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POCZTA
Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-05-05 17:34:56

Do : EM Kancelaria

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Formularz SA-Q 1/2003
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki COMARCH SA
podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2003

dnia 2003-05-05

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartały narastająco /

2003 okres od 2003-01-01
do 2003-03-31

1 kwartały narastająco /
2002 okres od 2002-01-01

do 2002-03-31

1 kwartały narastająco /
2003 okres od 2003-01-01

do 2003-03-31

1 kwartały narastająco /
2002 okres od 2002-01-01

do 2002-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 292 20 406 5 955 5 649
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 710 881 403 244
III. Zysk (strata) brutto 3 675 1 178 865 326
IV. Zysk (strata) netto 3 230 1 136 760 314
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 038 5 619 1 186 1 555
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 321 -3 062 -1 959 -848
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 64 13 15 4
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 219 2 570 -758 711
IX. Aktywa razem 209 665 145 899 47 595 40 487
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 674 17 513 15 362 4 860
XI. Zobowiązania długoterminowe 39 838 9 043
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 893 16 294 4 516 4 522
XIII. Kapitał własny 141 991 128 386 32 233 35 627
XIV. Kapitał zakładowy 7 228 7 228 1 641 2 006
XV. Liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,45 0,16 0,11 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,64 17,76 4,46 4,93

BILANS
stan na 2003-03-31 koniec

 kwartału / 2003
stan na 2002-12-31 koniec

 poprz. kwartału / 2002
stan na 2002-03-31 koniec

 kwartału / 2002
stan na 2001-12-31 koniec

 poprz. kwartału / 2001
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 97 519 97 691 92 010 89 768
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 934 3 291 2 235 2 455
2. Rzeczowe aktywa trwałe 32 784 32 986 30 711 30 842
4. Inwestycje długoterminowe 59 514 58 397 55 630 52 905
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 59 514 58 397 55 630 52 905
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 59 206 58 060 55 254 52 529
b) w pozostałych jednostkach 308 337 376 376
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 287 3 017 3 434 3 566
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 144 590 152
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 143 2 427 3 282 3 566
II. Aktywa obrotowe 112 146 127 698 53 889 66 995
1. Zapasy 7 347 6 604 10 464 7 530
2. Należności krótkoterminowe 27 066 54 175 21 183 42 401
2.1. Od jednostek powiązanych 1 185 2 059 1 224 2 868
2.2. Od pozostałych jednostek 25 881 52 116 19 959 39 533
3. Inwestycje krótkoterminowe 65 525 58 594 21 156 15 034
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 65 525 58 594 21 156 15 034
a) w jednostkach powiązanych 6 425 4 157 5 846 3 628
b) w pozostałych jednostkach 41 844 34 771 2 005 383
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 256 19 666 13 305 11 023
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 208 8 325 1 086 2 030
A k t y w a   r a z e m 209 665 225 389 145 899 156 763
P a s y w a
I. Kapitał własny 141 991 138 761 128 386 129 538
1. Kapitał zakładowy 7 228 7 228 7 228 7 228
4. Kapitał zapasowy 96 714 96 714 100 416 103 982
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 282 282
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 24 560 24 560 7 643 7 642
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 977 207 11 963 2 079
8. Zysk (strata) netto 3 230 9 770 1 136 8 607
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 674 86 628 17 513 27 225
1. Rezerwy na zobowiązania 1 348 1 005 111
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 111
1.3. Pozostałe rezerwy 1 348 1 005
a) długoterminowe 1 348 1 005
2. Zobowiązania długoterminowe 39 838 39 838
2.2. Wobec pozostałych jednostek 39 838 39 838
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 893 36 939 16 294 23 345
3.1. Wobec jednostek powiązanych 3 128 3 261 3 886 3 144
3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 800 32 825 11 353 19 336
3.3. Fundusze specjalne 965 853 1 055 865
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 595 8 846 1 108 3 880
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 595 8 846 1 108 3 880
b) krótkoterminowe 6 595 8 846 1 108 3 880
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stan na 2003-03-31 koniec
 kwartału / 2003

stan na 2002-12-31 koniec
 poprz. kwartału / 2002

stan na 2002-03-31 koniec
 kwartału / 2002

stan na 2001-12-31 koniec
 poprz. kwartału / 2001

P a s y w a   r a z e m 209 665 225 389 145 899 156 763

Wartość księgowa 141 991 138 761 128 386 129 538
Liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,64 19,20 17,76 17,92

POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 2003-03-31 koniec

 kwartału / 2003
stan na 2002-12-31 koniec

 poprz. kwartału / 2002
stan na 2002-03-31 koniec

 kwartału / 2002
stan na 2001-12-31 koniec

 poprz. kwartału / 2001
2. Zobowiązania warunkowe 35 434 25 191 18 677 14 420
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 094 1 038 1 038 1 038
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 094 1 038 1 038 1 038
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 34 340 24 153 17 639 13 382
- udzielonych gwarancji i poręczeń 34 340 24 153 17 639 13 382
Pozycje pozabilansowe, razem 35 434 25 191 18 677 14 420

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2003  okres od

2003-01-01 do 2003-03-31
1 kwartał / 2002  okres od

2002-01-01 do 2002-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 292 20 406
- od jednostek powiązanych 843 1 184
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 374 14 708
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 918 5 698
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 372 13 975
- od jednostek powiązanych 680 955
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 821 9 142
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 551 4 833
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 6 920 6 431
IV. Koszty sprzedaży 1 863 1 495
V. Koszty ogólnego zarządu 3 198 3 905
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 859 1 031
VII. Pozostałe przychody operacyjne 65 66
3. Inne przychody operacyjne 65 66
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 214 216
3. Inne koszty operacyjne 214 216
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 710 881
X. Przychody finansowe 3 131 345
2. Odsetki, w tym: 985 206
3. Zysk ze zbycia inwestycji 66 6
4. Aktualizacja wartości inwestycji 1 650
5. Inne 430 133
XI. Koszty finansowe 1 166 48
1. Odsetki, w tym: 1 082
4. Inne 84 48
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 675 1 178
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 675 1 178
XV. Podatek dochodowy 445 42
b) część odroczona 445 42
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3 230 1 136

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12 164 8 368
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 228 000 7 228 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,68 1,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
1 kwartał / 2003  okres od

2003-01-01 do 2003-03-31
1 kwartał / 2002  okres od

2002-01-01 do 2002-03-31
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 138 761 129 332
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 082
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 138 791 127 250
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 228 7 228
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 228 7 228
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 96 714 103 982
b) zmniejszenia (z tytułu) -3 566
- zmniejszenie kapitału zapasowego z tytułu odniesienia na kapitał zapasowy nieumorzonej części kosztów emisji akcji serii D, E i F -3 566
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 96 714 100 416
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 282
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 282
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 24 560 7 643
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 24 560 7 643
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 207 10 479
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 479
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 484
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 207 11 963
a) zwiększenia (z tytułu) 9 770
  - wynik nie podzielony za rok 2002 9 770
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 977 11 963
8. Wynik netto 3 230 1 136
a) zysk netto 3 230 1 136
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 141 991 128 386
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 141 991 128 386

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
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1 kwartał / 2003  okres od
2003-01-01 do 2003-03-31

