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Wstęp 
 
Ostatni kwartał 2006 roku był znów pod względem biznesowym 

najlepszym kwartałem tego roku tak samo jak w ubiegłym 2005 roku. Przychody 
w kwocie cca 300 mil. SKK stanowią więcej niŜ 30% przychodów rocznych spółki 
w 2006 roku. Przychody 4. kwartału 2006 r. są mniejsze w porównaniu z 
przychodami 4. kwartału 2005 r., z drugiej strony pokazują bardziej realne 
spojrzenie na więlkość zrealizowanych usług. 4. kwartał 2005 r. nie był typowy 
glównie ze względu na zakończenie ostatnich etapów 2 duŜych projektów w VšZP 
(uruchomienie systemu ZPIS w VšZP, uruchomienie ADMIS) i zakończenie 
istotnego etapu MIS dla VšZP.        

Skumulowane wyniki finansowe razem za okres od 1.-4. kwartału 2006 r. 
są w przychodach na poziomie 12 % międzyrocznego wzrostu w porównaniu z 
rokiem 2005 i w net profit na poziomie 31% międzyrocznego wzrostu.  

 Za największy sukces biznesowy spółki Asseco Slovakia w 4Q 2006 r. 
uwaŜamy zwycięstwo w przetargu na dostawę kompleksowego systemu 
informatycznego ubezpieczenia zdrowotnego dla Union zdravotna poisťovňa 
(członek Eureko Group). Na podstawie tego sukcesu znacząco wzrosła pozycja 
Asseco Slovakia w branŜy ubezpieczenia zdrowotnego na Słowacji.   

 Do istotnych synergii spółek Asseco Slovakia i Slovanetu w 4Q 2006 r. 
naleŜą głównie wspólnie zrealizowane projekty w VšZP (wprowadzenie 
infrastruktury PKI) i dla Ministerstwa transportu, poczt i telekomunikacji 
(aplikacje dla zagwarantowanego podpisu elektronicznego w środowisku sfery 
publicznej w liczbie 1000 implementacji na Slowacji). Oprócz tych zrealizowanych 
projektów udało nam się wspólnym działaniem pozyskać dla Slovanetu 
następujących nowych klientów (Unifin, Úrad verejného zdravotníctva, Asset).  

 W 4Q 2006 Asseco Slovakia zrealizowała szereg projektów akwizycyjnych. 
Spośród nich nastepujące są sukcesywnie realizowane albo w procesie 
negocjacji: 

• Datalock, a.s. (ERP) – podpisana umowa akwizycyjna (AZ) na zakup 51% 
udziałów w spółce 

• <acq> - słowacka mniejszą IT firmą, która dostarcza usługi doradcze w 
zakresie implementacji kompleksowego systemu informatycznego SAP 
R/3, zakładane nabycie 51% udziałów w spółce akcji spółki 

• PVT, a.s. (CZ) – przygotowywany zakup udziałów w spółce od Asseco 
Poland  

• <acq1> (CZ) – spółka ERP, przygotowanie AZ na zakup 55% akcji spółki 
(zakładamy do 31.3.2007) 

• <acq2> (CZ) – spółka GIS i facility management, przebiegają negocjacje  
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Informacje ogólne 

 

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

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

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

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

 

                                                 
1
 Na podstawie decyzji Walnego zgromadzenia doszło do zmiany siedziby Spółki (Komunikat giełdowy nr 
15/2006 z dnia 2 grudnia 2006r.) 
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Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się 
następująco: 

 

Imię i nazwisko  Stanowisko  

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

Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się 
następująco: 

Imię i nazwisko  Stanowisko  

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

Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własności znacznych 
pakietów akcji 

Akcjonariat Asseco Slovakia, a.s.  

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

 

Akcjonariusz Ilość akcji 
Ilość głosów 

na WZ 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

Asseco Poland 660 000 660 000 41,67 

Ľubomír Chrenko  91 017 91 017 5,75 
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Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby 
zarządzające lub nadzorujące 
 

Osoba 
zarządzająca 

Ilość akcji na 
dzień 31-12-

2006 

Ilość akcji na 
dzień 31-12-

2006 
RóŜnica 

Jozef Klein 24 000 24 000 0 

Martin Morávek 27 000 27 000 0 

Andrej Košári 56 122 56 122 0 

 

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

W 4. kwartale 2006 r. nie doszło do Ŝadnych zmian w kapitale podstawowym 
spółki ani w całkowitej liczbie akcji. 

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

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

SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNYY  BBIILLAANNSS                                                                                                                                                                                                                                                            

  
01.01.2006 

 - 
01.01.2006 

 - 
01.01.2005 

- 
01.01.2005 

- 

 31.12.2006 30.09.2006 31.12.2005 30.09.2005 

Aktywa     

     

Aktywa trwałe     

     

Rzeczowe aktywa trwałe 138 807 126 418 20 756 22 255 

Wartość 51 094 155 444 0 0 

Inne wartości niematerialne i prawne 7 351 7 445 659 999 

Inwestycje długoterminowe 837 767 76 836 859 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 557 0 3 830 0 

NaleŜności długoterminove 70 126 6 905 406 42 

  0  0 

Aktywa trwałe razem 270 772 296 979 102 487 24 155 

     

Aktywa obrotowe     

     

Zapasy 11 573 19 550 38 0 

NaleŜności krótkoterminowe 192 758 283 520 170 198 150 346 

Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow 
dlugoterminowych 7 416 20 370 42 054 64 659 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 46 979 45 000 15 560 0 

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 1 070 572 943 997 188 176 189 160 

Pozostale aktywa obrotowe 54 246 933 18 896 4 539 

     

Aktywa obrotowe razem 1 383 544 1 313 370 434 922 408 704 

     

Aktywa  razem 1 654 316 1 610 349 537 409 432 859 

     

     

Kapital wlasny i zobowiazana     

     

Kapital wlasny     

     

Kapitał podstawowy 1 584 1 584 1 200 1 200 

Kapitał zapasowy 891 374 891 805 100 040 100 040 

Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 70 720 70 720 78 644 78 644 

Zysk (strata) netto 144 240 115 869 103 152 95 158 

      

Kapital podmiotu dominującego 1 107 918 1 079 978 283 036 275 042 

     

Kapitał mniejszości 46 554 57 006 0  

     

Kapitał własny razem 1 154 472 1 136 984 283 036 275 042 

     

Zobowiązania długoterminowe      

     

Kredyty i poŜyczki długoterminowe 92 469 104 379 0 0 
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 579 3 039 0 2 531 

Inne zobowiązania  długoterminowe 4 285 5 194 4 202 5 799 

     

Zobowiązania długoterminowe razem 102 333 112 612 4 202 8 330 

     

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy     

     

Zobowiązania handlowe i inne 340 981 300 045 187 438 115 676 

Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow 
dlugoterminowych 9 104 13 252 16 670 21 992 

Kredyty bankowe 27 197 24 178 0 0 

Rezerwy 20 229 23 278 46 063 11 819 

     

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem 397 511 360 753 250 171 149 487 

     

Zobowiązania razem 499 844 473 365 254 373 157 817 

     

Kapital i zobowiazanie razem 1 654 316 1 610 349 537 409 432 859 

     

     

Wartość księgowa 
1 107 918 1 079 978 283 036 275 042 

Liczba akcji 
1 584 000 1 584 000 1 200 000 1 200 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) 
699 682 236 229 
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SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNYY  RRAACCHHUUNNEEKK  ZZYYSSKKÓÓWW  II  SSTTRRAATT    

ttyyss..  SSKKKK  
01.01.2006  

- 
01.10.2006 

 - 
01.01.2005  

- 
01.10.2005  

- 

 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA  
      

        

Przychody ze sprzedaŜy 1 416 363 441 072 782 240 345 503 

Koszt własny sprzedaŜy  (951 025) (326 268) (453 863) (221 711) 

     

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy  465 338 114 804 328 377 123 792 

Koszty sprzedaŜy (102 418) (31 516) (90 659) (57 813) 

Koszty ogólnego zarządu (157 070) (51 337) (110 726) (56 204) 

Pozostałe przychody operacyjne  1 264 339 1 172 449 

Pozostałe koszty operacyjne (3 708) (838) (2 803) (314) 

     

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  203 406 31 452 125 361 9 910 

     

Przychody finansowe 44 404 40 616 5 813 1 793 

Koszty finansowe (82 036) (60 578) (2 203) (609) 

     

Zysk (strata) brutto 165 774 11 490 128 971 11 094 

Podatek dochodowy (25 376) 6 427 (25 819) (3 100) 

     

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 140 398 17 917 103 152 7 994 

     

Działalnośc zaniechana     

     

Zysk (strata) z działalności zaniechanej           -           -           -           - 

     

Zysk (strata) netto  140 398 17 917 103 152 7 994 

     

W tem zysk (strata):     

     

  przypisany do podmiotu dominującego 144 240 28 371 103 152 7 994 

  mniejszości (3 842) (10 454)   

     

     

Zysk (strata) na jedną akcję     

     

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych  1 313 000 1 313 000 1 200 000 1 200 000 

      
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej (w Sk)  109,86 21,61 85,96 6,66 
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności zaniechanej (w Sk)   

   

Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję  
   

  
   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą z działalności operacyjnej (w zł)   

   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności zaniechanej (w zł)   

   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  
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RRAACCHHUUNNEEKK  ZZMMIIAANN  WW  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNYYMM  KKAAPPIITTAALLEE  
WWŁŁAASSNNYYMM         

 ttyyss..  SSKKKK  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zysk 
(strata) 
netto Razem 

Kapitał 
mniejszoścowy 

Kapital 
wlasny 
razem 

         
Saldo na 1.1.2006   1 200 100 040 181 796   283 036 0 283 036 
                  
Konsolidacyjne zmiany             54 204 54 204 
Zwiększenia z tytułu emysje akciji   384 791 273     791 657   791 657 
Przeznacenie zysku      61 (61)   0 59 59 
Przeznacenie zysku - zmiana z tytułu 
konsolidacije       5 347   5 347 (3 867) 1 480 
Dywidendy       (116 362)   (116 362)   (116 362) 
                  
Ogólny zysk (strata) netto          144 240 144 240 (3 842) 140 398 
         
Saldo na 31.12.2006   1 584 891 374 70 720 144 240 1 107 918 46 554 1 154 472 
                  
         
Saldo na 30.9.2006   1 584 891 805 70 720 115 869 1 079 978 57 006 1 136 984 
         
Zwiększenia z tytułu emysje akciji   0 (431)     (431)   (431) 
Przeznacenie zysku                  
Przeznacenie zysku - zmiana z tytułu 
konsolidacije           0   0 
Dywidendy           0   0 
Korekty             2 2 
Ogólny zysk (strata) netto          28 371 28 371 (10 454) 17 917 
         
