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1. Struktura Grupy Kapitałowej 
 
Struktura Grupy ComArch jest następująca: podmiot dominujący pozyskuje większość kontraktów w dużej mierze realizując 
je, poza tym jest producentem i integratorem systemów finansowo-księgowych i systemów ERP, spółki ComArch Global, 
ComArch Software, ComArch Middle East FZ-LCC, Comarch Sp. z o.o. (Ukraina), ComArch Panama, Inc., OOO 
ComArch pozyskują kontrakty na rynkach zagranicznych i realizują je w całości lub w części. Spółka ComArch s.r.o. 
zajmuje się produkcją oprogramowania na zlecenie Grupy ComArch. Interia.pl jest portalem internetowym świadczącym 
usługi informacyjne, komunikacyjne, wyszukiwawcze oraz usługi dla społeczności internetowych. ComArch Services Sp. z 
o.o. (poprzednia nazwa CIV Sp. z o.o.) prowadzi działalność teleinformatyczną, polegającą na dostarczaniu łącz 
teleinformatycznych na potrzeby własne, spółek grupy ComArch oraz realizowanych przez ComArch kontraktów. 
NetBrokers Sp. z o.o. działa w sektorze e-commerce oferując swoim klientom wirtualny rynek towarowy - platformę 
informacyjną funkcjonującą w Internecie. MKS Cracovia SSA jest sportową spółką akcyjną. 
 
W dniu 31.12.2004 roku w skład Grupy ComArch wchodziły następujące podmioty (w nawiasach udział głosów 
przypadający na ComArch SA):  
 
• ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 
• ComArch Global, Inc. z siedzibą w Waszyngtonie (90,00%), 
• ComArch Software AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (100,00%), 
• ComArch Middle East FZ-LCC z siedzibą w Dubaju (100,00%), 
• ComArch Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (100,00%), 
• ComArch s.r.o. z siedzibą w Sliač na Słowacji (100,00%), 
• ComArch Panama, Inc. z siedzibą w Panamie (100,00% zależna od ComArch Global, Inc.) 
• ComArch Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (99,90%), 
• Interia.pl SA z siedzibą w Krakowie (49,87%), 
• NetBrokers Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (40,00%), 
• MKS Cracovia SSA z siedzibą w Krakowie (49,15%). 
 
Po dacie bilansu zarejestrowano spółkę OOO ComArch z siedziba w Moskwie, w której 100% udziałów posiada ComArch 
SA. 
 
Spółka ComArch SA posiada dominujący udział w Grupie pod względem osiąganych przychodów, wartości aktywów oraz 
ilości i wielkości realizowanych kontraktów. 
 
Sprawozdanie skonsolidowane za IV kwartał 2004 roku obejmuje sprawozdania: ComArch SA, ComArch Global Inc., 
ComArch Software AG, , ComArch Middle East FZ-LCC, ComArch Sp. z o.o. (Ukraina), ComArch s.r.o., ComArch 
Panama, Inc., ComArch Services Sp. z o.o. oraz MKS Cracovia SSA. Udziały w spółce Interia.pl SA oraz NetBrokers Sp. z  
o. o. zostały wycenione metodą praw własności, natomiast pozostałe spółki skonsolidowano metodą pełną. 
 
 
2. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 
 
W dniu 22.11.2004 roku została zarejestrowana w rejestrze publicznym miasta Panamy spółka ComArch Panama, Inc. 
ComArch Panama, Inc. jest spółką w 100% zależną od ComArch Global, Inc. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 tys. USD 
i dzieli się na 10.000 akcji o wartości nominalnej 1 USD każda. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich 
wyemitowanych akcji wynosi 10.000 głosów. Kapitał zakładowy został opłacony w całości gotówką. Spółka zajmuje się 
sprzedażą i produkcją systemów informatycznych na rynek Ameryki Środkowej i Południowej. 
 
