacyjnej 
(I+/-II) 103 991 (51 320) 
Zapłacone odsetki (9 091)  
Zapłacony podatek dochodowy (24 468) (12 906) 
IV. Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II+/-III) 

70 432 (64 226) 

B. Przepływy środków 
pienięŜnych z działalności 
inwestycyjnej    
I. Wpływy inwestycyjne 199 828 40 728 
PoŜyczki spłacone oraz odsetki 241 31 086 
Dywidendy otrzymane 119 002 0 
Inne wpływy inwestycyjne 
(Środki pienięŜne zastrzeŜone) 80 585 0 
Wpływy z realizacji transakcji 
forward 0 9 642 
II. Wydatki inwestycyjne (304 238) (313 970) 
Nabycie wartości niematerialnych 
i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych (4 238) (3 732) 
Nabycie jednostek zaleŜnych (201 685) (310 238) 
PoŜyczki udzielone (69 468) 0 
Wpływy z realizacji transakcji 
forward (28 847) 0 
III. Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) (104 410) (273 242) 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH (kontynuacja) 

 
 
C. Przepływy środków 
pienięŜnych z działalności 
finansowej    
I. Wpływy finansowe 970 705 0 
Wpływy netto z emisji akcji  970 705 0 
II. Wydatki finansowe (473 072) (159 477) 
Dywidendy i inne wypłaty na 
rzecz właścicieli (167 178) (156 183) 
Spłaty kredytów i poŜyczek (303 120) 0 
Płatności zobowiązań z tytułu 
umów leasingu finansowego (2 774) (3 294) 
III. Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
finansowej (I-II) 497 633 (159 477) 
   
D. Przepływy pienięŜne netto, 
razem (A.III+/-B.III+/-
C.III) 463 655 (496 945) 
E. Środki pienięŜne na początek 
okresu 178 624 1 037 609 
F. Środki pienięŜne na koniec 
okresu (D+/-E) 642 279 540 664 
 