Saldo na 31.12.2006   1 584 891 374 70 720 144 240 1 107 918 46 554 1 154 472 
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RRAACCHHUUNNEEKK  ZZMMIIAANN  WW  SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNYYMM  KKAAPPIITTAALLEE  
WWŁŁAASSNNYYMM    

     

 ttyyss..  SSKKKK  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zisk (strata) 
netto Razem 

Kapitał 
mniejszoścowy 

Kapital 
wlasny 
razem 

         
         
Saldo na 31.12.2004  1 200 100 000 148 389  249 589  249 589 
         
Zmiany w zasadach rachunkowości 
(MSSF)    

16 632  16 632  16 632 

         
Saldo na 31.12.2004 po 
przekstalceniu  

1 200 100 000 165 021  266 221  266 221 

         
Przekształcenie na MSSF         
Kapitał zapasowy   40   40  40 
Dywidendy    (86 377)  (86 377)  (86 377) 
      0  0 
Ogólny zysk (strata) netto       103 152 103 152  103 152 
         

Saldo na 31.12.2005  1 200 100 040 78 644 103 152 283 036  283 036 
         
                  
         

Saldo na 30.09.2005  1 200 100 040 78 644 95 158 275 042  275 042 
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SSKKOONNSSOOLLIIDDOOWWAANNYY  RRAACCHHUUNNEEKK    PPRRZZEEPPŁŁYYWWÓÓWW  
PPIIEENNIIĘĘśśNNYYCCHH        

     

  ttyyss..  SSKKKK    01.01.2006  
- 

01.10.2006 
 - 

01.01.2005  
- 

01.10.2005  
- 

    31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005 
        
I. Ogólny zysk (strata) netto   144 240 28 371 103 152 7 994 
II. Korekty razem   175 229 195 830 (7 040) 69 060 
Zyski (straty) mniejszości   (3 842) (10 454)   
Amortyzacja   60 853 16 464 9 387 2 789 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych   43 048 33 661 (301) (1 105) 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   8 528 1 868 164 3 814 
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej   (462) (65) (200) 0 
Zmiana stanu rezerw   (25 854) 15 551 31 395 34 244 
Zmiana stanu zapasów   (3 555) 7 977 6 (38) 
Zmiana stanu naleŜności   12 956 107 595 (100 077) (35 411) 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów 

  
(3 407) (24 870) 44 582 40 505 

Zmiana stanu rozliczeń  z tytulu kontraktow 
dlugoterminowych 

  
27 072 8 806 (25 384) 17 283 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych    54 571 42 112 37 363 13 898 
Inne korekty   5 321 (2 815) (3 975) (6 919) 
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) 

  
319 469 224 201 96 112 77 054 

B. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności inwestycyjnej  

  
    

I. Wpływy inwestycyjne   111 493 235 5 998 1 136 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

  
1 084 147 364 0 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

  
0 0  0 

Z aktywów finansowych   88 88 5 496 998 
Inne wpływy inwestycyjne   110 321 0 138 138 
II. Wydatki inwestycyjne   (283 964) (28 731) (85 456) (79 027) 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 

  
(70 039) (28 431) (7 838) (1 501) 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

  
0 0 (674) (642) 

Na aktywa finansowe   (213 925) (300) (76 944) (76 884) 
  a) w jednostkach powiązanych   (213 925) (300) (76 159) (76 159) 
         w tym nabycie aktywów finansowych   (213 925) (300) (76 159) (76 159) 
  b) w pozostałych jednostkach   0 0 (785) (725) 
III. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

  
(172 471) (28 496) (79 458) (77 891) 

    
    

C. Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności finansowej  

  
    

I. Wpływy finansowe   942 778 (14 198) 0 0 
Wpływy netto z emisji akcji    791 657 (19 919) 0 0 
Kredyty i poŜyczki   150 864 5 610 0 0 
Inne wpływy finansowe   257 111 0 0 
II. Wydatki finansowe   (164 332) (20 106) (92 413) (448) 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
(113 637) (113 637) (82 021) 0 

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

  
0 113 637 (4 317) 40 

Spłaty kredytów i poŜyczek   
(35 151) (15 617)  0 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

  
(6 736) (674) (5 773) (1 201) 

Odsetki   (8 785) (3 815) (302) (91) 

Inne wydatki finansowe   
(23) 0  804 

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

  
778 446 (34 304) (92 413) (448) 
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D. Przepływy pienięŜne netto, razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 

  
925 444 161 401 (75 759) (1 285) 

    
    

E. Zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu 
róŜnic kursowych 

  
(43 048) (34 826) 301 301 

        
F. Środki pienięŜne na początek okresu   188 176 943 997 263 634 189 160 
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/-
D+E) 

  
1 070 572 1 070 572 188 176 188 176 
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2. Skrócone sprawozdanie finansowe                                                              
 

BBiillaannss        

ttyyss..  SSKKKK   
01.01.2006  

- 
01.10.2006 

 - 
01.01.2005  

- 
01.10.2005  

- 
  31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005 
Aktywa       
       
Aktywa trwałe       
       
Rzeczowe aktywa trwałe  19 550 21 364 20 756 22 255 
Inne wartości niematerialne i prawne  327 404 659 999 
Inwestycje długoterminowe  110 647 75 909 76 836 859 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 281 0 3 830 0 
NaleŜności długoterminove  272 0 406 42 
      
Aktywa trwałe razem  133 077 97 677 102 487 24 155 
      
Aktywa obrotowe      
      
Zapasy  2 072 0 38 0 
NaleŜności krótkoterminowe  143 992 216 836 170 198 150 346 
Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow 
dlugoterminowych  7 416 20 370 42 054 64 659 
Krótkoterminowe aktywa finansowe  46 979 45 000 15 560 0 
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne  1 037 609 928 399 188 176 189 160 
Pozostale aktywa obrotowe  17 784 933 18 896 4 539 
      
Aktywa obrotowe razem  1 255 852 1 211 538 434 922 408 704 
      
Aktywa  razem  1 388 929 1 309 215 537 409 432 859 
      
      
Kapital wlasny i zobowiazana      
      
Kapital wlasny      
      
Kapitał podstawowy  1 584 1 584 1 200 1 200 
Kapitał zapasowy  891 313 891 744 100 040 100 040 
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  68 160 68 160 78 644 78 644 
Zysk (strata) netto  150 126 117 897 103 152 95 158 
         
Kapitał własny razem  1 111 183 1 079 385 283 036 275 042 
      
Zobowiązania długoterminowe       
      
Kredyty i poŜyczki długoterminowe  0 0 0 0 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  657 202 0 2 531 
Inne zobowiązania  długoterminowe  35 049 5 194 4 202 5 799 
      
Zobowiązania długoterminowe razem  35 706 5 396 4 202 8 330 
      
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy      
      
Zobowiązania handlowe i inne  212 760 187 906 187 438 115 676 
Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow 
dlugoterminowych  9 104 13 252 16 670 21 992 
Rezerwy  20 176 23 276 46 063 11 819 
      
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem  242 040 224 434 250 171 149 487 
      
Zobowiązania razem  277 746 229 830 254 373 157 817 
      
Kapital i zobowiazanie razem  1 388 929 1 309 215 537 409 432 859 
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Wartość księgowa  1 111 183 1 079 385 283 036 275 042 

Liczba akcji  1 584 000 1 584 000 1 200 000 1 200 000 
Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK)  702 681 236 229 
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RRAACCHHUUNNEEKK  ZZYYSSKKÓÓWW  II  SSTTRRAATT      

      

ttyyss..  SSKKKK   
01.01.2006  

- 
01.10.2006 

 - 
01.01.2005  

- 
01.10.2005  

- 
  31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA   
      

         

Przychody ze sprzedaŜy  877 443 291 350 782 240 345 503 
Koszt własny sprzedaŜy   (505 310) (193 245) (453 863) (221 711) 

      
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy   372 133 98 105 328 377 123 792 

Koszty sprzedaŜy  (69 916) (24 600) (90 659) (57 813) 
Koszty ogólnego zarządu  (112 995) (39 080) (110 726) (56 204) 

Pozostałe przychody operacyjne   824 296 1 172 449 
Pozostałe koszty operacyjne  (3 708) (891) (2 803) (314) 

      
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   186 338 33 830 125 361 9 910 

      
Przychody finansowe  35 493 30 490 5 813 1 793 

Koszty finansowe  (50 304) (38 948) (2 203) (609) 
      

Zysk (strata) brutto  171 527 25 372 128 971 11 094 
Podatek dochodowy  (21 401) 6 857 (25 819) (3 100) 

      
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  150 126 32 229 103 152 7 994 

      

Działalnośc zaniechana      

      

Zysk (strata) z działalności zaniechanej            -           -           -           - 

      

Zysk (strata) netto   150 126 32 229 103 152 7 994 

      
Zysk (strata) na jedną akcję      

      

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych   1 313 000 0 1 200 000 0 

      
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z 
działalności operacyjnej (w Sk)   150 126,00 32 229,00 103 152,00 7 994,00 
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RRAACCHHUUNNEEKK  ZZMMIIAANN  WW  KKAAPPIITTAALLEE  WWŁŁAASSNNYYMM    

        

 ttyyss..  SSKKKK  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy lat 
ubieglych 

Zisk (strata) 
netto 

Razem 
       
Saldo na 1.1.2006   1 200 100 040 181 796   283 036 
              
Zwiększenia z tytulu emysje akciji   384 791 273     791 657 
Przeznacenie zysku           0 
Dywidendy       (113 636)   (113 636) 
              
Ogólny zysk (strata) netto          150 126 150 126 
              
Saldo na 31.12.2006   1 584 891 313 68 160 150 126 1 111 183 
              
       
Saldo na 1.1.2006   1 584 891 744 68 160 117 897 1 079 385 
              
Zwiększenia z tytulu emysje akciji     (431)     (431) 
Przeznacenie zysku           0 
Dywidendy           0 
              
Ogólny zysk (strata) netto          32 229 32 229 
              
Saldo na 31.12.2006   1 584 891 313 68 160 150 126 1 111 183 
       
              
       