Po dacie bilansu: 
 
W dniu 26.01.2005 roku została zarejestrowana spółka OOO ComArch z siedzibą w Moskwie. OOO ComArch jest spółką w 
100% zależną od ComArch SA. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1,2 mln RUB i dzieli się na 1.200.000 udziałów o wartości 
nominalnej 1 RUB każdy (1 RUB stanowi około 0,11 PLN). Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych 
akcji wynosi 1.200.000 głosów. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości gotówką. Spółka zajmuje się sprzedażą 
produktów ComArch w Rosji oraz częściowym supportem dostarczonych klientom systemów informatycznych. 
 
 
3. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stosowane metody 
wyceny 
 
 
Konsolidacją za 4 kwartały 2004 roku objęto następujące spółki: 
 

 charakter powiązań   metoda  udział ComArch SA 
     konsolidacji w kapitale akcyjnym 
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ComArch SA    jednostka dominująca  pełna 
ComArch Software AG    jednostka zależna   pełna  100,00 % 
ComArch Global, Inc.  jednostka zależna   pełna  90,00 % 
ComArch Middle East FZ-LCC jednostka zależna   pełna  100,00 % 
ComArch Sp. z o.o. (Ukraina) jednostka zależna   pełna  100,00 % 
ComArch s.r.o.   jednostka zależna   pełna  100,00 % 
ComArch Panama, Inc.  jednostka zależna   pełna  90,00 % 
ComArch Services Sp. z o.o.  jednostka zależna    pełna  99,90 % 
Interia.pl SA   jednostka stowarzyszona  praw własności 37,50% 
NetBrokers Sp. z o.o.  jednostka stowarzyszona  praw własności 40,00% 
MKS Cracovia SSA  jednostka zależna*   pełna  49,15% 
 
oraz za okres od stycznia do sierpnia 2004 roku spółki przejęte przez ComArch SA: 
ComArch Kraków SA      jednostka zależna   pełna  100,00 % 
CDN-ComArch SA  jednostka zależna    pełna  100,00 % 
 
 
*) Spółka MKS Cracovia SSA jest spółką zależną od ComArch SA, w związku z brzmieniem Art. 3 pkt 37 ust. d) Ustawy o 
rachunkowości 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z Ustawą o 
rachunkowości z dnia 9.11.2000 roku.  
Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto 
określonych na dzień bilansowy. 
 
Przy sporządzaniu bilansów jednostkowych jednostek skonsolidowanych w całej Grupie Kapitałowej stosowano jednolite 
zasady rachunkowości. 
 
 
4. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz aktualizacji wyceny składników majątku 

 
a) Korekty odpisów aktualizujących wartość składników majątku 
 
ComArch SA: 
W IV kwartale 2004 roku dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości składników majątku w wysokości 57 tys. zł.  
 
Grupa ComArch: 
W IV kwartale 2004 roku nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości składników majątku w wysokości. 
 
b) Korekty z tytułu rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego i zmianach rozliczeń międzyokresowych z 

tego tytułu 
 
ComArch SA: 
W IV kwartale 2004 roku nie ustalono aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego i innych tytułów gdyż przewidywany 
dochód z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej będzie wyższy od wyniku na działalności opodatkowanej, na 
skutek czego Spółka nie powinna płacić podatku dochodowego. 
 
Grupa ComArch: 
W IV kwartale 2004 roku  dokonano ustalenia aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego zmniejszyły się o 382 tys. zł, a rezerwa wzrosła o 13 tys. zł. 
 
c) Pozostałe rezerwy  
 
W IV kwartale 2004 r nie tworzono rezerw. 
 