1 kwartał / 2002  okres od
2002-01-01 do 2002-03-31

I. Zysk (strata) netto 3 230 1 136
II. Korekty razem 1 808 4 483
2. Amortyzacja 1 712 1 161
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 524
6. Zmiana stanu rezerw 344 42
7. Zmiana stanu zapasów -743 -2 934
8. Zmiana stanu należności 25 845 17 000
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16 258 -6 549
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 404 -4 237
11. Inne korekty -2 164
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5 038 5 619
I. Wpływy 7 174 2 655
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 60
3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 114 2 655
a) w jednostkach powiązanych 2 655
- odsetki 2 655
b) w pozostałych jednostkach 7 114
- dywidendy i udziały w zyskach 7 114
II. Wydatki -15 495 -5 717
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 197 -1 324
3. Na aktywa finansowe, w tym: -13 298 -4 393
a) w jednostkach powiązanych -1 021
- nabycie aktywów finansowych -257
- udzielone pożyczki długoterminowe -764
b) w pozostałych jednostkach -12 277 -4 393
- nabycie aktywów finansowych -11 987
- udzielone pożyczki długoterminowe -290
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 321 -3 062
I. Wpływy 299 13
2. Kredyty i pożyczki 299 13
II. Wydatki -235
4. Spłaty kredytów i pożyczek -44
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -191
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 64 13
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 219 2 570
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 219 2 570
F. Środki pieniężne na początek okresu 18 034 10 735
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 815 13 305

"KOMENTARZ"

1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i stosowane metody wyceny

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. Szczegółowe zasady wyceny zostały opisane w raporcie rocznym SA-R 2002.

2. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz aktualizacji wyceny składników majątku

a) Korekty odpisów aktualizujących wartość składników majątku

W związku z występującą w I kwartale 2003 roku tendencją wzrostową notowań giełdowych akcji spółki Interia.pl SA dokonano częściowego 
rozwiązania utworzonej w roku 2002 rezerwy z tytułu utraty wartości akcji Interia.pl. Średnia cena akcji spółki Interia.pl SA w kwietniu 2003 r (tj. 
w miesiącu poprzedzającym sporządzenie raportu) wyniosła 4,05 zł i do takiego poziomu doprowadzono wartość akcji Interia.pl w księgach 
ComArch SA. Wpływ w/w operacji na wynik netto Spółki (łącznie z rozwiązaniem części aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego) 
wyniósł 1 205 tys. zł. Aktualnie rezerwa z tytułu utraty wartości akcji spółki Interia.pl wynosi 533 tys. zł. W I kwartale 2003 roku nie dokonano 
odpisów aktualizacyjnych wartości pozostałych składników majątku, produktów bądź materiałów oraz należności.

b) Korekty z tytułu rezerw na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego i zmian rozliczeń międzyokresowych z tego tytułu

Ze względu na wzrost wartości akcji spółki Intria.pl dokonano częściowego rozwiązania aktywa z tytułu przejściowej różnicy w podatku 
dochodowym wynikającej z utraty w 2002 roku wartości posiadanych akcji spółki Interia.pl.  Kwota aktywu w stosunku do 31.12.2002 roku uległa 
zmniejszeniu o 445 tys. zł i aktualnie wynosi 144 tys. zł. W I kwartale 2003 roku nie ustalono aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego i 
innych tytułów gdyż dochód z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest wyższy od wyniku na działalności opodatkowanej, na skutek 
czego Spółka aktualnie nie płaci podatku dochodowego.

c) Pozostałe rezerwy 

W I kwartale 2003 roku Spółka zwiększyła o 343 tys. zł kwotę rezerwy z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji własnych.

3. Informacje o kursach EURO

Kursy euro użyte do przeliczania danych finansowych.

Średni kurs NBP z dnia 31.03.2003 - 4,4052
Średni kurs NBP z dnia 31.03.2002 - 3,6036
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 1.01-31.03.2003 - 4,2474



COMARCH SA SA-Q 1/2003 w tys. zł

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 1.01-31.03.2002 - 3,6125

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.

4. 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 5.05.2003 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 3.061.898 akcji, które dają 9.641.898 głosów na WZA, co stanowi 67,44 % wszystkich głosów na WZA. 

b) Zmiany w stanie posiadania akcji ComArch SA przez osoby zarządzające i nadzorujące ComArch SA w okresie od 14.02.2003 do 05.05.2003 
roku.

W poniższej tabeli przedstawiono stan posiadania akcji ComArch SA przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień opublikowania raportu 
kwartalnego za IV kwartał 2002 roku, tj. 14.02.2003 oraz w dniu 05.05.2003 roku, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami. 