Saldo na 31.12.2004  1 200 100 000 148 389  249 589 
       
Zmiany w zasadach rachunkowości 
(MSSF)    

16 632  16 632 

       
Saldo na 31.12.2004 po 
przekstalceniu  

1 200 100 000 165 021  266 221 

       
Przekształcenie na MSSF       
Kapitał zapasowy   40   40 
Dywidendy    (86 377)  (86 377) 
      0 
Ogólny zysk (strata) netto       103 152 103 152 
       
Saldo na 31.12.2005  1 200 100 040 78 644 103 152 283 036 
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RRAACCHHUUNNEEKK    PPRRZZEEPPŁŁYYWWÓÓWW  PPIIEENNIIĘĘśśNNYYCCHH           

  ttyyss..  SSKKKK    01.01.2006  
- 

01.10.2006 
 - 

01.01.2005  
- 

01.10.2005  
- 

    31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005 
           
A. Przepływy pienięŜne z działalności 
operacyjnej 

         

I. Ogólny zysk (strata) netto   150 126 32 229 103 152 7 994 
II. Korekty razem   80 297 131 624 (7 040) 69 060 
        
Amortyzacja   11 868 3 066 9 387 2 789 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych   42 467 32 026 (301) (1 105) 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   575 104 164 3 814 
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej   (22) (22) (200) 0 
Zmiana stanu rezerw   (25 887) 15 500 31 395 34 244 
Zmiana stanu zapasów   (2 034) (2 072) 6 (38) 
Zmiana stanu naleŜności   2 108 77 781 (100 077) (35 411) 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów 

  
11 976 752 44 582 40 505 

Zmiana stanu rozliczeń  z tytulu kontraktow 
dlugoterminowych 

  
27 072 8 806 (25 384) 17 283 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych    9 968 (2 491) 37 363 13 898 

Inne korekty   
2 206 (1 826) (3 975) (6 919) 

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) 

  
230 423 163 853 96 112 77 054 

B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
inwestycyjnej  

  
    

I. Wpływy inwestycyjne   
88 88 5 998 1 136 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

  
88 88 364 0 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

  
0 0  0 

Z aktywów finansowych   0 0 5 496 998 
Inne wpływy inwestycyjne   0 0 138 138 

II. Wydatki inwestycyjne   
(9 497) (1 043) (85 456) (79 027) 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

  
(9 197) (743) (7 838) (1 501) 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

  
0 0 (674) (642) 

Na aktywa finansowe   (300) (300) (76 944) (76 884) 
  a) w jednostkach powiązanych   (300) (300) (76 159) (76 159) 
         w tym nabycie aktywów finansowych   (300) (300) (76 159) (76 159) 

  b) w pozostałych jednostkach   
  0 (785) (725) 

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

  
(9 409) (955) (79 458) (77 891) 

    
    

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
finansowej  

  
    

I. Wpływy finansowe   791 657 (19 919) 0 0 
Wpływy netto z emisji akcji    791 657 (19 919) 0 0 
Kredyty i poŜyczki   0 0 0 0 
Inne wpływy finansowe   0 0 0 0 
II. Wydatki finansowe   (120 771) (1 393) (92 413) (448) 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
(113 637) 0 (82 021) 0 

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

  
0 0 (4 317) 40 

Spłaty kredytów i poŜyczek   
0 0  0 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

  
(6 559) (1 289) (5 773) (1 201) 

Odsetki   (575) (104) (302) (91) 
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Inne wydatki finansowe   
0 0  804 

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

  
670 886 (21 312) (92 413) (448) 

    
    

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

  
891 900 141 586 (75 759) (1 285) 

    
    

E. Zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych 

  
(42 467) (32 376) 301 301 

        
F. Środki pienięŜne na początek okresu   188 176 928 399 263 634 189 160 
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/-D+E)   1 037 609 1 037 609 188 176 188 176 
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3. Grupa Asseco Slovakia 

3.1. Struktura Grupy Asseco Slovakia 

 

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

 

Asseco Slovakia, a.s. 

821 09 Bratislava 

Trenčianska 56/A 

Phone: +421 2 20 838 400  

Fax: +421 2 20 838 444 

Web: http://www.asseco.sk;  

E-mail: marketing@asseco.sk 

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

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

 
Ubezpieczenia  

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

  
Building Savings 

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

 
Datawarehousing 

• Allianz - Slovenská poisťovňa 
• Daňové riaditeľstvo SR 
• Slovak Telekom 
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• UniBanka 
• VÚB 
• Všeobecná zdravotná poisťovňa 

 
Enterprise Application Integration 

• SACR 
• Slovenské elektrárne 
• Stredoslovenská energetika 
• VÚC Trnava 

 
SłuŜba zdrowia  

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

 

3.1.2. Spółki zaleŜne 
 

Spółka Adres % akcji posiadanych % udział głosów  
na WZ 

Slovanet a.s. 
 

Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 

Tel:+421 2 208 28111  
51%  51% 

SLNT a.s. *) Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 

51% 51% 

    
 
*) Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką 
Slovanet, a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu 1.1.2007r, w którym 
to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej 
informacji znajduje się w części „Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco”  

 

3.1.3. Slovanet a.s. - Spółka zaleŜna 
 

Slovanet, a.s. 

821 08 Bratislava 

Záhradnícka 151 

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

http://www.slovanet.sk,  info@slovanet.sk 

 

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

W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 26 października 2006 r.  
Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych spółki 
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Slovanet. Więcej informacji znajduje się w części „Wskazanie zmian w strukturze 
Grupy Asseco”. 

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

 

3.1.4. SLNT, a.s. - Spółka zaleŜna 
 

SLNT a.s.: o numerze identyfikacyjnym: 35 958 677, z siedzibą w Bratysławie, 
ul. Zahradnicka 151, 821 08 Bratysława,  wpisana do Rejestru, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sa, pod nr 3711/B. 
 

Spółka zaleŜna SLNT a.s. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu 
detalicznego i hurtowego, działalności reklamowej i automatyzacji przetwarzania 
danych. Spółka SLNT a.s. załoŜona w celu nabycia akcji Slovanet, zakupiła akcje 
stanowiące 100% kapitału zakładowego Slovanet w styczniu 2006. Asseco 
Slovakia a.s. jest właścicielem 51% akcji SLNT a pozostałe 49% akcji posiada 
spółka SNET a.s., reprezentująca wyŜsze kierownictwo spółki Slovanet.  

Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, 
a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu 1.1.2007r, w którym to dniu 
została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej informacji 
znajduje się w części „Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco”.  

 

3.1.5. Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco  
 
Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 31 grudnia 2006 r. 
wygląda następująco: 

 

Zgodnie z opublikowanymi w Prospekcie emisyjnym planami spółki dotyczącymi 
połączenia Slovanet a.s. z SLNT, a.s., w dniu 26 października 2006 r. Spółka 
podpisała z SLNT Umowę o przeniesieniu akcji. 

SLNT, a.s. Slovanet, a.s 

51% 51% 
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W wyniku zawarcia Umowy Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden 
procent) akcji zwykłych spółki Slovanet o wartości nominalnej po 1,000,000 
(słownie: jeden milion )SKK kaŜda, które stanowią 51% kapitału zakładowego i 
51% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Slovanet. 

Całkowity koszt nabycia akcji wyniósł 108,948,546 (słownie: sto osiem milionów 
dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) SKK i nie 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Asseco Slovakia. 

/Komunikat giełdowy nr 10/2006 z dnia 27  października 2006/ 

 

Zgodnie z opublikowanym komunikatem giełdowym nr 10/2006 spółka SLNT, a.s. 
została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s., na podstawie 
uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń  spółki  Slovanet, a.s i spółki  
SLNT, a.s, które odbyły się w dniu 27.11.2006. Na podstawie powyŜszej uchwały 
Sąd Okręgowy w Bratysławie wykreślił z rejestru handlowego spółkę SLNT, a.s. 
Spółka Slovanet, a.s. jako następca prawny spółki SLNT, a.s. wstąpiła we 
wszystie prawa i obowiązki wykreślonej spółki SLNT, a.s.  

Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu 1.1.2007r, w którym to dniu została 
spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Celem połączenia jest 
uproszczenie istniejącej struktury własności.   

/Komunikat bieŜący nr 01/2007 z dnia 2.1.2007 r./ 

 

Nowa struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 1 stycznia 2006 
r. wygląda następująco: 
 
 

 

3.2. Zatrudnienie w Grupie Asseco  

 

 Zatrudnienie na 30.09. 2006 Zatrudnienie na 31.12. 2006 

Grupa Asseco Slovakia 482 489 

Asseco Slovakia a.s. 324 330 

SLNT a.s.  0 0 

Slovanet a.s. 158 159 
 

51% 

Slovanet, a.s 
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4. Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz zdarzenia ich dotyczące 
w IV kwartale 2006 roku  

4.1. Działalność bieŜąca  

 

4.1.1. Asseco Slovakia a.s. 

 

Asseco Slovakia a.s. w drodze na giełdę 

 

W dniu 28 września 2006 r. Sąd Okręgowy Bratysława I zarejestrował 
podwyŜszenie kapitału zakładowego Asseco Slovakia a.s. o kwote 360.000 SKK 
do wartości calkowitej 1.584.000 SKK. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 385 z dnia 
6 października 2006 r. dopuścił do obrotu giełdowego pokazanych wyŜej 360.000 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 korona. 

Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest notowana na rynku podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie od 10 października 2006 r. 

Podstawowym celem upublicznienia Asseco Slovakia a.s. jest budowa czeskiego 
filaru Grupy Kapitałowej Asseco - Asseco Czech Republic a posilenie swojej 
pozycji na rynku slowackim.  

 

Zawarte umowy 

Na początku listopada Asseco Slovakia wygrało przetarg na dostawę 
Regionalnego portalu informacyjnego dla samorządu Regionu Trnava. Kontrakt 
został podpisany 5 grudnia. Wartość kontraktu przekracza 6mil SKK. Kontrakt 
jest istotny, gdyŜ oznacza dla Asseco Slovakia rozszerzenie zakresu działania 
spółki o sektor administracji publicznej. 

/Komunikat giełdowy nr 17/2006 z dnia 6 grudnia 2006/ 

 

Asseco Slovakia wygrało przetarg na dostawę systemu informacyjnego i usług 
dodatkowych dla Union zdravotná poisťovňa, a.s (członek Eureko Group). 
Kontrakt został podpisany 5 grudnia. Wartość kontraktu przekracza 27mil SKK. 