 
5. Zmiana przyjętych zasad rachunkowości 
 
W związku z wejściem w życie w 2004 r. zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. 
U. 2001 r. nr 149, poz. 1674 oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266) i w celu dostosowania się do wymogów Rozporządzenia, Spółka 
dokonała zmiany zasad rozpoznawania wbudowanych instrumentów pochodnych począwszy od 2004 r. Równocześnie dla 
zapewnienia porównywalności danych za 2004 i 2003 r. Spółka dokonała zmiany prezentacji danych za 2003 r., w stosunku 
do danych zwartych w raporcie SA-RS 2003. Znowelizowane rozporządzenie definiuje sytuacje w których nie rozpoznaje się 
wbudowanych instrumentów pochodnych. Zgodnie z Par. 10 pkt 1a ppkt 5) lit c) Rozporządzenia, nie rozpoznaje się 
wbudowanego instrumentu pochodnego w sytuacji, gdy umowa zawarta jest w walucie, w której na rynku krajowym 
powszechnie zawierane są umowy na dostawę określonych dóbr i usług 
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Dane finansowe skonsolidowane Comarch za 2003 rok 
 
Bilans Dane za 2003 r. wg 

raportu SA-RS 2003 
Przekształcenie danych 
(zmiana przyjętych zasad 
rachunkowości) 

Dane za 2003 r.  
po przekształceniu 

AKTYWA 31.12.2003 Korekta 31.12.2003 
po korekcie 

Aktywa trwałe 104 972  104 972 
Aktywa obrotowe 163 132 -2 015 161 117 
w tym    
Krótkoterm. roz .miedzyokr.   17 032  2 015   15 017 
    
Suma bilansowa 268 104 -2 015 268 104 
 
Bilans    
PASYWA 31.12.2003 Korekta 31.12.2003 

po korekcie 
Kapitał własny 103 631 90 103 721 
w tym       
Kapitał zakładowy     6 727     
Kapitał zapasowy   96 714     
Kapitał z aktual.wyceny        282  121  403 
Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

    9 685 
 9 685 

Różnice kursowe z 
przeliczenia 

       -89 
    

Strata lat ubiegłych -18 985 571 -18 414 
Zysk netto     9 297 -602 8 695 
      
Kapitały mniejszości   18 732   18 732 
Ujemna wartość firmy     1 952   1 952 
      
Zobowiązania i rezerwy 143 789 -2 105 141 684 
w tym       
rozliczenia międzyokresowe   29 622 -2 105 27 517 
    
Suma bilansowa 268 104 -2 015 268 104 
 
 

Rachunek zysków i strat 31.12.2003 Korekta  
31.12.2003  

po korekcie 
Przychody netto ze 
sprzedaży prod. 256 643 1 108 257 751 
Zysk brutto ze sprzedaży 66 979 1 108 68 087 
Zysk z działalności 
operacyjnej 15 374 1 108 16 482 
Przychody finansowe 2 931 2 931 
Koszty finansowe 7 221 1 710 8 931 
Zysk brutto ze sprzedaży 12 614 -602 12 012 
Zysk netto 9 297 -602 8 695 
 
Skutki przekształcenia danych za 2003 rok zostały zaprezentowane w danych za IV kwartał 2003 roku, dlatego też dane te 
różnią się od danych prezentowanych w raporcie SA-QS 4/2003.  
 
 
 
6 Różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Zgodnie z wymogami § 18 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu poniżej zaprezentowano uzgodnienie 
wyniku finansowego netto i kapitałów własnych (aktywów netto) wynikających ze sprawozdania finansowego 
sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązującymi w Polsce, a danymi, które wynikałyby ze 
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sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF), po uwzględnieniu dotychczas zidentyfikowanych i skwantyfikowanych różnic. Ponadto przedstawiono opis 
istotnych różnic pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości zastosowanymi do sporządzenia raportu kwartalnego a 
zasadami rachunkowości, które byłyby zastosowane gdyby sporządzano sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. 
 
Niniejsze uzgodnienie danych zostało sporządzone wyłącznie w celu wypełnienia ww. obowiązku i dotyczy różnic, 
zidentyfikowanych i skwantyfikowanych wg stanu na 31.12.2004 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. 
 
Zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki publiczne w Unii Europejskiej spółki te będą miały obowiązek sporządzenia 
pierwszego pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF za rok obrotowy rozpoczynający się 1 
stycznia 2005. Na dzień 31 grudnia 2004 r. Spółka nie sporządziła pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
zgodnego z MSSF lecz wyłącznie bilans i rachunek zysków i strat. 
 