W I kwartale 2003 roku Spółka została poinformowana o następujących zmianach stanu posiadania osób zarządzających: Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Maciantowicz zbył 10.000, Wiceprezes Zarządu Rafał Chwast zbył  290 akcji zwykłych na okaziciela ComArch SA, w wyniku 
ogłoszonego w dniu 25.03.2003 r. przez Spółkę wezwania na sprzedaż akcji w celu umorzenia Elżbieta i Janusz Filipiak zbyli 204.902 akcji 
zwykłych na okaziciela a Wiceprezes Zarządu Tomasz Maciantowicz zbył 18.342 akcji zwykłych na okaziciela. Ponadto w dniu 8.04.2003 r. 
Elżbieta i Janusz Filipiak zbyli 60.000 akcji zwykłych na okaziciela.
 

 Stan na 05.05.2003 r Stan na 14.02.2003 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 

3.061.898 67,44% 3.326.800 67,35% 

Tomasz Maciantowicz Wiceprezes Zarządu 212.134 4,11% 240.476 4,19% 
Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu 24.440 0,43% 24.440 0,42% 
Paweł Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu 24.440 0,43% 24.440 0,42% 
Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu 6.566 0,05% 6.856 0,05% 
Ilość wyemitowanych akcji 7.228.000 100,00% 7.228.000 100,00% 
 

5. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty 
wynik finansowy ComArch SA w I kwartale 2003 roku oraz czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W I kwartale 2003 roku Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Potwierdziły się przewidywania Zarządu z poprzednich miesięcy o 
stopniowej poprawie koniunktury w otoczeniu w którym działa Spółka. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2003 roku wyniosły 25.292 tys. zł i 
były wyższe o 24% niż w roku ubiegłym. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1.710 tys. zł i był większy w stosunku do ubiegłego roku aż o 
94%. Dzięki temu rentowność operacyjna osiągnęła wysoki poziom 6,8%, w porównaniu do poprzedniego roku, gdy wyniosła 4,3%.  Zysk brutto 
wyniósł 3.675 tys. zł, natomiast zysk netto 3.230 tys. zł, co w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku stanowi odpowiednio wzrost o 
212% i 184%.  Bardzo wysoka dynamika zysku brutto i netto wynika z rozwiązania części rezerwy na utratę wartości akcji Interia.pl, w wysokości 
1 650 tys. zł. Bez uwzględniania rozwiązania tej rezerwy i związanej z tym korekty podatku odroczonego zysk brutto i netto wynosiłby 2.025 tys. 
zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 78%.

Na wyniki Spółki w przyszłych kwartałach wpływ będzie miała przede wszystkim sytuacja finansowa średnich i dużych przedsiębiorstw, które 
stanowią podstawową bazę klientów Spółki oraz zdolność Spółki do pozyskiwania zleceń zagranicą.
W I kwartale 2003 roku miały miejsce następujące zdarzenia o dużym znaczeniu dla bieżącej działalności ComArch SA:

W dniu 17.02.2003 roku ComArch SA podpisał umowę z Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie na wykonanie, obsługę oraz 
utrzymanie Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP. Celem stworzenia Portalu jest edukacja ekonomiczna społeczeństwa poprzez stworzenie 
zaawansowanego serwisu internetowego, na którym znajdą się kursy do zdalnego nauczania oraz znaczący wybór materiałów multimedialnych 
dostępnych w Internecie i na płytach CD-ROM. 