/Komunikat giełdowy nr 18/2006 z dnia 6 grudnia 2006/ 
 

Asseco Slovakia wygrało przetarg na dostawę HW dla Union zdravotná poisťovňa, 
a.s (członek Eureko Group). Wartość kontraktu przekracza 7 mil SKK. 

 

Następne najwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

− Podpisanie kontraktu na dostawę portalu regionalnego dla samorządu 
regionalnego Trnava, wartość kontraktu przekracza 6mil SKK 
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− Podpisanie kontraktu na dostawę Systemu informatycznego i usług dla Union 
zdravotná poisťovňa, a.s (członek Eureko Group), wartość kontraktu 
przekracza 30 mil SKK 

− Podpisanie kontraktu na dostawę hardware dla Union zdravotná poisťovňa, a.s 
(członek Eureko Group), 

− Podpisanie aneksu do umowy z Hypo Stavební Spořitelna w ramach dostawy 
Document Management System 

Realizowane projekty 

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

− kontrakt ze Szpitalem Uniwersyteckim im. F.D. Roosevelta w Bańskiej 
Bystrzycy  na dostawę Kompleksowego Systemu Informacji Medycznej – 
część projektu była juŜ zrealizowana 

− Realizacja części projektu dla Union zdravotná poisťovňa, a.s (członek Eureko 
Group) przy dostawie Systemu informatycznego i usług  

− Všeobecná zdravotná poisťovňa, dostawa ZPIS (system informatyczny dla 
ubezpieczenia zdrowotnego) – powiększenie funkcjonalności  

− Všeobecná zdravotná poisťovňa – dostawa MIS (Management IS) – 
implementacja 3. etapu  

− HYPO Stavební Spořitelna – dostawa StarBUILD – powiększenie 
funkcjonalności  

− Slovak Agency for Tourism -  National Unified Tourism IS (NUTIS) 

− powiększenie funkcjonalności dla SporDat (po 8.1.2007 przemianowany na „s 
IT Solutions SK, spol. s r. o.”)   

− Realizacja części projektu dostawy portalu regionalnego eRegion dla 
samorządu regionalnego Trnava – analiza  

 

Zakończone projekty 

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

− HYPO Stavební Spořitelna : dostawa DMS (Document Management System) – 
powiększenie funkcjonalności  

− Všeobecná zdravotná poisťovňa: dostawa MIS (Management IS) – 
implementacja 3. etapu  

 

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

 

W dniu 1 grudnia 2006 roku o godz. 11 w siedzibe spółki w Bratysławie odbyło 
się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Asseco Slovakia a.s., które 
wyraŜilo zgode na następujące uchwały:  
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− Uchwała Nr. 2 w sprawie zmiany siedziby Spółki, na podstawie której 
siedziba Spółki zmienia się z ul. Košická 56, 821 08 Bratysława na ul. 
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława 

− Uchwała Nr. 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki – brzmienie nowych albo 
poprawionych ustanowień Statutu Spółki znajduje się w Komunikacie 
giełdowym nr. 15/2006 z dnia 2 grudnia 2006 r. 

− Uchwała Nr. 4 w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego. Dokładne 
brzmienie zasad ładu korporacyjnego uchwalonego przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie znajduje się w Komunikacie giełdowym nr. 15/2006 z 
dnia 2. grudnia 2006 r. 

 

Certyfikat  

Asseco Slovakia a.s. posiada Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego, 
uprawniający do uczestnictwa w przetargach rządowych. 

W dniach 2.10.- 3.10.2006 roku przebiegł w naszej spółce 2. audyt nadzorczy 
systemu zarządzania jakości (QMS) według normy ISO 9001:2000 Systemy 
zarządzania jakości, Wymagania. Audyt nadzorczy przebiegł w Oddziale spółki  w 
Pradze. Podczas audytu  nie byla stwierdzona Ŝadna niezgodnośc. Na podstawie 
wyniku audytu przewodniczący audytu polecił zostawienie w waŜności certyfikatu 
według normy ISO 9001:2000. 

 

Pozycja w rankingach 

Raport roczny Asseco Slovakia był oceniony przez INEKO (Institute for Economic 
and Social Reforms) jako najlepszy Raport roczny za rok 2005 w kategorii 
“drukowany raport roczny”. 

 

4.1.2. Slovanet  a.s. 

 

NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: 

− poszerzenie umowy z VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa) na dostawe 
restrukturyzacji VPN, 

− umowa z Úrad geodézie, kartografie a katastra (Geodesy Cartography and 
Cadastre Authority of the Slovak Republic) – poszerzenie umowy na dostawę i 
usługi GPS stations, 

− umowa z Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  - 
powiększenie szybkości polączenia do MPLS VPN i do internetu, usługi 
dŜwiekowe poprzez IP phones 

− umowa z LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (Lasy państwowe 
Slowacji) - VPN – przylączenie 300 jednostek organizacyjnych  
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Realizowane projekty 

− Úrad geodézie, kartografie a katastra (Geodesy Cartography and Cadastre 
Authority of the Slovak Republic) – dostawa i usługi GPS stations 

− LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (Lasy państwowe Slowacji) - VPN – 
przylączenie 300 jednostek organizacyjnych w terminie do 10/2006 

− Ministerstvo Obrany SR (Ministry of Defense) – Podpisanie aneksu Nr. 2 do 
umowy dla serwisu 

− Falck Záchranná, a.s. - VPN i voice serwis, dostawa/instalacja/serwis Cisco 
switches, Linksys i Alcatel telefony,  Interbell telefony i redirectori 

 

Zakończone projekty 

− Všeobecná zdravotná poisťovňa: nowe usługi IP phone, nowe VPN accesses, 
poszerzenie usług zabezpieczenia antywirusowego, call centre, active 
directory,  

− Anasoft – dostawa CA licencji 

− Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – dostawa i konfiguracja  
Cisco ASA firewall 

 

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym 

- Slovanet jest wedlug spółki Deloitte w rankingu Fast 50 Central Europe 
najszybczej rozwijająca się slowacka firma telekomunikacyjna (opublikowane 
dnia 2.11.2006 r.).  
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5. Zdarzenia, które nastąpiły po 31 grudnia 2006 i mogą wpłynąć na 
osiągane wyniki finansowe 

 

Połączenie Slovanet, a.s. z SLNT, a.s. 

Zgodnie z opublikowanym komunikatem giełdowym nr 10/2006 spółka SLNT, a.s. 
została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s., na podstawie 
uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń  spółki  Slovanet, a.s i spółki  
SLNT, a.s, które odbyły się w dniu 27.11.2006. Na podstawie powyŜszej uchwały 
Sąd Okręgowy w Bratysławie wykreślił z rejestru handlowego spółkę SLNT, a.s. 
Spółka Slovanet, a.s. jako następca prawny spółki SLNT, a.s. wstąpiła we 
wszystie prawa i obowiązki wykreślonej spółki SLNT, a.s.  

Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu 1.1.2007r, w którym to dniu została 
spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. 

/Komunikat giełdowy nr 01/2007 z dnia 2 stycnia 2007/ 
 

 
Nabycie akcji spółki Datalock, a.s. 
 
W dniu 8 stycznia 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie 
nabycia 51,04% akcji spółki Datalock, a.s. Na umowę znaczącą składają się: 
 
• umowa nabycia od Ing. Peter Lang, będącego wspólnikiem spółki Datalock, 
a.s. z siedzibą w Bratysławie, łącznie 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) 
akcji zwykłych, na okaziciela spółki Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie o 
wartości nominalnej po 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) SKK kaŜda. 
• umowa nabycia od Ing. František Rada, będącego wspólnikiem spółki 
Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie, łącznie 134 (słownie: sto trzydzieści 
cztery) akcje zwykłe, na okaziciela spółki Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie 
o wartości nominalnej po 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) SKK kaŜda. 
• umowa nabycia od Ing. Luboš Kukan, będącego wspólnikiem spółki 
Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie, łącznie 129 (słownie: sto dwadzieścia 
dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela spółki Datalock, a.s. z siedzibą w 
Bratysławie o wartości nominalnej po 1.000,-  (słownie: jeden tysiąc) SKK kaŜda. 
• umowa nabycia od Ing. Karol Vosyka będącego wspólnikiem spółki 
Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie, łącznie 52 (słownie: pięćdziesiąt dwie) 
akcje zwykłe, na okaziciela spółki Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie o 
wartości nominalnej po 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) SKK kaŜda. 
 
Nabyte akcje stanowią 51,04% kapitału zakładowego oraz taki sam udział 
procentowy głosów na walnym zgromadzeniu Datalock, a.s. 
 
Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 125.000.000 (sto 
dwadzieścia pięć milionów) a 145.000.000 (sto czterdzieści pięć milionów) SKK 
(koszty uzaleŜnione zostały od zysku netto osiągniętego przez Datalock, a.s. w 
2006 i 2007 roku) i przekraczają 10 % kapitałów własnych spółki. Zapłata kwoty, 
o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie sfinansowana ze środków 
pozyskanych z emisji akcji spółki Asseco Slovakia.  
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Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami 
zarządzającymi i nadzorującymi, a sprzedającymi akcje.  
 
Spółka Datalock a.s. została załoŜona 16 lat temu. NaleŜy do czołówki firm 
dostarczających oprogramowanie typu ERP na Słowacji. W 2006 roku przychody 
ze sprzedaŜy Datalock a.s. wyniosły ok. 250 mln SKK.  
 
Asseco Slovakia a.s. będzie inwestorem strategicznym, wspierającym w długim 
okresie strategię spółki Datalock a.s.  
 
Datalock, a.s.: o numerze identyfikacyjnym: 00 602 311, z siedzibą w 
Bratysławie, ul. Bárdošova 2, 831 01 Bratysława, wpisana do Rejestru, 
prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w  Bratysławie I, sekcja: Sa,pod nr 81/B. 
 

/Komunikat giełdowy nr 02/2007 z dnia 9 stycnia 2007/ 
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6. Wyniki finansowe 

6.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu 

 
Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 
od 1 paźdiernika 2006 do 31 grudnia 2006 roku a porównywalne dane finansowe 
obejmują okres od 1 paźdiernika 2005 do 31 grudnia 2005 roku, natomiast dla 
danych bilansowych na dzień 31 grudnia 2006 roku, 30 września 2006 roku, 31 
grudnia 2005 roku oraz 30 września 2005 roku. 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Jednostkę Dominującą 
oraz jednostki Grupy Kapitałowej w dającej przewidzieć się przyszłości. Nie są 
znane okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności przez 
Jednostkę Dominującą oraz Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 

 

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

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

Waluta funkcjonalna 

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji Jednostki Dominującej i spółek 
zaleŜnych jest korona słowacka. Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, 
podano w tys. SKK 
 
 
Transakcje w walucie obcej  
 
Dokonane w walutach obcych transakcje przeliczane są na walutę slovensku 
według kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji waluty 
funkcjonalnej.  
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pienięŜne przeliczane są według kursu 
obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia róŜnice 
kursowe, ujmowane są w przychodach bądź kosztach finansowych. 
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Zasady konsolidacji 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Jednostki 
Dominującej Asseco Slovakia, a.s. oraz sprawozdania kontrolowanych przez 
Jednostkę Dominującą spółek zaleŜnych. Pod pojęciem kontroli rozumie się 
moŜliwość kierowania polityką operacyjną i finansową jednostki przez podmiot 
dominujący w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. 
 
Nabyte w okresie sprawozdawczym spółki zaleŜne, włączane są do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego począwszy od dnia objęcia kontroli 
przez Spółkę Dominującą. Na dzień nabycia jednostki zaleŜnej (objęcia kontroli), 
aktywa, pasywa i zobowiązania warunkowe spółki zaleŜnej wyceniane są w 
wartości godziwej. NadwyŜka ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych 
aktywów netto stanowi wartość firmy. NadwyŜka przejętych wartości aktywów 
netto wyraŜonych w wartościach godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i 
strat roku obrachunkowego, w którym miało miejsce nabycie. 
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych wykazywane są według przypadającej 
na nie wartości godziwej aktywów netto. 
Sprzedane w roku obrachunkowym spółki zaleŜne podlegają konsolidacji od 
początku roku obrachunkowego do dnia sprzedaŜy. 
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączane są wszelkie operacje 
finansowe pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. 
Eliminacji podlegają takŜe wszelkie zyski i straty dotyczące operacji gospodarczej 
będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Część kapitału własnego Grupy przypadająca kapitałowi 
mniejszościowemu wykazywana jest w odrębnej pozycji kapitału własnego. 
 
Wartość firmy 
Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi 
nadwyŜkę ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów, pasywów i 
zobowiązań warunkowych jednostki zaleŜnej, stowarzyszonej lub współzaleŜnej. 
Wartość ta podlega corocznym testom na utratę wartości. Stwierdzona w wyniku 
przeprowadzonych testów utrata wartości ujmowana jest natychmiast w 
rachunku zysków i strat i nie podlega późniejszej korekcie. 
Dywidenda wypłacona przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej za 
okres przed dniem objęcia kontroli pomniejsza cenę nabycia udziałów korygując 
wartość firmy. 
 
Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 
 
Grupa Asseco Slovakia działa w segmencie technologii informatycznych 
i telekomunikacji.  
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Asseco Slovakia jest produkcja i 
sprzedaŜ systemów informatycznych i teleinformatyka. 
Ze wzgłędu na to, iŜ główne działania handlowe reprezentują działania 
podobnego charakteru, uwaŜaju się za homogeniczne a Grupa jak całość jest 
jeden segment branŜowy. 
Grupa prowadzi działalnośc gospodarczą na dwuch rynkach. Asseco Slovakia na 
rynku slowackim a oddział Asseco Slovakia w Pradze na rynku czeskim, którego 
działalnośc jest v przedkładanych wykazoch a który ne spełnia definicje 
segmentu geograficzneho. 
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W notatkach są pokazane informacje, które mogą zawierać dokladniejsze 
dzielenie przychodów i kosztów, ty nie uwaŜają się za sprawozdawczość 
segmentową. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z 
tytułu utraty wartości.  
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego 
okresu uŜytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej.  
Okresy uŜytkowania (i takŜe amortizacyji) dla poszczególnych grup rodzajowych 
składników majątku trwałego są następujące: 

 
- Budynki i budowle  12-20 lat  
- Maszyny i urządzenia techniczne, sprzęt komputerowy     4-8 lat  
- Środki transportu  3-4 lata  
- Inwestycje w obcych środkach trwałych  10 lat  
- WyposaŜenie i inne środki trwałe  4-8 lat  

 
Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do 
eksploatacji. Grunty nie podlegają umorzeniu. Koszty remontu i modernizacji nie 
zwiększające początkowej wartości uŜytkowej danego składnika majątku 
trwałego, obciąŜają koszty okresu, w którym zostały one poniesione. 
 
Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego wykazywane są w 
bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają 
umorzeniu według takich samych zasad. Za okres uŜytkowania przyjęto 
przewidywany okres uŜytkowania lub okres zawartej umowy najmu, jeŜeli okres 
ten jest krótszy.  
 
Wartość początkowa aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu 
finansowego oraz korespondujących z nimi zobowiązań ustalane są w kwocie 
równej zdyskontowanej wartości przyszłych opłat leasingowych. Poniesione 
opłaty leasingowe w okresie sprawozdawczym odnoszone są na zobowiązania z 
tytułu leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapitałowym, nadwyŜka 
będąca kosztami finansowymi obciąŜa w całości koszty finansowe okresu. 
 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne nabyte od jednostek gospodarczych w ramach 
oddzielnej transakcji są aktywowane według ceny nabycia.  
 
Okresy uŜytkowania (i takŜe amortizacyji) dla poszczególnych grup wartości 
niematerialnych i prawnych są następujące: 
 

- Oprogramowanie 2 - 5 lat   
-  Licencje i prawa autorskie 2 - 5 lat 
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Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości 
niematerialnych i prawnych z wyłączeniem wartości firmy 
 

W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na moŜliwość utraty wartości 
posiadanych składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych 
i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości a ustalone kwoty 
odpisów aktualizujących obniŜają wartość bilansową aktywu, którego dotyczą i 
odnoszone są w rachunek zysków i strat.  
 
Amortyzacja aktualizuje wartość aktywów podlegających uprzedniemu 
przeszacowaniu, koryguje kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwot 
ujętych w kapitale, a poniŜej ceny nabycia odnoszone są w rachunek zysków i 
strat. Wysokość odpi 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. 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. 
 

Dla składników aktywów, które samodzielnie nie generują przepływów 
pienięŜnych, wartość odzyskiwalna szacowana jest w odniesieniu do ośrodków 
wypracowujących środki pienięŜne. 
 
Kwoty ujętych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku 
ustąpienia przyczyn uzasadniających ich utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów 
aktualizujących odnoszone są w rachunek zysków i strat za wyjątkiem kwot, 
uprzednio obniŜających kapitał z aktualizacji wyceny, które korygują ten kapitał 
do wysokości dokonanych jego obniŜeń.  
 

Inwestycje 
 
Grupa zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa finansowe 
wykazywane według wartości  godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w 
korespondencji z rachunkiem zysków i strat, poŜyczki i naleŜności, inwestycje 
utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaŜy. 
 
Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Spółka określa 
klasyfikację swoich inwestycji przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje 
ją weryfikacji na kaŜdy dzień bilansowy. 
 
Wszystkie inwestycje są początkowo ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty 
związane z nabyciem inwestycji. 

 
Wszystkie standardowe transakcje zakupu i sprzedaŜy aktywów finansowych są 
ujmowane w dniu zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązała 
się do nabycia danego składnika aktywów. 
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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. 

 

Kontrakty długoterminowe 
 
Przychody i koszty z kontraktu są ustalane według metody stopnia 
zaawansowania prac, o ile wynik moŜna ustalić w sposób wiarygodny. Stopień 
zaawansowania prac mierzony jest jako udział kosztów poniesionych związanych 
z realizacją umowy w planowanych całkowitych kosztach realizacji umowy.  
JeŜeli wynik na kontrakcie długoterminowym nie moŜe być ustalony wiarygodnie, 
to przychody ujmuje się do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie 
jest prawdopodobne, koszty powinny być ujęte w rachunku zysków i strat 
okresu, w którym wystąpiły. 
JeŜeli jest prawdopodobne, Ŝe łączne koszty umowy przekroczą przychody z jej 
tytułu, przewidywana strata ujmowana jest w kosztach. 
 
Produkty w toku z tytulu kontraktów długoterminowych są wyceniane w kwocie 
kosztow zastosowanych na dzień bilansowy razem z wydalonym zyskiem. 
JeŜeli jest suma ciągłej fakturacji odbiorcom wyŜsza niŜ suma produktow w toku, 
róŜnica jest pokazana w pasiwach bilansu w części zobowiązania 
krótkoterminowe - Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow 
dlugoterminowych.  
JeŜeli jest suma produktów w toku wyŜsza  niŜ suma ciągłych rachunkow, róŜnica 
jest pokazana w aktywach bilansu w części naleŜności krótkoterminowe - 
Rozliczenia przychodów z tytulu kontraktów dlugoterminowych.  
 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności  
 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług są ujmowane według kwot pierwotnie 
zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne naleŜności. Odpisy 
aktualizujące nieściągalne naleŜności oszacowywane są wtedy, jeŜeli ściągnięcie 
pełnej kwoty naleŜności przestaje być prawdopodobne.  
 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 
 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych obejmują środki pienięŜne w 
banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności 
nieprzekraczającym dwa tygodnie.  
 
Rezerwy  
 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek 
(prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy 
prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania.  
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Grupa tworzy tylko krotkoterminowe rezerwy. 
 
 
Leasing 
 
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę 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. 
 
UŜywane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają 
amortyzacji według zasad uŜywanych do własnych składników majątku. JeŜeli 
brak jest wiarygodnej pewności, Ŝe po zakończeniu umowy leasingu Spółka 
otrzyma prawo własności, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród 
okresu leasingu i okresu ekonomicznej uŜyteczności. 
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe 
ryzyko i wszystkie poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, 
klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu 
leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat metodą 
liniową przez okres trwania leasingu. 
 
Świadczenia pracownicze 
 

Grupa nie wykazuje swiadczenia pracownicze.  
Grupa wykazuje zobowiązania na koszty z tytułu urlopów niewykorzystanych 
przez pracowników.  
 
 
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. Następujące kryteria 
obowiązują przy ustalaniu przychodów: 
 
SprzedaŜ towarów i produktów 
Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 
własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę 
przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. 
 
Świadczenie usług 
Przychody z kontraktów długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia 
zaawansowania prac o ile wynik na kontrakcie moŜna ustalić w sposób 
wiarygodny. Stopień zaawansowania prac jest ustalany jako udział kosztów 
poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych kosztów całkowitych. 
JeŜeli wyniku umowy nie moŜna określić w sposób wiarygodny, wówczas 
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przychody dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokości poniesionych 
kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. 
 
Odsetki 
Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania ( z 
uwzględnieniem efektywnej rentowności danego aktywa). 
 
Dywidendy 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich 
otrzymania. 
 
 
Koszty działalności operacyjnej 
 
Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie 
do przychodów ze sprzedaŜy i obejmują wartość sprzedanych produktów, 
towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub cenach 
nabycia. 
 
Koszty sprzedaŜy obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki. 
 
Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania, a w szczególności: 
koszty zarządu oraz koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki. 
 
Podatek dochodowy 
ObciąŜenia podatkowe zawierają bieŜące opodatkowanie podatkiem 
dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego.  
 
BieŜące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie 
obowiązujących na Slowacji przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do 
opodatkowania.  
 
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy ustalana jest w odniesieniu do 
wszystkich róŜnic przejściowych.  
 
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w 
odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic przejściowych, jak równieŜ 
niewykorzystanych aktywów z tytułu podatku odroczonego podatku 
dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w 
następnych okresach sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli 
wykorzystać wyŜej wymienione róŜnice. 

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

Stosowane zasady konsolidacji sprawozdań finansowych 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 
roku obejmuje dane finansowe Jednostki Dominującej oraz jednostek od niej 
zaleŜnych. 
W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń w zakresie wzajemnych 
naleŜności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dotyczących operacji 
dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją. Ponadto wyłączeniom 
podlegały wartość posiadanych udziałów przez Jednostkę Dominującą w 
kapitałach spółek zaleŜnych oraz zyski lub straty nie zrealizowane w Grupie 
zawarte w skonsolidowanych aktywach. 
 
 

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

 

W IV. kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia: 

• zmniejszyła rezerwę na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego o kwotę 
3 049 tys. SKK 

• zwiększyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 
2 540 tys. SKK 

• zwiększyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 
2 557 tys. SKK 

• zmniejszyła kwotu odpisow aktualizujących wartość aktywów 
niefinansowych o 72 tys. SKKK na kwotu 8 067 tys. SKK  

• rezerwa na świadczenia emerytalne nie byla wykazana 

 

W IV. kwartale 2006 roku Asseco Slovakia, a.s.: 

• zmniejszyła rezerwę na koszty dotyczące okresu sprawozdawczego o kwotę 
3 100 tys. SKK 

• zwiększyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 
kwotę 2 281 tys. SKK 

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

• rezerwa na świadczenia emerytalne nie byla wykazana 



Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2006 r.                             

 

 strona 38 

   

• amortyzacja aktualizująca wartość aktywów niefinansowych nie byla 
wykazana. 

 

6.3. Informacja o korektach z tytułu wartośći firmy 

 
W 4. kwartałe na podstawie zmiany struktury własności spółki Slovanet, a.s. 
przeliczyla Grupa goodwill (viz punkt 3.1.4 a 3.1.5). Goodwill był uregulowany na 
kwotę 51 094 tys. SKK z powodu zmiany ceny zakupu udziału w kapitałe 
wlasnym Slovanetu przynaleŜającym do Grupy. 
 

6.4. Zastosowane kursy walut 

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

• wybrane pozycje bilansowe na dzień 31.12.2006 przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 
na dzień bilansowy (1 ZŁ = 9,0171 SKK), (1 EUR = 34,5463 SKK), 

• wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.09.2006 przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 
na dzień bilansowy (1 ZŁ = 9,3809 SKK), (1 EUR = 37,3688 SKK), 

• wybrane pozycje bilansowe na dzień 31.12.2005 przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 
na dzień bilansowy (1 ZŁ = 9,8039 SKK), (1 EUR = 37,8411 SKK), 

• wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.09.2005 przeliczone są według 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego 
na dzień bilansowy (1 ZŁ = 9,9206 SKK), (1 EUR = 38,8550 SKK), 

• wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za 
okres 01.01.2006 – 31.12.2006, 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 2006 roku (1 ZŁ = 9,5137 SKK), (1 
EUR = 37,0932 SKK), 

• wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za 
okres 01.01.2005 – 31.12.2005, 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 2005 roku (1 ZŁ = 9,5393 SKK), (1 
EUR = 39,6968 SKK),   

• największy i najmniejszy kurs w poszczególnych okresoch: 

 



Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2006 r.                             

 

 strona 39 

   

  

 

 

 

 

Kurs wymiany EUR/SKK byl wyliczony wedlug kursu wymiany EUR/ZŁ i SKK/ZŁ 
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski k datu wymiany. 

 

 

6.5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności 
działalności 

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

 

6.6. Działalność operacyjna 

W czterech kwartałach 2006 roku Grupa Kapitałowa Asseco Slovakia uzyskała 
następujące wyniki finansowe:  

• przychody ze sprzedaŜy na poziomie 1.416.363 tys. SKK 

• zysk z działalności operacyjnej w wysokości 203.406 tys. SKK 

• zysk netto 144.240 tys. SKK 

 

Lepsze wyniki wychodzą z działania podstawowego Grupy Asseco Slovakia, udalo 
się osiągnąć wzrost organiczny w obidwóch filaróch grupy (Asseco Slovakia, a.s. i 
Slovanet, a.s.), poprzez wzrost przychodów, zysku operacyjnego i zysku netto 
grupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  01.01.2006 
- 

31.12.2006 

01.01.2006 
- 

30.9.2006 

01.01.2005 
- 

31.12.2005 

01.01.2005 
- 

30.09.2005 
ZŁ -> SKK 9,9305 9,9305 10,0200 9,9502 

max 
EUR -> SKK 38,7990 38,7990 39,7576 39,7576 
ZŁ -> SKK 8,9445 9,3197 9,2166 9,2166 min 
EUR -> SKK 34,3183 36,9538 37,5477 37,5477 
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Tabela 1. Przychody ze sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów (w tys. 
SKK). 

 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2006 
- 

31.12.2006 
struktura                 

w % 

01.01.2005 
- 

31.12.2005 
struktura                 

w % 
zmiana                       

w % 

oprogramowanie, w tym: 789 519 56 730 464 93 8 

oprogramowanie własne 686 024 48 686 778 88 0 

oprogramowanie obce 103 495 7 43 686 6 137 

integracja systemów 77 367 5 49 050 6 58 

outsourcing 4 097 0 0 0   

teleinformatyka 542 165 38 0 0   

pozostałe 3 215 0 2 726 0 28 

razem 1 416 363 100 782 240 100   

 

 

Wykres 1. Struktura sprzedaŜy Grupy Asseco Slovakia według grup produktów  (IV 
kwartały 2006). 

48,4%

7,3%0,3%

38,3%

0,2%

5,5%

oprogramowanie własne

oprogramowanie obce

integracja systemów

outsourcing

teleinformatyka

pozostałe

 

 

W IV kwartałach 2006 roku Grupa Asseco Slovakia osiągnęła przychody ze 
sprzedaŜy na poziomie 1.416.363 tys. SKK, co stanowi więcej niŜ 81% wzrost 
sprzedaŜy w porównaniu z IV kwartałami 2005 roku. Tak jak w poprzednich 
okresach znacząca wartość stanowiąca 48% sprzedaŜy Grupy, pochodzi ze 
sprzedaŜy oprogramowania własnego wytworzonego przez Spółki Grupy. 
SprzedaŜ wysoko marŜowego oprogramowania własnego sa udržala na úrovni 
roku 2005. Nową znacząca grupą produktów stanowiącą 38% sprzedaŜy są 
usługi teleinformatyczne generowane przez spółkę Slovanet a.s., włączoną do 
Grupy od początku 2006 roku. Pozostałą część przychodów stanowi sprzedaŜ 
systemów integracyjnych, usług outsourcingowych oraz oprogramowania 
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nabywanego od innych dostawców.  

 

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

 

ZYSKI GRUPY ASSECO 

01.01.2006 
- 

31.12.2006 
struktura                 

w % 

01.01.2005 
- 

31.12.2005 
struktura                 

w % 
zmiana                       

w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 465 338 33 328 377 42 42 

zysk z działalności 
operacyjnej 203 406 14 125 361 16 62 

zysk brutto  165 774 12 128 971 16 29 

zysk netto 144 240 10 103 152 13 40 

*zysk netto przypisany do podmiotu dominującego 

Dzęki polączeniu nowej spółki do grupy Asseco Slovakia osiągla grupa za IV 
kwartaly 2006 roku wzrost zysku brutto z sprzedaŜy więcej niŜ 40% w 
porównaniu do ubieglym roku. Bardzo dobre wyniki w przychodach operacyjnych 
się odnoszą i do więcej niŜ 60% wzrostu zysku operacyjnego, prawie 30% 
wzrostu zysku brutto i 40% wzrostu zysku netto.  

 

Wykres 2. Wyniki finansowe  Grupy Asseco Slovakia w IV kwartałach 2006 i IV 
kwartałach 2005 (w tys. SKK). 
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Tabela 3 i 4. Wyniki finansowe Asseco Slovakia (w tys. SKK). 

 

PRZYCHODY WEDŁUG GRUP 
PRODUKTÓW 

01.01.2006 
- 

31.12.2006 
struktura                 

w % 

01.01.2005 
- 

31.12.2005 
struktura                 

w % 
zmiana                       

w % 

oprogramowanie, w tym: 792 360 90 730 464 93 8 

oprogramowanie własne 688 865 79 686 778 88 0 

oprogramowanie obce 103 495 12 43 686 6 137 

integracja systemów 77 485 9 49 050 6 58 

outsourcing 4 097 0 0 0   

teleinformatyka 0 0 0 0   

pozostałe 3 501 0 2 726 0 28 

razem 877 443 100 782 240 100   

 

 

ZYSKI  

01.01.2006 
- 

31.12.2006 
struktura                 

w % 

01.01.2005 
- 

31.12.2005 
struktura                 

w % 
zmiana                       

w % 

zysk brutto ze sprzedaŜy 372 133 42 328 377 42 13 

zysk z działalności 
operacyjnej 186 338 21 125 361 16 49 

zysk brutto  171 527 20 128 971 16 33 

zysk netto 150 126 17 103 152 13 46 

  

W okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca Asseco Slovakia, a.s. 
odnotowała takŜe bardzo dobre wyniki finansowe. W czterech kwartałech 2006 
roku sprzedaŜ oprogramowania własnego utrzymala się na poziomie roku 2005. 
SprzedaŜ w segmencie integracja systemów wzrosła o 58% w stosunku do IV 
kwartałów 2005 roku, sprzedaŜ oprogramowania obcego powiększyla się o więcej 
niŜ 130% w porównaniu do roku 2005.  