Sporządzając poniższe uzgodnienie Zarząd Spółki wykorzystał swoją najlepszą wiedzę o spodziewanych standardach i 
interpretacjach, faktach i okolicznościach, zasadach rachunkowości, które będą miały zastosowanie przy sporządzaniu jej 
pierwszego pełnego skonsolidowanego sprawozdania zgodnie z MSSF na 31 grudnia 2005 r. Przy sporządzaniu danych wg 
MSSF zastosowano przepisy MSSF 1, choć przepisy tego standardu mogą być stosowane wyłącznie przy  sporządzaniu 
pierwszego pełnego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF. 
 
Jakkolwiek poniższe uzgodnienie zostało sporządzone na podstawie najlepszej wiedzy Zarządu o spodziewanych przepisach 
MSSF oraz obecnych faktach i okolicznościach wszystkie powyższe czynniki mogą ulec zmianie. Dlatego też dopóki Spółka 
nie sporządzi swojego pierwszego pełnego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF i ostatecznie nie ustali dnia 
przejścia na MSSF w rozumieniu MSSF nr 1 nie można wykluczyć, że prezentowane poniżej dane będą mogły być 
zmienione. 
 
Ponieważ poniższe uzgodnienie sporządzane jest po raz pierwszy nie zaprezentowano danych porównywalnych. 
 
Specyfikacja różnic: 
 
a) Koszty organizacji i rozszerzenia spółki akcyjnej  
 
MSR 38 zabrania kapitalizacji kosztów związanych z założeniem lub rozszerzeniem działalności, nakazując ich ujęcie w 
wyniku okresu lub zgodnie z Interpretacją SIC 17, w przypadku gdy są one bezpośrednio związane z pozyskaniem kapitału, 
bezpośrednio na kapitałach. Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji związane z rozszerzeniem 
działalności spółki akcyjnej do wysokości nadwyżki wartości emisji ponad wartość nominalną akcji zmniejszają kapitał 
zapasowy. Jednakże w okresie przejściowym nie umorzona jeszcze część powyższych kosztów figurujących uprzednio w 
wartościach niematerialnych, wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych i rozliczana z wynikiem okresu 
bieżącego. 

 
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązującymi w Polsce: 
Wartość nierozliczonych kosztów rozszerzenia i organizacji Spółki na 31.12.2004  189 tys. zł 
Rozliczone z wynikiem za IV kwartały 2004 koszty rozszerzenia i organizacji Spółki  1 099 tys. zł. 
 
b) Dodatnia wartość firmy 
 
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości ustalona przy nabyciu udziałów dodatnia wartość firmy podlega amortyzacji. Według 
MSSF 3 dodatnia wartość firmy ujmowana jest jako składnik aktywów nie podlegający amortyzacji. Dodatnia wartość firmy 
podlega regularnej weryfikacji pod kątem trwałej utraty wartości. 

 
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązującymi w Polsce: 
Rozliczona z wynikiem za IV kwartały 2004 amortyzacja dodatniej wartości firmy  1 211 tys. zł 
 
c) Ujemna wartość firmy 
 
Według MSSF 3 ujemna wartość firmy powstała na nabyciu jest rozliczana z wynikiem w momencie dokonania transakcji. 
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości część ujemnej wartości firmy powstałej na nabyciu MKS Cracovia SSA do wysokości 
przyszłych, wiarygodnie szacowanych kosztów jest rozliczana w okresie rzeczywistego ponoszenia tych kosztów. 

 
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązującymi w Polsce: 
Ujemna wartość firmy na 31.12.2004         174 tys. zł 
Rozliczona z wynikiem IV kwartału 2004 amortyzacja ujemnej wartości firmy  1 179 tys. zł 
 
d) Prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
 
Poza opisanymi powyżej, zidentyfikowanymi oraz skwantyfikowanymi różnicami pomiędzy sprawozdaniem finansowym 
sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązującymi w Polsce, a MSSF, Spółka dodatkowo analizuje 
sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym wg MSSF skutków wynikających ze zmiany charakteru zwolnienia w zakresie 
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podatku dochodowego od osób prawnych z ulgi nieograniczonej wartościowo na ulgę ograniczoną wartościowo i zależną od 
wartości dokonanych inwestycji, w związku z prowadzeniem działalności przez ComArch S.A. w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. Zatem, dane prezentowane poniżej mogą ulec zmianie po zakończeniu powyższej analizy. 
 
Zestawienie zbiorcze różnic w stosunku do MSSF, zidentyfikowanych i skwantyfikowanych wg stanu na 31.12.2004 do dnia 
sporządzenia niniejszego sprawozdania: 
 
 
 
Pozycja Kapitał własny na 

31.12.2004 
Wynik netto za 
4 kwartały 2004 

Wg polskich zasad rachunkowości 117 790 14 086 
Różnice 1 196 531 
w tym:   
a) koszty rozszerzenia spółki akcyjnej - 189 1 099 
b) dodatnia wartość firmy 1 211 1 211 
c) ujemna wartości firmy 174 1 779 
Kapitał własny i wynik netto po uwzględnieniu dotychczas 
zidentyfikowanych i skwantyfikowanych różnic opisanych powyżej

118 986 14 617 

 
 

 
7. Informacje o kursach EURO 
 
Kursy euro użyte do przeliczania danych finansowych. 
 

Średni kurs NBP z dnia 31.12.2004 - 4,0790 
Średni kurs NBP z dnia 31.12.2003 - 4,7170 
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 1.01-31.12.2004 - 4,5182 
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 1.01-31.12.2003 - 4,4474 
 
W tabeli „Wybrane dane finansowe” punkt I - VIII oraz XVI-XVII wycenione są wg średniej arytmetycznej kursów 
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, natomiast punkty IX-XIV 
oraz XVIII-XX wg kursu NBP obowiązującego na koniec okresu. 
 

 
8. Informacje o akcjonariuszach oraz akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i 
nadzorujące 

a) Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu ComArch SA, na dzień sporządzenia raportu kwartalnego. 
 
Według stanu na dzień 01.03.2005 roku akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ComArch SA jest małżeństwo Elżbieta i Janusz 
Filipiak. Elżbieta i Janusz Filipiakowie posiadają razem 3.092.685 akcji, które dają 9.672.685 głosów na WZA, co stanowi 
69,48% wszystkich głosów na WZA.  

b) Zmiany w stanie posiadania akcji ComArch SA przez osoby zarządzające i nadzorujące ComArch SA w okresie od 
15.11.2004 do 01.03.2005 roku. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono stan posiadania akcji ComArch SA przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 
opublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2004 roku, tj. 15.11.2004 oraz w dniu 01.03.2005 roku, 
zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami. W dniu 25.01.2005 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki zbyła 
30.000 akcji zwykłych na okaziciela ComArch SA po cenie 68 zł. W dniu 25.01.2005 roku Członek Zarządu ComArch S.A. 
nabył 142 akcje zwykłe na okaziciela Spółki.  
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Stan na 01.03.2005 r Stan na 15.11.2004 r 

Osoby zarządzające i 
nadzorujące 

Funkcja Akcje (szt.) Udział w 
głosach na 
WZA (%) 

Akcje (szt.) Udział w 
głosach na 
WZA (%) 

Elżbieta i Janusz 
Filipiakowie 

Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej i Prezes Zarządu 

3.092.685 69,48% 3.122.685 69,70%

Tomasz Maciantowicz Wiceprezes Zarządu 197.134 4,12% 197.134 4,12%
Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu 24.440 0,45% 24.440 0,45%
Paweł Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu 24.440 0,45% 24.440 0,45%
Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu 6.566 0,05% 6.566 0,05%
Zbigniew Rymarczyk Członek Zarządu 250 0,00% 108 0,00%
Ilość wyemitowanych akcji 6.852.387 100,00% 6.852.387 100,00%
 
 
9. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ 
na osiągnięty wynik finansowy Grupy ComArch w IV kwartale 2004 roku oraz czynników, które 
będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
 
Grupa ComArch zakończyła 2004 rok przychodami ze sprzedaży na rekordowym poziomie 329.991 tys. zł, co oznacza 
wzrost w porównaniu z 2003 rokiem o 28%. Grupa utrzymała również wysoką dynamikę zysków, kontynuując dobrą passę z 
poprzednich kwartałów. Skonsolidowany zysk netto Grupy ComArch w 2004 roku osiągnął także rekordowy poziom i 
wyniósł 14.086 tys. zł, co stanowi wzrost o ponad 60% w stosunku do poprzedniego roku. Skonsolidowany zysk netto 
przypadający na jedną akcję wyniósł 2,07 zł, natomiast rozwodniony zysk netto na akcję wyniósł 2,04 zł, co oznacza wzrost 
w porównaniu z 2003 rokiem odpowiednio o 63,9% oraz 64,4%. W 2003 roku odpowiednie wartości skonsolidowanego 
zysku netto wyniosły 1,26 i 1,24 zł na jedną akcję.  
 
Rentowność netto w okresie dwunastu miesięcy  2004 roku wyniosła 4,3% (wzrost z poziomu 3,4% w analogicznym okresie 
ubiegłego roku), natomiast rentowność operacyjna wyniosła 5,5% i należy ją uznać za wysoką w sytuacji wzrostu 
przychodów Grupy o prawie 30% oraz mając na uwadze, iż zatrudnienie w Grupie wzrosło w tym czasie o ponad 400 osób. 
Grupa zatrudniała na koniec grudnia ponad 1500 osób (z wyłączeniem zatrudnionych w Interia.pl; Netbrokers oraz MKS 
Cracovia). 
 
Powyższe świetne wyniki finansowe Grupa ComArch uzyskała dzięki trwającej bardzo dobrej koniunkturze na krajowym 
rynku IT oraz konsekwentnej ekspansji Grupy na rynkach zagranicznych. Udział sprzedaży zagranicznej w całości 
przychodów po czterech kwartałach 2004 roku wyniósł 20,8% wobec 14,5% w analogicznym okresie 2003 roku, i był to 
najwyższy poziom w historii zarówno w ujęciu bezwzględnym jak i procentowym.  
 
Szczegółowa struktura przychodów Grupy została przedstawiona w poniższej tabeli: 
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Grupa ComArch          

 I-IV kwartał  2004 % I-IV kwartał 2003 % 
Usługi 144 714 43,9% 120 267 46,9%
Software 109 104 33,0% 56 825 22,1%
Hardware 71 222 21,6% 77 599 30,2%
Pozostałe 4 951 1,5% 1 952 0,8%
RAZEM 329 991 100,0% *256 643 100,0%

 I-IV kwartał  2004 % I-IV kwartał 2003 % 
Telekomunikacja 91 811 27,8% 64 273 25,0%
Finanse i Bankowość 58 206 17,7% 50 546 19,7%
Usługi, handel 65 802 19,9% 68 959 26,9%
Przemysł 25 394 7,7% 13 589 5,3%
Sektor publiczny 83 553 25,3% 57 324 22,3%
Pozostałe 5 225 1,6% 1 952 0,8%
RAZEM 329 991 100,0% *256 643 100,0%

 I-IV kwartał  2004 % I-IV kwartał 2003 % 
Kraj 261 389 79,2% 219 533 85,5%
Zagranica 68 602 20,8% 37 110 14,5%
RAZEM 329 991 100,0% *256 643 100,0%
 
* - wartość przychodów wg raportu SA-RS 2003, tj. przed przekształceniem danych 
 o którym mowa w pkt 5 niniejszego komentarza 
 
 
Wartość kontraktów podpisanych w 2004 roku była o 36,5 % wyższa niż 2003 roku, natomiast poziom zakontraktowania na 
bieżący rok jest o 22,7% wyższy niż przed rokiem.  
 
 

Grupa ComArch        

 I – XII 2004 I-XII 2003 zmiana 

Kontrakty podpisane 368 453 269 922 36,5% 
w tym zagraniczne 74 617 62 909 18,6% 

 
stan na 

28.02.2005 
stan na 

28.02.2004 zmiana  
Przychody zakontraktowane 
na rok bieżący 153 837 125 426 22,7% 
w tym zagraniczne 37 902 34 510 9,8% 

 
 
W 2004 roku największą największe znaczenia dla Grupy miały sektor telekomunikacyjny (udział w sprzedaży 27,8%) oraz 
sektor publiczny (25,3%). Jednak żadna z grupy odbiorców nie uzyskała znaczącej przewagi w strukturze przychodów ze 
sprzedaży, co oznacza, ze rozwój Grupy odbywa się w sposób bezpieczny i zrównoważony. Znacząco zmieniła się natomiast 
struktura sprzedaży Grupy wg produktów. Zdecydowanie wzrosła wartość oprogramowania, natomiast coraz mniejsze 
znaczenie miała sprzedaż „hardware-u”.  
 
Wysoka dynamika wzrostu osiąganych przychodów i zysków, duży portfel zamówień oraz rosnąca sprzedaż zagraniczna 
powodują, że Zarząd z optymizmem patrzy w przyszłość. Na wyniki Grupy w przyszłych kwartałach wpływ będzie miało 
przede wszystkim utrzymanie się pozytywnych tendencji w gospodarce, zwiększenie poziomu inwestycji oraz sytuacja 
finansowa średnich i dużych przedsiębiorstw, które stanowią podstawową bazę klientów Spółki. 
 
 
W IV kwartale 2004 roku miały miejsce następujące zdarzenia o dużym znaczeniu dla bieżącej działalności Grupy ComArch: 
 
ComArch otrzymał nagrodę "Sieciowa firma 10-lecia" i pierwsze miejsce w kategorii "Integrator" w plebiscycie z okazji 
jubileuszu branżowego magazynu NetWorld. Nominacji do nagrody dokonała redakcja pisma, natomiast czytelnicy pisma 
wybrali zwycięzcę. NetWorld jest wydawany przez IDG i uważany jest za jedną z najważniejszych publikacji dla 
informatyków i kierowników działów IT w Polsce. 
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W czasie XIV Forum Ekonomicznego w Krynicy, ComArch został uhonorowany nagrodą "Firma Nowej Gospodarki Europy 
Środkowo-Wschodniej 2003". Jest ona przyznawana przedsiębiorstwu, które w danym roku wykazało się innowacyjnością, 
wiarygodnością oraz profesjonalizmowi w podejściu do klientów. 
 
ComArch podpisał we Lwowie porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Państwowym "Politechnika Lwowska". 
Wspólną intencją ComArch i Politechniki jest utworzenie centrum produkcji oprogramowania we Lwowie. W tym celu 
ComArch będzie zatrudniał absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lwowskiej. Obie strony porozumienia będą 
współpracować w zakresie tworzenia programów, kształcenia oraz badań naukowych. 
Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu ComArch, Prof. Janusza Filipiaka i Rektora Politechniki Lwowskiej 
Prof. Jurija Rudawskija, w obecności Marszałka Małopolski Janusza Sepioła i Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej Oleksandra Sendegi. 
 
W dniu 25.10.2004 roku CommArch SA podpisał umowę o kredyt inwestycyjny z Fortis Bank Polska SA z siedzibą w 
Warszawie na finansowanie budowy nowego budynku produkcyjno-biurowego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 
Krakowie. Wysokość kredytu wynosi 85 % wartości inwestycji, maksymalnie 20 mln zł. Okres kredytowania wynosi 10 lat, 
oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Wykorzystanie kredytu powinno nastąpić do 31.03.2005 r. 
Zabezpieczeniem kredytu są weksel in blanco, hipoteka na działkach, na których zostanie wybudowany budynek oraz cesja 
polisy ubezpieczeniowej budynku. 
 
Zgodnie z § 10 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2004 Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 
22 października 2004 roku, Zarząd ComArch SA poinformował, że od dnia 28 grudnia 2004 roku Spółka przekazuje raporty 
bieżące i okresowe, na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, za pomocą Elektronicznego 
Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). 
 
Uchwałą nr 466/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 22 grudnia 2004 roku na wniosek Spółki 
dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ComArch SA o 
wartości nominalnej 1 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem 29 grudnia 2004 r. 
 
 
10. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływa na osiągnięte 
wyniki finansowe 
 
Nie wystąpiły 
 
 
11. Zdarzenia po dacie bilansu  

 
W dniu 26.01.2005 roku została zarejestrowana spółka OOO ComArch z siedzibą w Moskwie. OOO ComArch jest spółką w 
100% zależną od ComArch SA. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1,2 mln RUB i dzieli się na 1.200.000 udziałów o wartości 
nominalnej 1 RUB każdy (1 RUB stanowi około 0,11 PLN). Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych 
akcji wynosi 1.200.000 głosów. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości gotówką. Spółka zajmuje się sprzedażą 
produktów ComArch w Rosji oraz częściowym supportem dostarczonych klientom systemów informatycznych. 
 
Zarząd ComArch SA określił następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 roku. 
Raporty kwartalne skonsolidowane rozszerzone: 
za okres:  termin przekazania: 
IV kwartał 2004 01.03.2005 
I kwartał 2005 16.05.2005 
II kwartał 2005 16.08.2005 
III kwartał 2005 14.11.2005 
 
Raporty półroczne i roczne: 
Raport roczny za 2004 rok 05.04.2005 
Skonsolidowany raport roczny za 2004 rok 03.06.2005 
Skonsolidowany raport półroczny rozszerzony za I półrocze 2005 roku 30.09.2005 
 
 
12. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
 
Zarząd nie podał prognozy wyników na 2005 rok. 
 
13. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań 
arbitrażowych lub organem administracji publicznej 
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W IV kwartale 2004 r Spółki Grupy nie wystąpiły z powództwem ani nie były pozwane w postępowaniu spełniającym 
kryteria określone w § 61 ust. 4. pkt 7a) i 7b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dz. U. Nr 
139, poz. 1569). 
 
 
14. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość od początku 
roku przekracza 500.000 EUR (poza transakcjami typowymi i rutynowymi) 
 
Nie wystąpiły. 
 
 
15. Informacje o udzielonych przez Spółkę i podmiot zależny poręczeniach oraz gwarancjach 
 
W IV kwartale 2004 r ComArch SA oraz podmiot od niego zależny nie udzielił poręczeń i gwarancji o których mowa w § 61 
ust. 4. pkt 9) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1569). 
 
 
16. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 
finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji 
zobowiązań przez emitenta 
 
W związku z programem menedżerskim uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 
21.12.2001 roku Spółka informuje, iż Prezesowi Zarządu ComArch SA przysługuje opcja na zakup akcji Spółki, której 
wartość wg obliczeń Zarządu wynosi 7.029.367 zł, tj. 5% od kwoty 140.587.330 zł, będącej wartością wzrostu kapitalizacji 
Spółki w 2004 roku. Ostateczne ustalenie kwoty wzrostu wartości kapitalizacji należy do Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień 
dzisiejszy Rada Nadzorcza nie określiła tej kwoty oraz nie podjęła decyzji o ilości i cenie emisyjnej emitowanych akcji. Wg 
obliczeń Zarządu gdyby przyjąć, że cena emisyjna akcji wyniesie 1 zł, to powinno zostać wyemitowanych 102.708 akcji 
nowej emisji. 
 