W dniu 24 lutego 2003 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy ComArch SA a Zarządem Miasta Krakowa i Stowarzyszeniem Kultury 
Fizycznej KS Cracovia w sprawie objęcia przez ComArch SA mniejszościowego pakietu akcji Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa 
Spółka Akcyjna prowadzącej Klub Sportowy Cracovia. Celem inwestycji jest promocja firmy ComArch. Jest to element strategii marketingowej 
Spółki, której celem jest kreowanie wizerunku ComArch jako integratora pierwszego wyboru dla dużych i średnich firm w Polsce. ComArch, który 
jest głównym sponsorem Klubu, wyraził zainteresowanie objęciem akcji o wartości 3 mln zł, stanowiących ok. 30% kapitału spółki. Majątek spółki 
obejmuje między innymi prawo do znaku towarowego Cracovia oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów w Krakowie o powierzchni ok. 8 ha. 
Jednym z warunków dokonania inwestycji jest uzyskanie przez ComArch SA większości w zarządzie i radzie nadzorczej spółki. Przed dokonaniem 
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inwestycji ComArch przeprowadzi analizę prawną i finansową spółki.

Działając na wniosek byłych pracowników Spółki Zarząd ComArch SA podjął w dniu 12 marca 2003 roku uchwałę w sprawie zamiany: 
1) 47.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii A, należących do 

Rafała Stycznia;
2)  47.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii B, należących do 

Rafała Stycznia; 
3) 9.400 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii B, należących do 

Janusza Homy. 
W/w akcje były uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadało 5 głosów na WZA. Powyższa uchwała została 
podjęta na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki. Po dokonaniu zamiany ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych 
akcji wynosi 14.296.800 głosów. 

W dniu 24.03.2003 r. Zarząd ComArch SA podała do wiadomości, że stosownie do zapisu § 7 ust. 1 Porozumienia z dnia 3 października 2002 roku 
zawartego pomiędzy ComArch S.A. a Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. (dotyczącego realizacji uchwały nr 25 z dnia 28 czerwca 2002 
roku zmieniającej uchwałę nr 3 z dnia 15 października 1999 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej 
Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch S.A., podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian 
statutu Spółki), Spółka w terminie do dnia 31 marca 2003 roku zobowiązana jest odkupić od Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. w celu 
umorzenia akcje serii F, które nie zostały nabyte przez podmioty uprawnione w ramach programu motywacyjnego. 
Spółka wystąpiła do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzielenie zezwolenia na przeniesienie w/w akcji serii F poza rynkiem 
regulowanym, a to na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Jako 
planowaną datę podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę 
przyjmuje się dzień 30 czerwca 2003 roku. Akcje zostaną umorzone wraz z zarejestrowaniem w/w uchwały, co powinno nastąpić do 31 grudnia 
2003 roku. W efekcie rejestracji takiej uchwały umorzonych zostanie 140.000 akcji serii F.  Na zakup akcji Spółki w celu ich umorzenia Spółka 
przeznaczyła kwotę 9.006.200 złotych. Po umorzeniu tych akcji, w Spółce istnieć będzie 7.088.000 akcji, z którymi związane będzie prawo do 
wykonywania 14.156.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zarząd uważa, iż biorąc pod uwagę niski poziom notowań 
Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w porównaniu do osiąganych przez Spółkę wyników finansowych oraz korzystnych 
przewidywań dotyczących dalszych wyników Spółki, skupienie własnych akcji przyczyni się do wzrostu zysku przypadającego na jedną akcję, a 
tym samym do wzrostu ceny akcji.