 

6.7. Działalność inwestycyjna 

W okresie sprawozdawczym przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej Grupy Asseco Slovakia uzyskały ujemną wartość w kwocie -
172.471 tys. SKK. Uwzględniają one głównie wydatki w kwocie 213.625 tys. SKK 
związane z nabyciem przez Jednostkę Dominującą, udziałów w spółkach 
zaleŜnych. Przyłączenie do Grupy nabytych spółek zaleŜnych miało wpływ na 
zwiększenie środków pienięŜnych Grupy o kwotę 110.321 tys. SKK. Wydatki na 
nabycie w IV kwartałach 2006 roku wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 70.039 tys. SKK.  
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6.8. Działalność finansowa 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej Grupy Asseco Slovakia w 
czterech  kwartałach 2006 roku związane były przede wszystkim s wplywom 
netto z emisji akcji  Asseco Slovakia, a.s. w kwocie 791.657 tys. SKK a z wypłaty 
dywidendy dla akcjonariuszy przez Asseco Slovakia w łącznej wysokości 113.637 
tys. SKK, a takŜe wykorzystywaniem przez Spółki Grupy linii kredytowych na 
bieŜącą i inwestycyjną działalność Spółek. 

 

6.9. Sprawozdawczość według segmentów branŜowych i 
geograficznych 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Asseco Slovakia jest produkcja i 
sprzedaŜ systemów informatycznych, a takŜe działalność związana z integracją 
systemów informatycznych. W związku z dołączeniem do Grupy Asseco Slovakia 
spółki Slovanet a.s., będącej operatorem telekomunikacyjnym, Grupa od I 
kwartału 2006 roku wydzieliła trzy segmenty branŜowe: 

- oprogramowanie  

- integrację systemów 

- teleinformatykę.        

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

- rynek słowacki   

- rynek czeski    

- pozostałe kraje europejskie.  

Segmenty geograficzne stanowią podział uzupełniający. Grupa Asseco stosuje 
jednolite zasady wyceny i prezentacji dla wszystkich segmentów. Transakcje 
pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. 
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Tabela 5. Sprawozdawczość Grupy Asseco według segmentów (w tys. SKK). 

 

SEGMENTY BRANśOWE I GEOGRAFICZNE 

w tys. SKK oprogramowanie integracja 
systemów teleinformatyka 

pozycje 
nieprzypisane 
segmentom 

razem                  
Grupa 

Kapitałowa 

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY 

Przychody segmentu ogółem 796 713  77 485 542 165 0 1 416 363 

Przychody segmentu (sprzedaŜ klientom zewnętrznym) 796 713 77 485 542 165 0 1 416 363 

Przychody segmentu (sprzedaŜ innym segmentom) 0 0 0 0 0 

Koszty segmentu ogółem (463 756)  (41 554) (453 497) 0 (958 807) 

Koszty segmentu (sprzedaŜ klientom zewnętrznym) (463 756) (41 554) (453 497) 0 (958 807) 

Koszty segmentu (sprzedaŜ innym segmentom)           

Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek 
podporz ądkowanych wycenianych metod ą praw 
własno ści 

          

Wynik segmentu 332 957 35 931 88 668 0 457 556 

Przychody pozostałe (nieprzypisane segmentom)       1 264 1 264 

Koszty (nieprzypisane segmentom)       (263 196) (263 196) 

Wynik działalności finansowej       (37 632) (37 632) 

Podatek dochodowy       (25 376) (25 376) 

Wynik finansowy netto         144 240  

Zyski (straty) mniejszości       (3 842) (3 842) 

AKTYWA I PASYWA 

Aktywa segmentu 423 298 47 033 255 012   725 343 

Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom)       928 973 928 973 

Aktywa ogółem 423 298 47 033 255 012 928 973 1 654 316 

Pasywa segmentu 317 574 35 397 255 012   607 983 

Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom)       1 046 333 1 046 333 

Pasywa ogółem 317 574 35 397 255 012 1 046 333 1 654 316 

INFORMACJE DODATKOWE 

Nakłady inwestycyjne (koszt nabycia aktywów) 4 966 552 55 997 8 524 70 039 

Amortyzacja 6 409 712 49 152 4 580 60 853 

Inne koszty niepienięŜne         0 

SEGMENTY GEOGRAFICZNE 

  Słowacja                               Czechy pozostałe kraje europejskie razem 

Przychody segmentu (sprzedaŜ klientom zewnętrznym 1 286 913 94 783 34 667 1 416 363 
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6.10. Analiza wskaźnikowa Grupy Asseco Slovakia  
 

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej. 

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 
01.01.2006  

- 
 31.12.2006 

01.01.2005 
 -  

31.12.2005 

 1. Wskaźnik bieŜącej płynności 2,77 1,71 

 2. Wskaźnik wysokiej płynności 2,74 1,71 

 3. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia  30% 47% 

 4. Rentowność EBIT  14% 16% 

 5. Rentowność EBITDA  19% 17% 

 6. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto  12% 16% 

 7. Wskaźnik rentowności sprzedaŜy netto  10% 13% 

 8. Rentowność kapitału własnego ROE  21% 39% 

 9. Rentowność aktywów ogółem ROA  13% 22% 
1 majątek obrotowy / zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
obežný majetok / dlhodobé + krátkodobé záväzky 
2 majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
obežný majetok – zásoby / dlhodobé + krátkodobé záväzky 
3 zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe / aktywa razem 
dlhodobé + krátkodobé záväzky / celkové aktíva 
4 zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaŜy 
prevádzkový zisk / tržby 
5 zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzedaŜy 
prevádzkový zisk + odpisy / tržby 
 6 zysk brutto / przychody netto ze sprzedaŜy 
bruto zisk / tržby 
 7 zysk netto / przychody netto ze sprzedaŜy 
netto zisk / tržby 
 8 zysk netto / kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego* 
netto zisk / vlastný kapitál pripadajúci akcionárom * 
 9 zysk netto / aktywa razem* 
netto zisk / celkové aktíva * 
* (stan na początek okresu + stan na koniec okresu)/2 
* (stav na začiatku obdobia + stav na konci obdobia)/2 

 

6.11. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Prospekcie emisyjnym, Spółka nie 
ogłosiła polityki wypłaty dywidendy. W okresie sprawozdawczym Spółka nie 
wypłacała, anie nie deklarowała wypłacenia Ŝadnej dywidendy. 

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 2.3.2007 będzie między innymi 
oceniać wniosek przedstawiony przez zarząd na wypłatę dywidendy.  

6.12. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub 
aktywów warunkowych 

Spółka Asseco Slovakia ma zobowiązanie uwarunkowane na podstawie wydanej 
gwarancji w dniu 26 października 2006 na rzecz spółki SNET a.s. Gwarancja 
odnosi się do zapłaty ceny nabycia akcji spółki Slovanet a.s. wskazanej w 
Umowie o przeniesieniu praw do papierów wartościowych podpisanej w dniu 26 
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października 2006 r. pomiędzy spółką SLNT, a.s. i wspomnianą wyŜszej spółką 
SNET a.s.. 

Całkowity koszt nabycia akcji wynosi 105 mln (słownie: sto pięć milionów) SKK i 
kwota ta ma być zapłacona do 2016 roku. Kwota gwarancji udzielona przez 
Asseco Slovakia wynosi 100,094,691 (słownie: sto milionów dziewięćdziesiąt 
cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden) SKK i została udzielona na rzecz 
SNET a.s. na czas nieokreślony. 

 

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

6.13. Prognoza finansowa 

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

6.14. Kurs akcji Asseco Slovakia, a.s.  

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

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

 

Wykres 3: kurs akcji Asseco Slovakia, a.s. 

 

Aktualny kurs akcji z dnia 21.02.2007 roku wynosi 450 ZŁ. 
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6.15. Wybrane dane finansowe 

 
Tabela 7: Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
w tys. zł w tys. EUR 

4 kwartały 
narastająco 

4 kwartały 
narastająco 

4 kwartały 
narastająco 

4 kwartały 
narastająco 

01.01.2006 - 01.01.2005 - 01.01.2006 - 01.01.2005 - 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 

I.Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 148 876 81 525 38 184 20 273 

II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 380 13 065 5 484 3 249 

III.Zysk (strata) brutto 17 425 13 441 4 469 3 342 

IV.Zysk (strata) netto przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 15 161 10 750 3 889 2 673 

V.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 10 102 10 017 2 591 2 491 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (18 129) (8 281) (4 650) (2 059) 

VII.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (1 348) (9 631) (346) (2 395) 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów 14 103 (7 896) 3 617 (1 963) 

IX.Aktywa razem 183 464 54 816 47 887 14 202 

X.Zobowiazania długoterminowe 11 349 429 2 962 111 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe 44 084 25 517 11 507 6 611 

XII.Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 122 869 28 870 32 071 7 480 

XIII.Kapitał zakładowy 176 122 46 32 

XIV.Liczba akcji (w szt.) 1 584 000 1 200 000 1 584 000 1 200 000 

XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję 
(w zł /EUR) 9,57 8,96 2,45 2,23 

XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł 
/EUR) 77,57 24,06 20,25 6,23 

XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda 
na jedna akcję   (w zł /EUR) 0 0 0 0 
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Tabela 8: Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 

 
w tys. zł w tys. EUR 

4 kwartały 
narastająco 

4 kwartały 
narastająco 

4 kwartały 
narastająco 

4 kwartały 
narastająco 

01.01.2006 - 01.01.2005 - 01.01.2006 - 01.01.2005 - 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 

I.Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 92 229 81 525 23 655 20 273 

II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 586 13 065 5 024 3 249 

III.Zysk (strata) brutto 18 029 13 441 4 624 3 342 

IV.Zysk (strata) netto  15 780 10 750 4 047 2 673 

V.Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 10 102 10 017 2 591 2 491 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (989) (8 281) (254) (2 059) 

VII.Przepływy pienięŜne netto z działalności   
finansowej (12 654) (9 631) (3 246) (2 395) 

VIII.Zmiana środków pienięŜnych i 
ekwiwalentów 10 577 (7 896) 2 713 (1 963) 

IX.Aktywa razem 154 033 54 816 40 205 14 202 

X.Zobowiazania długoterminowe 3 960 429 1 034 111 

XI.Zobowiązania krótkoterminowe 26 842 25 517 7 006 6 611 

XII.Kapitał własny 123 231 28 870 32 165 7 480 

XIII.Kapitał zakładowy 176 122 46 32 

XIV.Liczba akcji (w szt.) 1 584 000 1 200 000 1 584 000 1 200 000 

XV.Zysk(strata) przypadający na jedna akcję 
(w zł /EUR) 9,96 8,96 2,56 2,23 

XVI.Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł 
/EUR) 77,80 24,06 20,31 6,23 

XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda 
na jedna akcję   (w zł /EUR) 0 0 0 0 

 

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

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

 

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

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

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

Spółka Asseco Slovakia a.s. zawarła w pierwszym pólroczu 2006 r. umowy w 
przedmiocie udzielenia krótkoterminowych poŜyczek o wartości 50.000 tys. SKK 
(słownie: pięćdziesiąt milionów koron słowackich) , ktorých wartość nie splacona 
jest 30.000 tys. SKK  . Umowa została zawarta ze spółką Asset a.s. z siedzibą w 
Bratysławie. Umowa poŜyczki zawarta została 8 lutego 2006 r., oprocentowanie 
wynosiło 6,18%. PoŜyczka zostanie spłacona w I. kwartale 2007 r. Osoby 
fizyczne będące akcjonariuszami Asset a.s. są akcjonariuszami Asseco Slovakia 
a.s. 

 
W dniu 14. 02. 2007 r. Spółka podpisała ze spółką Rozadol Office s.r.o. z siedzibą 
Kupeckého 5, 821 08 Bratislava Umowę najmu lokalu (zwana dalej Umową). W 
wyniku zawarcia Umowy, Rozadol Office s.r.o. jako wynajmujący oddała Asseco 
Slovakia a.s. jako najemcy do uŜywania przez okres  10 lat lokal o powierzchni 2 
976 m2 znajdujący się w Bratysławie przy ul. Trencianska 56/A, gdzie został 
zarejestrowany adres siedziby Asseco Slovakia. Umowa została zawarta 
pomiędzy Asseco Slovakia a.s. i Rozadol Office s.r.o., której wspólnicy są 
akcjonariuszami spółki Asseco Slovakia. Z tytułu zawarcia Umowy Asseco 
Slovakia a.s. jest zobowiązana do zapłaty rocznego czynszu w wysokości 
26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) SKK. 
 
Umowa jest umową znaczącą gdyŜ w związku z faktem, iŜ Umowa została 
zawarta na okres 10 lat jej wartość liczona zgodnie z postanowieniami §2 ust.2 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)  wynosi 260.000.000 (słownie: 
dwieście sześćdziesiąt milionów) SKK i  przekracza 10% wartości kapitałów 
własnych Asseco Slovakia. 
 
Rozadol Office s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 35 899 611, z siedzibą w 
Bratysławie, ul. Kupeckého 5, 821 08 Bratysława, wpisana do Rejestru, 
prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w  Bratysławie I, sekcja: Sro, pod nr 
33071/B. 
/Komunikat bieŜący nr 04/2007 z dnia 14.2.2007 r./ 
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7.3. Udzielone poręczenia kredytów, poŜyczki lub gwarancje 

 

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

Dodatkowo Spółka Asseco Slovakia udzieliła gwarancji spłaty kredytu 
udzielonego przez bank, spółce zaleŜnej SLNT a.s. w kwocie 132  tys. EUR. 

Gwarancja została udzielona na czas określony i jej waŜność  skończyla z chwilą 
połączenia SLNT a .s. z Slovanet a.s., które przebieglo w dniu  1 stycznia 2007 r.  

Całkowita wartość kredytu udzielonego przez ČSOB dla SLNT a.s. to kwota 
3,705,000 (słownie: trzy miliony siedemset pięć tysięcy) EUR. 

Asseco Slovakia a.s. posiada 51% udziałów SLNT a.s.(pozostałe 49% udziałów 
posiada SNET a.s.). Spółka SLNT a.s. została stworzona w celu nabycia 100% 
akcji w kapitale zakładowym spółki Slovanet a.s.  

Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, 
a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu 1.1.2007r, w którym to dniu 
została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej informacji 
znajduje się w części „Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco”. 

/Komunikat bieŜący nr 11/2006 z dnia 27 października 2006 r. i Komunikat bieŜący nr 01/2007 z 
dnia 2.1.2007 r./ 

 

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

W dniu 26 października 2006 Spółka udzieliła gwarancji na rzecz spółki SNET a.s. 
Gwarancja odnosi się do zapłaty ceny nabycia akcji spółki Slovanet a.s. 
wskazanej w Umowie o przeniesieniu praw do papierów wartościowych 
podpisanej w dniu 26 października 2006 r. pomiędzy spółką SLNT, a.s. i 
wspomnianą wyŜszej spółką SNET a.s.. 

Całkowity koszt nabycia akcji wynosi 105 mln (słownie: sto pięć milionów) SKK i 
kwota ta ma być zapłacona do 2016 roku. Kwota gwarancji udzielona przez 
Asseco Slovakia wynosi 100,094,691 (słownie: sto milionów dziewięćdziesiąt 
cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden) SKK i została udzielona na rzecz 
SNET a.s. na czas nieokreślony. 

 W przypadku niespłacenia jakiejkolwiek raty ceny nabycia, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Asseco Slovakia, a.s. będzie zobowiązana do 
wykonania tego zobowiązania zamiast SNET, a.s. W takiej sytuacji, na podstawie 
uzgodnień pomiędzy akcjonariuszami Asseco Slovakia a.s. i SNET a.s., Asseco 
Slovakia a.s. jest uprawniona do zwiększenia swojego udziału w ogólnej licznie 
głosów spółki Slovanet a.s. poprzez zajęcie akcji posiadanych przez spółkę SNET 
a.s. w kapitale zakładowym spółki Slovanet a.s. 

SNET a.s. posiada 49% kapitału zakładowego SLNT a.s., która to spółka do dnia 
26 października posiadała 100% akcji Slovanet a.s. Zgodnie z zaplanowanym 
połączeniem Slovanet a.s. i SLNT a.s., ze 100% posiadanych przez SLNT,a.s. 
akcji w spółce Slovanet a.s. 51% zostało nabyte przez Asseco Slovakia a.s. 

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

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

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

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

− powaŜne wzmocnienie korony slowackiej w grudniu 2006 roku 
spowodowalo stratę finansową z przeliczenia wartości trzymanych PLN na 
rachunku bankowym w kwocie 45 mil. SKK (środki w PLN były trzymane 
z powodu zaplanowanej akwizycji spółki PVT, a.s. która była przesunieta 
do roku 2007). Strata była  częściowo skompenzowana zyskiem 
finansowym przez uruchomienie kredytu akwizycyjnego w EUR w kwocie 
12 mil. SKK. 

 
− przed polączeniem spółki Slovanet, a.s. i SLNT,a s. doszło do sprzedaŜy 

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

 
− Na sume kwote net profit Spółki mial pozytywny wplyw odmienny poglad 

podatkowy na calkowite koszty zwiazane z IPO w kwocie 11 mil. SKK. 
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8. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadro wej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian 

8.1. Osiągnięcia merytoryczne 

 

Asseco Slovakia jest juŜ 4 lata okazicielem ISO 9001:2000. W 3. kwartale 
przebiegl w spólce Asseco Slovakia audyt okresowy  ISO 9001:2000. Audyt 
przebiegl w juŜ oddziale Asseco Slovakia w Pradze z wynikiem bez zastrzezeń.  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

W dniu 1.12.2006 r. odbyło sie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym 
akcjonariusze Spółki uchwalili zmianę siedziby i Statutu Spółki. Walne 
Zgromadzenie jednocześnie uchwaliło Zasady Corporate Governance.   

 
Nabycie akcji spółki Datalock, a.s. 
W dniu 8 stycznia 2007 r. Spółka podpisała umowę znaczącą w przedmiocie 
nabycia 51,04% akcji spółki Datalock, a.s. Nabyte akcje stanowią 51,04% 
kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na walnym 
zgromadzeniu Datalock, a.s.. Asseco Slovakia a.s. będzie inwestorem 
strategicznym, wspierającym w długim okresie strategię spółki Datalock a.s.  

 

Zakończenie procesu polączenia Slovanet, a.s. z SLNT, a.s. 
Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu 1.1.2007r, w którym to dniu została 
spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Celem połączenia jest 
uproszczenie istniejącej struktury własności. 

 

Najlepszy Raport roczny 2005 roku 
Raport roczny Asseco Slovakia był oceniony przez INEKO (Institute for Economic 
and Social Reforms) jako najlepszy Raport roczny za rok 2005 w kategorii 
“drukowany raport roczny”. 
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9. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na 
osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego 
kwartału. 

 

Zdaniem Zarządu Asseco Slovakia, a.s. obecna sytuacja finansowa Grupy, jej 
potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagroŜeń dla jej 
dalszego rozwoju w 2006 roku. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź 
pośrednio będą miały wpływ na osiągane w następnych kwartałach wyniki 
finansowe. 

 

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

 

Do czynników wewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe 
Grupy Asseco Slovakia zaliczamy: przebieg realizacji zawartych kontraktów, 
wyniki przetargów i negocjacji nowych kontraktów w sektorze informatycznym. 

 

Asseco Slovakia, a.s. zwycięŜyła w przetargu na dostawę kompleksowego 
rozwiązania StarBUILD dla 3. największej kasy mieszakniowej Modra 
pyramida stavební spořitelna (MPSS) v Republice Czeskej. W ubieglym roku 
została Komerční banka (członek grupy finansowej Société Générale) 
większościowym akcjonariuszem MPSS. Na dzień dzisiejszy działa w  MPSS 
niemiecki EU Software / Zebus, który jest outsorcowany przez byłego 
niemieckiego akcjonariusza BHW Holding AG.  
 

Dodatkowo istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na sytuację finansową 
Grupy Asseco Slovakia będą zmiany w ramach struktury Grupy, zgodnie z 
deklarowaną strategią trwają prace nad budową Centrum Oprogramowania w 
Europie Środkowo-Wschodniej jak równieŜ synergie wynikające z wspólpracy z 
spólką Datalock, a.s., nowym członkiem Grupy Asseco Slovakia 

 

 