W dniu 25.03.2003 r. Zarząd ComArch SA podała do wiadomości, że w dniu 24.03.2003 r. podjął uchwałę w sprawie nabycia akcji własnych w 
celu ich umorzenia. Akcje zostaną nabyte na rynku regulowanym poprzez ogłoszenie wezwania na nabycie akcji, tak aby zapewnić wszystkim 
akcjonariuszom Spółki równe możliwości odpowiedzi na ofertę. Spółka zamierzała nabyć do 361.400 akcji własnych za jednostkową cenę nabycia 
w celu umorzenia wynoszącą 32,20 zł i zawierającą zryczałtowany podatek dochodowy (cena brutto). Zgodnie z  art. 26 ust. 1 u.p.d.p. oraz z art. 41 
ust. 4 pkt 2) u.p.d.f. ComArch zobowiązany jest do pobrania z ceny brutto i odprowadzenia na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wpłat, w wysokości 15%. Efektywnie na rzecz podmiotów zbywających akcje w celu 
umorzenia, zostanie zapłacona w wezwaniu cena netto, stanowiąca cenę brutto pomniejszoną o 15 %, tj. kwota 27,37 złotych. Akcje własne, które 
zostaną nabyte w drodze wezwania stanowią 5% kapitału zakładowego Spółki oraz dają 2,5278 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. Na zakup akcji Spółki w celu ich umorzenia Spółka zamierza przeznaczyć kwotę do 11.637.080,00 złotych. 
Po umorzeniu wszystkich nabytych akcji, w Spółce istnieć będzie nie mniej niż 6.866.600 akcji, z którymi związane będzie prawo do wykonywania 
nie mniej niż 13.935.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jako planowaną datę podjęcia uchwały w sprawie obniżenia 
kapitału zakładowego Spółki oraz umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę przyjmuje się dzień 30 czerwca 2003 roku. Akcje zostaną 
umorzone wraz z zarejestrowaniem w/w uchwały, co powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2003 roku. Spółka zdecydowała się na nabycie własnych 
akcji biorąc pod uwagę niski poziom notowań Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w porównaniu do osiąganych przez 
Spółkę wyników finansowych oraz korzystnych przewidywań dotyczących dalszych wyników Spółki. Zarząd uważa, iż efektem nabycia i 
umorzenia własnych akcji będzie wzrost zysku przypadającego na jedna akcję oraz wzrost ceny akcji.

W dniu 27.03.2003 r. Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu ComArch SA został wybrany na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest dobrowolną organizacją samorządową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie istniejącą od 1993 roku. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w kształtowaniu regulacji rynku kapitałowego. Korzystając z 
doświadczeń swoich członków oraz pomocy niezależnych ekspertów Stowarzyszenie zabiega oto, aby akty normatywne regulujące rynek papierów 
wartościowych uwzględniały jego rozwój, kładąc nacisk na stabilność i przejrzystość obowiązujących na nim reguł. Stowarzyszenie organizuje też 
szkolenia i seminaria na tematy związane z rynkiem kapitałowym, przez co stanowi forum wymiany doświadczeń i integracji środowiska. 
Członkowie Stowarzyszenia reprezentują 87 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu 27.03.2003 r.  Zarząd ComArch SA poinformował o otrzymanej podpisanej umowie zawartej pomiędzy konsorcjum w składzie: ComArch 
SA i ComArch Kraków SA a Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa do szkół, 
instalacja i integracja pracowni komputerowych i przyłączenie ich do istniejącej sieci Internet w województwach: podkarpackim, małopolskim, 
śląskim, opolskim i świętokrzyskim - Region II. Wartość umowy wynosi 8,4 mln zł brutto.

W dniu 27 marca 2003 roku Uchwałą Nr 138/03 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA po rozpatrzeniu wniosku Spółki 
postanowił oznaczyć kodem PLCOMAR00061 103.400 akcji zwykłych na okaziciela ComArch SA powstałych po zamianie dokonanej w dniu 1 
kwietnia 2003 roku 103.400 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem PLCOMAR00020. 
Z dniem 1 kwietnia 2003 roku: 

1) kodem PLCOMAR00020 oznaczonych jest 1.767.200 akcji ComArch SA,
2) kodem PLCOMAR00061 oznaczonych jest 103.400 akcji ComArch SA. 

Zarząd złożył wniosek o dokonanie w/w konwersji w związku z podjętą uchwałą z dnia 12 marca 2003 roku o której informowano w raporcie 
bieżącym nr 6/2003. 

W dniu 31.03.2003 r. Zarząd ComArch SA ogłosił, iż w nawiązaniu do Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ComArch SA z dnia 25 
marca 2003 roku (dalej: Wezwanie) informuje o uzupełnieniu treści powyższego Wezwania. Uzupełnienie treści Wezwania polega na 
wprowadzeniu w szczególności dodatkowego zapisu do pkt. 9.5 dotyczącego opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych 
osiąganych przez niektóre podmioty tj. rezydentów będących osobami prawnymi oraz nierezydentów korzystających z podmiotowego zwolnienia 
od podatku lub redukcji stawki podatkowej oraz możliwości uzyskania przez te podmioty od spółki części lub całości kwoty podatku.  Podmioty 
takie - wraz z zapisem na akcje mogą złożyć oświadczenie o korzystaniu z takiego zwolnienia lub z niższej stawki podatkowej, a nierezydenci winni 
dodatkowo przedstawić certyfikaty rezydencji podatkowej wydane do celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową. Jednocześnie 
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Zarząd ComArch SA informuje, iż zgodnie z przepisami ustaw podatkowych dochód otrzymany z odpłatnego zbycia akcji przez akcjonariusza na 
rzecz spółki  w celu umorzenia stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Płatnikiem tego podatku jest Spółka. W konsekwencji Spółka 
pobierze ze wskazanej w Wezwaniu Ceny brutto podatek wynoszący 15 % oraz odprowadzi go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Na 
rzecz podmiotów zbywających akcje w celu umorzenia zostanie zatem przekazana cena uwzględniającą potrącony podatek - cena netto. Spółka 
informuje, że przychód podatkowy uzyskany przez akcjonariusza z tytułu zbycia akcji objętych Wezwaniem może zostać pomniejszony o koszty 
nabycia/objęcia akcji. Jednakże Zarząd ComArch SA wyjaśnia, że nabywając akcje w publicznym obrocie papierami wartościowymi na rynku 
regulowanym nie jest w stanie rozpoznać, jakie wydatki ponieśli poszczególni akcjonariusze zbywający akcje w związku z ich  nabyciem, a zatem 
pobierze podatek bez pomniejszenia przychodu o wydatki na nabycie/objęcie  przedmiotowych akcji. Spółka informuje zatem, że akcjonariusze, 
którzy odpowiedzą na Wezwanie mogą wystąpić do właściwego dla siebie Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku, a to na podstawie 
zapisów Ordynacji podatkowej. Wniosek taki może zostać złożony niezwłocznie po zapłaceniu przez Spółkę zryczałtowanego podatku 
dochodowego. Spółka informuje równocześnie, że informacje konieczne do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatkowej zostaną 
opublikowane na stronie internetowej www.comarch.pl <http://www.comarch.pl>, po odprowadzeniu przez ComArch SA podatku do Urzędu 
Skarbowego, tj. po 7 maja 2003 roku. 

6. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływa na osiągnięte wyniki finansowe

W I kwartale bieżącego roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które mogą miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

7. Zdarzenia po dacie bilansu 

W dniu 14.04.2003 r. Zarząd Comarch SA poinformował o wynikach wezwania ogłoszonego w dniu 25 marca 2003 roku. Kupiono 361.400 akcji 
ComArch SA. Stopa redukcji wyniosła 71,65%.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd decyzją z dnia 25 marca 2003 roku udzieliła spółce ComArch SA z siedzibą w Krakowie zezwolenia na 
przeniesienie poza rynkiem regulowanym 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F ComArch SA z rachunku Domu Maklerskiego Banku 
Handlowego w Warszawie SA na rachunek spółki ComArch SA. Zgodnie z tą decyzją w dniu 30.04.2003 roku spółka ComArch SA nabyła od 
Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F ComArch SA za kwotę 9.006.200 zł, tj. po cenie 64,33 zł 
za akcję.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

Zarząd nie podał prognozy wyników na 2003 rok.

9. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub 
organem administracji publicznej

W I kwartale Spółka nie wystąpiła z powództwem ani nie była pozwana 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).

10. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość od początku roku przekracza 
500.000 EUR (poza transakcjami typowymi i rutynowymi)

Nie wystąpiły.

11. Informacje o udzielonych przez Spółkę i podmiot zależny poręczeniach oraz gwarancjach

W I kwartale 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).

12. 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

Nie wystąpiły.
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PODPISY
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2003-05-05 Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu

2003-05-05 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu


