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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Asseco („Grupa”, „Grupa Asseco”) jest Asseco 

Poland S.A. („Asseco”, „Spółka”). Asseco to największa polska firma informatyczna, która 

prowadzi działalność na krajowym rynku od ponad 20 lat. Od 2004 roku Grupa Asseco jest 

obecna również poza granicami Polski. 

Asseco Poland S.A. jest największą pod względem kapitalizacji spółką informatyczną 

notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Asseco jest także siódmą 

największą firmą IT w Europie pod względem przychodów z produkcji oprogramowania (wg 

rankingu Truffle 100, opublikowanego w październiku 2011 roku przez Truffle Capital). 

Asseco Poland S.A. jest liderem w budowie międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, do 

której należą podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne, prowadzące działalność 

operacyjną pokrewną do działalności Spółki. 

Asseco Poland S.A. jak i spółki z Grupy Asseco koncentrują się na produkcji własnych 

rozwiązań informatycznych. Grupa specjalizuje się w złożonych przedsięwzięciach 

informatycznych, projektach integracyjnych, jak również konsultingowych. Oferta Grupy 

Asseco skierowana jest do większości sektorów gospodarki. 

Misją Grupy Asseco jest stworzenie wiarygodnej i rentownej globalnej firmy 

informatycznej, dostarczającej wysokiej jakości oprogramowanie i usługi. 

Obecnie Grupa Asseco prowadzi działalność między innymi w kilkunastu krajach 

europejskich, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, jak również w regionie 

EMEA. W Europie Grupa Asseco jest obecna poprzez regionalne holdingi: Asseco Central 

Europe (Słowacja, Czechy, Węgry), Asseco South Eastern Europe (kraje bałkańskie 

i Turcja), Asseco South Western Europe (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja), Asseco 

DACH (Niemcy, Szwajcaria, Austria), Asseco Northern Europe (kraje skandynawskie, 

republiki nadbałtyckie). Działalność Grupy Asseco na rynkach pozaeuropejskich oparta jest 

o firmy zrzeszone w holdingu Formula Systems, notowanej na TASE (Tel Aviv Stock 

Exchange) oraz na NASDAQ Global Markets. Formula Systems posiada udziały w trzech 

notowanych spółkach informatycznych: Matrix IT, Sapiens International oraz Magic 

Software. Spółki te prowadzą działalność m.in. na rynkach izraelskim, amerykańskim, 

japońskim i kanadyjskim. 

Podstawowe produkty i usługi oraz rynki  

Grupa Asseco jest czołowym dostawcą własnych rozwiązań informatycznych dla większości 

sektorów gospodarki. Kompleksowa oferta Grupy jest skierowana do sektora finansowego, 

instytucji publicznych oraz przemysłu, handlu i usług. Grupa posiada bogate portfolio 

własnych produktów, unikalne doświadczenie w realizacji najbardziej złożonych projektów 

informatycznych oraz szeroką bazę klientów, wśród których znaleźć można największe 

instytucje finansowe, czołowe przedsiębiorstwa oraz jednostki administracji publicznej. 

Grupa Asseco specjalizuje się także w projektach dedykowanych dla Unii Europejskiej 

i NATO.  
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Oferta Grupy Asseco skierowana jest do następujących grup odbiorców: 

Sektor Finansowy Instytucje Publiczne Przemysł, handel i usługi 

Banki Administracja centralna Energetyka i gazownictwo 

Biura maklerskie Administracja lokalna FMCG 

Firmy leasingowe Edukacja Przedsiębiorstwa komunalne 

Firmy factoringowe Opieka zdrowotna 
Przedsiębiorstwa produkcyjne, 

handlowe i usługowe 

Firmy ubezpieczeniowe Organizacje międzynarodowe Telekomunikacja 

Fundusze inwestycyjne, 

emerytalne 
Służby mundurowe  

 Ubezpieczenia społeczne  

Ofertę uzupełniają produkty niezależne sektorowo, jak np. platformy programistyczne, 

rozwiązania Business Intelligence, Document Management, Lifecycle Management oraz 

usługi konsultingowe i wdrożeniowe związane z oprogramowaniem obcym (SAP, Oracle, 

Microsoft). 

Grupa Asseco oferuje także produkty i usługi w zakresie infrastruktury IT (sprzęt, sieci, 

systemy zabezpieczeń, itp.) oraz usługi outsourcingowe i szkoleniowe. Oferta 

outsourcingowa Grupy Asseco obejmuje szeroki zakres rozwiązań informatycznych: 

począwszy od systemów transakcyjnych, poprzez bankowość internetową i systemy 

kartowe, a skończywszy na outsourcingu elementów infrastruktury informatycznej.  

 

II. RYNEK INFORMATYCZNY W PIERWSZEJ POŁOWIE 2012 ROKU ORAZ JEGO 

PERSPEKTYWY 

1. Perspektywy rozwoju rynku informatycznego 

Rynek IT w 2012 roku rozwija się – według analityków – nieco wolniej niż wcześniej 

zakładali. W kwietniu 2012 roku Gartner po raz kolejny obniżył prognozy rozwoju 

światowego rynku, jako przyczynę wskazując przede wszystkim spowolnienie inwestycji w 

administracji publicznej. Według kwietniowej prognozy wartość rynku w 2012 roku 

wzrośnie w stosunku do 2011 roku o 2,5% (w styczniu zakładano wzrost na poziomie 

3,7%, a jeszcze wcześniej 4,6%).  

Gartner prognozuje, że w 2012 roku wpływy z tytułu sprzedaży rozwiązań IT na świecie 

osiągną wartość 3,75 bln USD (łącznie rynek informatyczny i telekomunikacyjny). Niemal 

połowę tej wartości (1,7 bln USD) stanowić będą usługi telekomunikacyjne, których 

dynamika jest przewidywana na poziomie wzrostu o 1%. Znacznie szybciej, bo w tempie 

blisko 5% rozwijać się będzie w 2012 roku światowy rynek oprogramowania biznesowego, 

który powinien osiągnąć wartość 280 mld USD. Segment sprzętu IT wzrośnie zaś – według 

prognoz – o 4,3% do poziomu 421 mld USD, zaś sprzedaż usług IT powinna osiągnąć 

wartość 851 mld USD co oznacza wzrost o 1,3% (według wcześniejszych prognoz ten 

segment miał rosnąć ponad dwukrotnie szybciej, o 3,1%). 

Najszybciej, bo w tempie rzędu 6,9% rozwijać ma się światowy rynek sprzętowych 

rozwiązań telekomunikacyjnych, a jego wartość powinna przekroczyć 470 mld USD. Jak 

podaje Computerworld, ta wysoka dynamika wzrostu ma być m.in. efektem inwestycji 

operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, a także rosnącej popularności 

zaawansowanych urządzeń przenośnych oraz biznesowych aplikacji mobilnych.  
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Prognoza wydatków na IT w 2012 roku (w mld USD)* 

Segment 2012 zmiana (%) 

Sprzęt komputerowy 421 4,3 

Oprogramowanie 280 5,0 

Usługi IT 856 1,3 

Usługi telekomunikacyjne 1 721 1,0 

Sprzęt telekomunikacyjny 472 6,9 

Rynek ogółem 3 750 2,5 

*źródło: Gartner, kwiecień 2012 

 

Według danych Gartnera, rok 2011 branża teleinformatyczna zamknęła wzrostem na 

poziomie 6,8%. Wartość całego rynku wyniosła 3,661 bln USD. Najwięcej w ubiegłym roku 

wzrosły segmenty oprogramowania biznesowego (9,2% do 267 mld USD) oraz sprzętu 

komputerowego (7,7% do 404 mld USD). Segment usług IT osiągnął wartość 845 mld USD 

(wzrost o 6,5%). Rynek rozwiązań telekomunikacyjnych osiągnął wartość 1,7 bln USD 

(6,3% wzrostu) w segmencie usług i 442 mld USD (wzrost 7,2%) w segmencie sprzętu. 

 

2. Rynek IT w Polsce 

Według prognoz IDC zaprezentowanych w raporcie COMPUTERWORLD TOP200 rynek 

informatyczny w Polsce w 2012 roku wzrośnie o 4%, co oznacza dynamikę o połowę niższą 

niż w 2011 roku. Wartość rynku ma wynieść 10,65 mld USD. Najszybciej, bo o 6%, mają 

rosnąć wydatki na oprogramowanie. Wartość tego segmentu powinna wynieść 1,54 mld 

USD. Wydatki na usługi IT wzrosną według prognoz o 4% do 3,2 mld USD. Segment 

sprzętu ma osiągnąć 5,92 mld USD, co oznacza wzrost o 3%. 51% respondentów 

Computerworld sądzi, że koniunktura w roku 2013 będzie podobna, 24% oczekuje lepszej 

lub znacznie lepszej, a 20% gorszej koniunktury. 

Według raportu, w 2011 roku wartość polskiego rynku IT wzrosła o 8 proc. (o 2,3 mld zł) 

i sięgnęła  31,3 mld zł (przy 29 mld zł w 2010 roku). Największy udział w polskim rynku IT 

ma sprzęt, na który wydano 17,9 mld zł (57% rynku). Wartość rynku usług IT wyniosła        

9,1 mld zł (29% rynku), a oprogramowania 4,3 mld zł (14% rynku). 

Wiele firm analitycznych uważa, że perspektywy dla branży IT w Polsce są nadal bardzo 

dobre. Według prognoz Erste Group (z końca 2011 roku), w 2012 roku wydatki na IT w 

Polsce powinny się zwiększyć o 7,8%. Do poprawy wyników przyczynić się ma większa 

wydajność i obniżanie kosztów, rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania mobilne i 

elastyczność infrastruktury (popularność smartphonów, tabletów, rozwój sieci 

bezprzewodowych, cloud computing). Ważnym czynnikiem wsparcia mają być wciąż 

fundusze unijne. 

Zdaniem analityków PMR, w latach 2011-2012 większość firm IT oczekiwało wzrostu rynku 

na poziomie powyżej 10 proc. Najbardziej perspektywiczne segmenty to: usługi związane 

z bezpieczeństwem informatycznym, rozwiązania oferowane w modelu outsourcingu IT, 

wirtualizacja, SaaS, cloud computing, rynek BI i obsługa segmentu MSP. 

Z kolei biuro DiS podaje, że z analiz trendów wieloletnich i kwartalnych oraz z dynamiki 

wartości nowo zawieranych kontraktów wynika, iż cały rok 2012, podobnie jak następne 

dwa lata, powinien być na polskim rynku IT okresem umiarkowanych wzrostów na 

poziomie nieprzekraczającym 10%. Wzrosty ograniczają: niepewna sytuacja 

międzynarodowa i zmienne tendencje kursów walutowych. Największe wzrosty powinny 

osiągnąć: rynek małych i średnich przedsiębiorstw, informatyki dla telekomunikacji, gier 

i multimediów, sektora publicznego i sektora dużych przedsiębiorstw. 
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Fundusze unijne 

Fundusze unijne są w zgodnej opinii analityków jednym z głównych motorów wzrostu 

polskiej branży IT. Poza bezpośrednim wykorzystaniem na projekty informatyczne, 

przyczyniają się do zakupu sprzętu, oprogramowania i usług także w sposób pośredni. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego szacuje, że w latach 2007-2013 Polska otrzyma od 

Unii Europejskiej w sumie 87 mld EUR. W tym samym czasie nasza składka do unijnego 

budżetu ma osiągnąć wartość 22 mld EUR. Polska „na czysto” otrzyma więc około            

65 mld EUR.  

Według ostatnich dostępnych danych (czerwiec 2012 roku) wartość wniosków o płatność 

przekazanych przez stronę polską do KE od uruchomienia Strategii wykorzystania 

Funduszu Spójności do 30 czerwca 2012 roku wyniosła ok. 5,5 mld EUR. Całkowita kwota 

płatności otrzymanych z KE do końca czerwca 2012 r. osiągnęła wartość ok. 4,8 mld EUR, 

co stanowi 85,5% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności. Wartość kontraktów 

podpisanych w ramach realizowanych projektów wyniosła 9,5 mld EUR. 

Według najnowszych statystyk Komisji Europejskiej (z 3 lipca 2012 roku), Polska jest 

jednym z liderów pod względem ilości wypłaconych z budżetu unijnego środków. Do 3 lipca 

2012 roku Polska otrzymała w formie zaliczek i refundacji ponad 29,2 mld euro, w tym 

czasie Hiszpania otrzymała 14,9 mld EUR, a Niemcy – 12 mld EUR. Komisja Europejska 

wypłaciła nam blisko 43,5% przyznanych środków.  

 

Sektor publiczny  

Dzięki funduszom unijnym sektor publiczny jest jednym z najważniejszych motorów 

napędowych dynamiki wzrostu rynku IT w Polsce. Według szacunków Computerworld 

sektor publiczny jest największym odbiorcą dla firm informatycznych. Sprzedaż do tego 

sektora stanowi aż 23% całego rynku. Na drugim miejscu znajduje się sektor bankowo-

finansowy (22%), na kolejnych: telekomunikacja (15%), przemysł (10%), utilities (8%), 

MSP (8%), pozostali odbiorcy 14%. 

W 2011 roku sektor publiczny kontynuował wiele projektów z lat poprzednich. Instytucje 

publiczne ogłosiły też nowe, duże zamówienia. Jednym z najważniejszych uruchomionych 

zamówień był ogłoszony w lutym 2011 roku wart szacunkowo 360 mln PLN przetarg na 

zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów w ramach Projektu 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych”. Wiele projektów uruchomiły też: Ministerstwo Finansów, które 

przenosi swoją infrastrukturę i serwery, Ministerstwo Sprawiedliwości w związku 

z modernizacją sądów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  (projekty 

związane z e-administracją) – obecnie rozbite na Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji w związku z programem 

modernizacji, samorządy (e-urzędy), instytucje zarządzające transportem (m.in. Śląska 

Karta Usług Publicznych), inspekcje nadzoru i zarządy dróg (m.in. Centrum 

Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym; systemy zarządzania ruchem 

i informacji pasażerów), sektor zbrojeniowy wymieniający sprzęt i oprogramowanie. 

W 2012 roku oczekiwane są kontynuacje większości tych projektów oraz rozstrzygnięcia 

lub przetargi m.in. w zakresie systemu e-podatki, dużych projektów infrastrukturalnych 

(rozbudowy sieci informatycznych i szkieletowych), dalszych przetargów i projektów          

w sektorze zdrowia. 

 

Rynek usług informatycznych 

IDC oczekuje, że szacowany obecnie na 3 mld USD rynek usług w Polsce będzie się 

rozwijał w ciągu najbliższych 5 lat w tempie 4,6% rocznie. W 2012 roku sektor ten ma 

wzrosnąć o 4% do 3,2 mld USD. Analitycy wskazują na wzrost znaczenia usług 
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outsourcingowych oraz usług utrzymania aplikacji. Podkreślają też, że rynek jest na tyle 

mały, że każdy duży kontrakt może spowodować jego znaczący wzrost. 

 

Sektor bankowo-finansowy 

Od kilku lat sektor bankowy na świecie ogranicza inwestycje. Według przytaczanych przez 

COMPUTERWORLD analiz firmy Celent (ze stycznia 2012 roku), w 2012 roku światowe 

instytucje bankowe przeznaczą na inwestycje w rozwiązania IT blisko 173,5 mld USD, o 

2,8% więcej niż w 2011 roku, ale mniej niż zakładały wcześniejsze prognozy (pierwotne 

szacunki zakładały, że w 2012 roku wzrost wydatków na IT w sektorze bankowości 

przekroczy 4,3%). Najmniejsze wzrosty mają być obserwowane w europejskich 

instytucjach bankowych, gdzie średnia dynamika wzrostu nakładów na rozwiązania IT 

wyniesie 0,3%. Analitycy prognozują, że w 2012 europejskie banki wydadzą na 

rozwiązania teleinformatyczne blisko 59,2 mld USD. W 2013 roku kwota ta ma wzrosnąć o 

0,4%. W przypadku amerykańskich instytucji bankowych dynamika wzrostu wydatków na 

rozwiązania IT ma wynosić niecałe 2,4% w 2012 roku i ok. 2,9% w 2013 roku. 

 

Sektor publiczny i informatyzacja państwa 

Szczególne ożywienie powinno nastąpić w sektorze publicznym, dla którego to ostatni 

moment na rozpoczęcie wdrożeń dużych projektów współfinansowanych z funduszy 

unijnych. Do znacznego ożywienia powinno przyczynić się również wdrożenie kolejnych 

elementów planu informatyzacji państwa, a w szczególności przez całą administrację 

uruchomienie e-usług, co wymusza modernizację, unowocześnienie lub wymianę systemów 

informatycznych na dużą skalę. Od początku 2012 roku działa Ministerstwo Administracji 

i Cyfryzacji, które odpowiada za organizację i realizację procesów niezbędnych dla 

wdrożenia kluczowych rozwiązań informatycznych. W trakcie pierwszego półrocza             

w resorcie trwały prace, zmierzające do uporządkowania procedur przetargowych. Istotny 

czynnik, wpływający na postęp zamówień publicznych w zakresie kluczowych systemów 

informatycznych, stanowi decyzja Komisji Europejskiej o zatrzymaniu kwoty 3,3 mld PLN, 

przeznaczonej na informatyzację. Jeżeli plan naprawczy, zaproponowany przez stronę 

polską, znajdzie akceptację Komisji Europejskiej, środki zostaną przywrócone i będą 

w stanie wprowadzić nową dynamikę do procesów przetargowych dotyczących systemów 

informatycznych.    

 

3. Najważniejsze wydarzenia w poszczególnych sektorach w pierwszej połowie 

2012 roku 

Sektor publiczny  

Informatyzacja w Polsce to stale trwający proces, zarówno na szczeblu centralnym, jak 

i regionalnym oraz lokalnym. Grupa Asseco uczestniczy w tych procesach na wszystkich 

szczeblach, dostarczając rozwiązania wspierające działalność jednostek administracji 

w różnych dziedzinach. Rozwiązania te przyczyniają się do poprawy funkcjonowania 

organów administracji oraz także ułatwiają codzienne życie tysiącom obywateli.  

Do projektów, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do podniesienia poziomu 

informatyzacji oraz pozytywnie wpływają na codzienność setek tysięcy osób, należy Śląska 

Karta Usług Publicznych. Asseco Poland S.A., w konsorcjum z BRE Bankiem, zrealizuje dla 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK 

GOP), odpowiedzialnego za komunikację na Śląsku, projekt związany z wdrożeniem 

nowoczesnego systemu pobierania opłat komunikacyjnych. Wdrożenie Śląskiej Karty Usług 

Publicznych rozpoczęło się w styczniu 2012 roku i potrwa 16 miesięcy. Do tego czasu 

zostanie wydanych pierwsze 400 tys. kart, których łącznie ma być ponad 700 tys. Karty 

umożliwią realizację płatności za parking, przejazd komunikacją publiczną, wejście do 

muzeum i opłaty w urzędach.  
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Asseco Poland S.A. wdroży nowoczesny system pobierania opłat we wszystkich pojazdach 

zarządzanych przez KZK GOP, zainstaluje 109 wielofunkcyjnych automatów biletowych, 

232 automaty parkingowe oraz stworzy sieć 1200 punktów akceptacji i doładowań kart. 

Całość systemu rozliczeniowego Śląska Karta Usług Publicznych zarządzana będzie przez 

nowoczesne oprogramowanie zainstalowane na serwerach w dwóch centrach przetwarzania 

danych, dysponujących ogromną mocą obliczeniową. Asseco Poland S.A. stworzy również 

portal internetowy, który pozostanie do dyspozycji użytkowników systemu. 

System Śląskiej Karty Usług Publicznych to największy tego typu projekt w Polsce. 

Mieszkańcy aglomeracji dzięki niemu będą mogli dokonać opłaty za korzystanie ze środków 

komunikacji miejskiej, parkowanie, zapłacić za wstęp do muzeów czy uiszczać opłaty 

w urzędach. Łącznie kartę będzie można wykorzystać w 120 ośrodkach użyteczności 

publicznej na terenie 21 gmin. Oprócz elektronicznej portmonetki (instrument pieniądza 

elektronicznego) karta będzie także identyfikatorem jej posiadacza oraz nośnikiem 

certyfikatu podpisu elektronicznego. 

Grupa Asseco realizuje kluczowe dla informatyzacji kraju projekty także w obszarze 

systemu opieki zdrowotnej. 15 czerwca 2012 roku Asseco Poland S.A., w konsorcjum 

z firmą Kamsoft, podpisało z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(CSIOZ) umowę obejmującą część budowy Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Kontrakt dotyczy 

budowy systemu gromadzenia danych medycznych, obsługi rejestrów, weryfikacji 

i wspomagania rozliczeń oraz pomocniczą bazę rozszerzonych danych medycznych. 

Wartość umowy wynosi prawie 160 mln PLN brutto.  

Idea Projektu P1 powstała w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

a główną przesłanką do jego opracowania była potrzeba przystosowania funkcjonującego 

systemu informacyjnego w sektorze ochrony zdrowia w Polsce do wymogów stawianych 

krajom członkowskim Unii Europejskiej w ramach budowy europejskiego społeczeństwa 

informacyjnego. Głównym celem projektu jest budowa elektronicznej platformy usług 

publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej 

i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach 

medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie 

informacji w ochronie zdrowia. W systemie P1 będzie znajdowała się informacja o 

zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także 

obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych 

na terenie Polski.  

Projekt P1 ma zwiększyć dostępność informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych 

medycznych oraz usprawnić obsługę pacjenta poprzez umożliwienie realizacji 

elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Całkowity koszt 

realizacji projektu wynosi ponad 712 mln PLN, z czego 85 procent jest finansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Rynek bankowo-finansowy 

Rynek bankowy zalicza się do gałęzi gospodarki, które w swej bieżącej działalności 

szczególnie intensywnie wykorzystują technologie informatyczne. Zaawansowane systemy 

bankowe zapewniają organizacjom źródło przewagi konkurencyjnej, zarówno 

w zarządzaniu strukturami banku, jak i w obszarze relacji z klientem.  

Według miesięcznika Bank, w Polsce funkcjonuje 47 central bankowych, 19 oddziałów 

instytucji kredytowych oraz 574 banki spółdzielcze, zrzeszone w dwóch grupach. Sektor 

finansowy obejmuje także spółki ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, 

domy maklerskie, pośredników finansowych. 

Sektor ten wykazuje znaczny stopień nasycenia scentralizowanymi systemami 

informatycznymi, jednakże w miarę rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań 

klientów niezbędne okazuje się dostosowywanie systemów do obsługi nowych kanałów 

dostępu oraz realizacji operacji bankowych w najdogodniejszy dla klienta sposób. Nowe 
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wymagania ze strony nadzoru finansowego także wymuszają bieżące dostosowywanie 

systemów informatycznych, aby dostosować się do zmieniających się wymogów prawnych.  

W minionym półroczu Asseco Poland S.A. sfinalizowało wdrożenie Centralnego Systemu 

Bankowego w Banku Ochrony Środowiska. Start produkcyjny głównych modułów def3000 

– Systemu Transakcyjnego i Księgi Głównej nastąpił 11 czerwca 2012 roku. Wdrożenie 

zostało zrealizowane co do dnia zgodnie z założonym harmonogramem, pomimo dużej 

skali projektu oraz wielu zmian regulacji prawnych dotyczących systemów bankowych. 

Umowa na dostawę i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego opartego 

o autorskie rozwiązanie Asseco Poland S.A. - def3000 – została podpisana 15 października 

2009 roku. W listopadzie 2010 roku (ponad 3 miesiące przed planowanych terminem) 

Asseco uruchomiło moduł def3000/TR (Treasury), a we wrześniu 2011 roku (na 9 miesięcy 

przed planowanym terminem) moduł def3000/CL (Obsługa Rozliczeń). W dniu 10 czerwca 

sukcesem zakończyła się migracja danych transakcyjnych, która umożliwiła uruchomienie 

produkcyjne głównych systemów bankowych: transakcyjnego systemu bankowego 

(def3000/CB - Core Banking) i księgi głównej (def3000/GL - General Ledger). 

Projekt obejmował także dostarczenie platformy sprzętowej oraz usług integracyjnych, 

a także dostosowanie wewnętrznych systemów bankowych do współpracy z nowym 

rozwiązaniem centralnym. Integracja systemu centralnego z innymi aplikacjami 

wykorzystywanymi przez BOŚ pozwoli Bankowi na efektywne kosztowo poszerzanie 

zakresu świadczonych usług. Wpłynie również na skrócenie czasu realizacji dyspozycji 

klienta, a także na elastyczność kształtowania parametrów transakcji, co umożliwi 

dostosowywanie ich do indywidualnych oczekiwań klienta.  

Asseco Poland S.A. współpracuje z Bankiem Ochrony Środowiska od 1994 roku. Jest 

strategicznym dostawcą rozwiązań informatycznych, w tym głównego systemu bankowego. 

BOŚ wykorzystuje ponadto kilkanaście innych aplikacji autorstwa Asseco.  

Rozwiązanie def3000 jest sztandarowym systemem Asseco dla instytucji bankowych. 

Składa się z kilkudziesięciu specjalistycznych modułów, które łatwo integrują się ze 

środowiskiem IT banku, co umożliwia elastyczne dopasowywanie rozwiązania do 

indywidualnych oczekiwań banku. Def3000/CB został wdrożony m.in. w Getin Noble Bank, 

Toyota Bank Polska, Eurobank, Deutsche Bank PBC, a poszczególne moduły pakietu 

działają w sumie w kilkudziesięciu bankach w Polsce. 

Rynek ERP (Enterprise Resource Planning) 

Rynek ERP należy do obszarów rosnących ze stałą dynamiką, zarówno na świecie, jak          

i w Polsce. Według raportu firmy Infiniti Research Limited, światowy rynek ERP w latach 

2011-2014 ma się rozwijać w tempie 7,5% rocznie. Wzrost zapotrzebowania na systemy 

klasy ERP wywołany jest przez szereg czynników, określających zmieniające się 

oczekiwania i potrzeby przedsiębiorstw. 

Do istotnych tendencji, kształtujących rynek, należy dążenie do zwiększenia szybkości 

i szczegółowości wglądu w informacje biznesowe, zwłaszcza w postaci raportów, jak 

również oczekiwanie ułatwień w obszarze pracy zespołowej. Według badania IDC, klienci 

coraz mniejszą wagę przywiązują do argumentów kosztowych, natomiast na znaczeniu 

zyskują czynniki takie jak zwiększenie innowacyjności produktów i elastyczności procesów 

biznesowych. Innowacyjność i elastyczność pośrednią drogą pomagają osiągnąć przewagę 

konkurencyjną, która prowadzi do pozytywnych efektów w obszarze finansowym.   

 

4. Perspektywy: podsumowanie 

Jak wynika z danych udostępnianych przez Eurostat, współczynnik procentowy polskich 

gospodarstw domowych wyposażonych w komputer wynosi 71,3%, czyli o 5,6% mniej niż 

wynosi średnia dla krajów Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających 

powyżej 50 osób, kwestia dostępu do komputera wyposażonego w internet wygląda 

korzystniej, ponieważ w tej grupie odniesienia wskaźnik dla Polski nieznacznie przewyższa 

średnią unijną. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 osób 
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sytuacja wygląda analogicznie do wskaźnika dla gospodarstw domowych, co wskazuje na 

możliwy rozwój i wzrost świadomości odnośnie zastosowań technologii informatycznych.  

W administracji państwowej od lat zapowiadane są daleko idące zmiany, mające na celu 

cyfryzację administracji oraz uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli. 

Procesy te przebiegają stopniowo, a ich tempo dotychczas okazywało się 

niesatysfakcjonujące. Zapowiedzi przetargów na istotne z perspektywy cyfryzacji projekty 

państwowe pozostają w mocy, zatem istnieje możliwość rozwoju przedsiębiorstw z branży 

informatycznej  w dziedzinie projektów dla administracji publicznej. 

Jednocześnie rośnie stopień nasycenia rynku w obszarze zaawansowanych urządzeń 

przenośnych, zarówno w formie smartphonów, jak i tabletów. Umożliwiają one dostęp do 

nowych kanałów komunikacyjnych i nadają nowe znaczenie terminowi „mobilność”. Za 

tymi zmianami w postawach  i oczekiwaniach konsumentów muszą nadążyć przedsiębiorcy 

i usługodawcy, co także generuje potencjał wzrostu dla branży informatycznej. Grupa 

Asseco oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających zaspokajanie potrzeb 

klientów korzystających z nowoczesnych urządzeń i kanałów komunikacji.  

 

III. POZYCJA ASSECO POLAND S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO 

W SEKTORZE IT 

Pozycja rynkowa Grupy Asseco umacnia się z roku na rok. Asseco Poland S.A., jak i spółki 

z Grupy, znajdują się w czołówce rankingów firm informatycznych, przygotowanych przez 

polskie oraz zagraniczne instytucje badawcze. Według najnowszego raportu 

COMPUTERWORD TOP200 (za 2011 rok), analizującego polski rynek IT, Asseco Poland 

S.A., oraz spółki z Grupy mają wiodącą pozycję w Polsce.  

Grupa Asseco ma także wiodącą pozycję wśród dostawców systemów ERP w Polsce. Spółka 

z Grupy – Asseco Business Solutions S.A. – ma 26% udziału w rynku i jest na drugim 

miejscu za SAP Polska (29,7%). Spółka wyprzedza Oracle Polska (12,4%) oraz rodzimą 

firmę Comarch (9,6%).  

Poniżej została zaprezentowana pozycja Asseco Poland S.A. w rankingu Truffle 100, 

przedstawiającym największych europejskich producentów oprogramowania ze względu na 

zrealizowaną sprzedaż oprogramowania własnego za rok 2010.   

 

Nazwa firmy Kraj 

TOP 100 największych firm produkujących 

i wdrażających rozwiązania integracyjne 

IT w Europie 

Ranking 2011* 

1. SAP DE 12 336,7    

2. Dassault Systemes  FR 1 563,8    

3. Sage UK 1 542,9    

4. Software AG DE 919,2    

5. DATEV UK 684,6    

6. Autonomy UK 657,0    

7. Asseco Poland S.A.   PL  516,4    

8. SWIFT BE 511,1  

9. Wincor Nixdorf DE 461,6    

10. Misys UK 431,2    

   

* (mln EUR)  
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Według szacunków COMPUTERWORLD TOP200 za rok 2011 wartość rynku  usług IT 

w Polsce wyniosła 9,1 mld PLN. Udział Asseco Poland S.A. w tym sektorze szacowany jest 

na 10,6%, co plasuje spółkę na drugim miejscu, za HP Polska, a przed IBM Polska.  

 

Analogicznie, według rankingów COMPUTERWORLD TOP200 Asseco Poland S.A miało 

wiodącą pozycję w Polsce w sprzedaży do poszczególnych segmentów. Poniższa tabela 

ilustruje pozycję Asseco Poland S.A. w poszczególnych sektorach.   

 

Ranking dostawców oprogramowania do sektora  Pozycja w rankingu 

bankowego 1 

usług finansowych 1 

administracji publicznej 1 

służby zdrowia 1 

utilities  5 

przemysłowego 3 

*COMPUTERWORLD TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, czerwiec 2012 
 

Natomiast tabela poniżej prezentuje miejsce Asseco Poland S.A. w rankingach 

COMPUTERWORLD TOP200, porównujących pozycję firm na rynku polskim w różnych 

kategoriach.  

 

Ranking  Pozycja w rankingu 

Firmy, które najwięcej wydały na R&D w 2011 roku 1 

Dostawcy systemów Business Intelligence 9 

Firmy sprzedające oprogramowanie własne 6 

Producenci oprogramowania na zamówienie 2 

Firmy świadczące usługi integracyjne 1 

Firmy świadczące usługi  2 

Firmy świadczące usługi wdrożenia oprogramowania 1 

Firmy świadczące usługi szkoleniowe 4 

Dostawcy systemów pamięci masowych  1 

Dostawcy rozwiązań inteligentnych budynków 2 

  

*COMPUTERWORLD TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, czerwiec 2012                   

(wg przychodów) 

 

Asseco Poland S.A. jest największą polską spółką informatyczną notowaną na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 24 sierpnia 2012 roku kapitalizacja 

rynkowa największych polskich spółek z branży IT wyglądała następująco: 

Nazwa 
Kapitalizacja rynkowa 

na dzień 24 sierpnia 2012 roku w mln PLN 

Asseco Poland S.A. 3 543,2  

ComArch SA 547,5  

Asseco Central Europe S.A. 431,7  

CD Projekt RED  429,2  

Asseco South Eastern Europe S.A. 381,4  

Asseco Business Solutions S.A. 281,7  

Kapitalizacja wszystkich spółek IT notowanych na GPW w dniu 24 sierpnia 2012 roku 

wyniosła 7,0 mld PLN. Natomiast suma wartości rynkowej spółek z Grupy Asseco wyniosła 

4,5 mld PLN, co stanowi ponad 65% kapitalizacji notowanych firm z branży IT. 
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IV. OFERTA PRODUKTOWA GRUPY ASSECO  

 

Grupa Asseco specjalizuje się w tworzeniu własnych rozwiązań informatycznych dla 

wszystkich sektorów gospodarki. W celu wykorzystania synergii płynącej z przejęć 

i akwizycji Zarząd Asseco postanowił utworzyć siedem opisanych poniżej centrów 

kompetencyjnych. Ta ponadnarodowa struktura służy integracji i koordynacji strategii 

produktowej w celu maksymalizacji korzyści z posiadanych produktów, wiedzy 

i kompetencji. Centra kompetencyjne pozwalają na korzystanie z doświadczeń spółek 

wchodzących w skład Grupy Asseco. 

Bankowość 

Produkcja oprogramowania dla banków należy do kluczowych obszarów działalności 

większości spółek należących do Grupy Asseco. Regionalny i międzynarodowy rozwój 

Grupy w dużym stopniu wiąże się ze stałym wzbogacaniem i uzupełnianiem rozwiązań 

dopasowanych do rosnących oczekiwań sektora bankowego wobec technologii 

informatycznych. 

Ubezpieczenia 

Grupa Asseco może się pochwalić wieloletnią udaną współpracą z dużymi 

międzynarodowymi firmami ubezpieczeniowymi. Są wśród nich spółki oferujące 

ubezpieczenia na życie, majątkowe, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz instytucje 

nadzorujące rynek ubezpieczeniowy. Zaawansowane usługi Asseco, dostosowane do 

przepisów obowiązujących ubezpieczycieli, wyróżniają się najwyższym poziomem 

bezpieczeństwa. 

Instytucje publiczne 

Grupa Asseco buduje i wdraża rozwiązania informatyczne dla administracji publicznej 

w obszarach, które nie mogą być wspierane przy zastosowaniu gotowych narzędzi. 

Najczęściej są to złożone systemy o rozbudowanej funkcjonalności przystosowane do 

przetwarzania dużych woluminów danych. Ponadto jednostkom administracji 

samorządowej Asseco oferuje własne rozwiązania dostosowane do specyficznych dla tych 

jednostek procesów. Ważną ich zaletą jest łatwość integracji ze specjalistycznymi 

narzędziami, takimi jak cyfrowe mapy geograficzne czy sieci metropolitalne. 

Opieka zdrowotna 

Grupa Asseco kontynuuje budowę pozycji lidera rynku rozwiązań IT dla wszelkiego rodzaju 

placówek medycznych. Korzystają z nich setki największych szpitali i większość przychodni 

w regionie CEE. Usługi Asseco obejmują profesjonalne konsultacje w zakresie tworzenia, 

wdrażania i utrzymywania systemów dla firm świadczących ubezpieczenia zdrowotne, 

kompleksowe rozwiązania dla szpitali i klinik. Asseco dostarcza zarówno rozwiązania 

wspomagające obsługę pacjentów, jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarządzania 

placówkami medycznymi. 

Telco & Utilities 

Grupa Asseco oferuje kompleksowe autorskie rozwiązania przystosowane do obsługi 

wielomilionowych baz klientów oraz do specyfiki przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, 

medialnych, energetycznych, gazowniczych i komunalnych. Ponad 20 lat obecności 

rozwiązań Asseco w tym sektorze zaowocowało strategicznym partnerstwem z wieloma 

znaczącymi przedsiębiorstwami w Europie, które cenią sobie głęboką wiedzę branżową 

specjalistów Asseco oraz elastyczność dostarczanych przez nich rozwiązań. 

Rozwiązania ERP 

Grupa Asseco oferuje pełny zakres własnych nowoczesnych systemów klasy ERP dla 

małych, średnich i dużych firm. Każdy z nich to w pełni zintegrowany pakiet przeznaczony 

do zarządzania przedsiębiorstwem. Ich funkcjonalność i modułowa budowa pozwala 

zastosować je w firmach z każdej branży. Ponadto w ramach Grupy funkcjonują działy 
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specjalizujące się we wdrożeniach, rozwoju i dostosowywaniu do potrzeb konkretnych 

branż systemów opartych na technologiach Oracle, SAP i Microsoft. 

Infrastruktura IT 

Kompetencje Grupy Asseco w zakresie integracji IT obejmują szeroki zestaw usług 

i produktów – od rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych 

i sieci, bezpieczeństwem zasobów i usług, poprzez budowę struktur sieciowych oraz usług 

optymalizujących efektywność dostępu do danych i wykorzystanie pasma, po systemy 

portalowe, usługi zarządzania strukturą informatyczną oraz centra przetwarzania danych. 

Grupa Asseco specjalizuje się w produkcji własnego oprogramowania dla większości 

sektorów gospodarki. W portfolio rozwiązań Grupy można znaleźć systemy dla: bankowości 

i finansów, administracji publicznej i samorządowej oraz przemysłu, handlu i usług.  

 

Centra kompetencji – Business Units 

Banki 

Flagowym produktem Asseco Poland S.A. dla sektora bankowego jest kompleksowy system 

informatyczny o nazwie def3000. Ponadto w ofercie Spółki znajduje się kilkadziesiąt 

specjalistycznych rozwiązań, które są oferowane jako produkty gotowe, wymagające 

jedynie dostosowania do specyfiki danego banku. Taki model pozwala Asseco oferować 

rozwiązania o najlepszej relacji ceny do wartości. Systemy opracowywane przez Asseco 

Poland S.A. spełniają także wysokie wymagania stawiane przez banki działające w Unii 

Europejskiej. Także inne spółki z Grupy Asseco mają mocną pozycję w zakresie 

dostarczania własnych rozwiązań dla sektora bankowego. Asseco Central Europe S.A. 

stworzyła rodzinę produktów StarBANK. Asseco South Eastern Europe S.A. oferuje własne 

oprogramowanie, począwszy od systemów core bankingowych, poprzez systemy 

obsługujące płatności, rozwiązania business intelligence, a skończywszy na rozwiązaniach 

wspomagających zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz instalację terminali 

płatniczych i bankomatów. Dodatkowo oferta Asseco Poland S.A. zawiera unikatowe 

w całej Grupie Asseco rozwiązania w zakresie automatyzacji głosowej, automatyzacji 

systemów płatniczych oraz systemu do rozliczania internetowych płatności przy użyciu kart 

kredytowych (independent payment gateway). 

W ofercie Asseco Poland S.A. znajduje się również rodzina produktów Promak dla biur 

maklerskich czy firm inwestycyjnych. Z kolei ADH Soft Sp z o.o., spółka z Grupy Asseco, 

specjalizuje się w tworzeniu profesjonalnego oprogramowania dla sektora finansowego ze 

szczególnym wskazaniem na branżę leasingową oraz car fleet management (CFM). Oferta 

grupy obejmuje także rozwiązanie o nazwie Asseco Factoring, kierowane do wszelkich 

instytucji finansowych świadczących usługi faktoringu. Portfolio produktów dla sektora 

bankowego zostało wzbogacone przez Asseco Denmark A/S. Spółka specjalizuje się 

w budowie aplikacji oraz rozwiązań IT „pod klucz”, a także w usługach z zakresu 

optymalizacji architektury i infrastruktury informatycznej. Również Asseco Central Europe 

S.A. oferuje kompleksowe produkty do obsługi rynku kapitałowego i sektora finansowego. 

SofiSTAR to rozwiązanie przeznaczone do obsługi otwartych funduszy emerytalnych. 

Poprzez inwestycję w hiszpańsko-portugalską grupę Necomplus Grupa Asseco wzbogaciła 

swoją ofertę o oprogramowanie oraz usługi związane z obsługą terminali płatniczych 

(POS). 

Autorskie rozwiązania Asseco Poland S.A. są wykorzystywane zarówno przez duże 

międzynarodowe banki, jak i przez mniejsze instytucje finansowe. Obecnie ponad połowa 

działających w Polsce banków korzysta z rozwiązań spółki. Klientami Asseco Poland S.A. są 

m.in. PKO BP SA, BGŻ SA (Rabobank), Deutsche Bank PBC SA, Euro Bank SA (Societe 

Generale), Bank Pocztowy SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Volkswagen Bank SA. 

Spółka współpracuje również z sektorem bankowości spółdzielczej, obsługując wszystkie 

banki zrzeszające i ponad 70% rynku banków spółdzielczych. 
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Wśród klientów Asseco Central Europe znajdują się Consumer Finance Holding, a.s., 

Eximbanka SR, Poštová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Wűstenrot stavebná 

sporiteľňa, a.s., Ĉeská spořitelna, a.s. Kompleksowego rozwiązania front-endowego 

o nazwie UBM Suite używają m.in. Bank DBNord, UniCredit, Deutsche Bank, Hypo Group 

czy Bank RCB. Do klientów Asseco South Eastern Europe należą ABN AMRO Bank w 

Rumunii, Allianz Zagreb w Chorwacji, Banca ItaloRomena w Rumunii, Bank of Moscow w 

Serbii, Citibank w Rumunii, Erste Banka AD Novi Sad w Serbii, ING Bank w Rumunii, 

National Bank w Macedonii, National Bank w Rumunii, National Bank w Serbii, Porsche 

Bank w Rumunii i dziesiątki innych.  

Z systemu Promak korzystają m.in. Biuro Maklerskie Alior Bank SA, Dom Maklerski Banku 

Handlowego SA, Beskidzki Dom Maklerski SA oraz Dom Maklerski Millennium SA. 

Rozwiązanie LEO Leasing firmy ADH Soft wykorzystują m.in. BNP Paribas Lease Group, 

Fortis Lease, Caterpillar Financial Services, Daimler Fleet Management, Mercedes Benz 

Leasing i wiele innych. Wśród klientów Asseco Denmark znajdują się głównie firmy 

z sektora bankowo-finansowego, m.in. Nykredit, PBS, Nordea, Experian, JP Morgan Chase 

& Co, ING Bank. Z rozwiązania SofiSTAR korzystają: ĈSOB dôchodková správcovská 

spoloĉnosť, a.s., STABILITA, d.d.s., VÚB Generali dôchodková správcovská spoloĉnosť. 

Firmy ubezpieczeniowe 

Portfolio Grupy Asseco zawiera systemy core’owe dla ubezpieczycieli, ale także wiele 

specjalistycznych rozwiązań, w tym systemy do rozliczania płatności, aplikacje wspierające 

procesy związane z likwidacją szkód, reasekuracją, współpracą z agentami, a także 

wykrywaniem oszustw ubezpieczeniowych. Grupa Asseco oferuje też portal 

ubezpieczeniowy, rozwiązania do zarządzania dokumentami oraz narzędzia pozwalające 

firmom ubezpieczeniowym działać zgodnie z mechanizmami opisanymi w regulacji 

Solvency II.  

Sapiens International Corporation, spółka z Grupy Asseco, należy do wiodących na świecie 

dostawców innowacyjnego oprogramo-wania dla firm ubezpieczeniowych. Jej rozwiązania – 

ALIS, IDIT and INSIGHT – są flagowymi produktami w ofercie Grupy. Asseco Poland 

oferuje kompleksowe systemy dla ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie. 

Sztandarowym produktem Asseco Central Europe jest StarINS, kompleksowy system 

informatyczny dla ubezpieczeń, zawierający m.in. moduły do zarządzania działalnością 

ubezpieczeniową w zakresie obsługi klienta oraz prowadzenia sieci placówek 

ubezpieczeniowych. Gamę rozwiązań Grupy Asseco uzupełnia kompleksowy system dla 

towarzystw ubezpieczeń na życie o nazwie LIB-MS, oferowany przez litewską spółkę 

Sintagma UAB. 

Klientami Sapiens International Corporation są m.in. AXA, AVIVA, Scottish Widows, KBC, 

MMA. Ponadto z rozwiązań oferowanych przez inne spółki Grupy Asseco korzystają m.in. 

Grupa PZU, Grupa Warta, HDI Asekuracja, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 

Pojišťovna VZP oraz litewska grupa ubezpieczeniowa SEB. 

Instytucje publiczne 

Do największych systemów stworzonych przez Asseco Poland S.A. należy Kompleksowy 

System Informatyczny dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Centralna Ewidencja 

Pojazdów i Kierowców dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kompleksowy system dla 

Straży Granicznej oraz system IACS dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Ponadto jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej Asseco Poland S.A. zrealizowało 

ponad 50 projektów bezpośrednio dla instytucji i agencji Unii Europejskiej oraz NATO, 

w tym dla Sojuszniczego Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Center) 

w Bydgoszczy oraz dla Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX). Z rozwiązań dla instytucji 

samorządowych oferowanych przez Asseco Poland S.A. korzystają m.in. Urząd Miasta 

Szczecina, Urząd Miasta Częstochowy oraz Urząd Miasta Wrocławia.  

Asseco Poland S.A. dostarcza rozwiązania IT dla administracji samorządowej wszystkich 

szczebli. Spółka zależna OTAGO oferuje autorski Zintegrowany System Wspomagania 
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Zarządzania Miastem OTAGO, który odpowiada procesom kluczowym dla prawidłowego 

funkcjonowania instytucji samorządowych. Wśród rozwiązań Asseco oferowanych 

jednostkom administracji lokalnej można znaleźć m.in. systemy workflow, systemy obsługi 

klienta, systemy CRM i ERP.  

Spółki Grupy Asseco są także mocno obecne w sektorze administracji państwowej. Asseco 

South Eastern Europe S.A. wdrożyło swoje oprogramowanie w największych instytucjach 

publicznych, m.in. w Ministerstwie Rolnictwa Rumunii, resortach finansów Chorwacji 

i Serbii, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Macedonii czy Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Serbii. Asseco Central Europe realizuje kompleksowe projekty dla sektora 

administracji publicznej – od szczegółowej analizy klienta, przez konsultowanie możliwych 

rozwiązań, projektowanie optymalnej architektury technologicznej, po testowanie, 

dokumentowanie, wdrażanie i szkolenia. Wśród klientów Asseco Central Europe znajdują 

się Slovenska agentura pre cestovny ruch, Danove riaditelstwo SR, Statisticki urad SR, 

Kraj Vysocina, Ministerstvo dopravy CR, Ministerstvo financi CR, Ministerstvo vnitra CR. 

Opieka zdrowotna 

Asseco Poland S.A. oferuje własne rozwiązania: InfoMedica oraz mMedica. Są one zgodne 

zarówno z dyrektywami Unii Europejskiej, jak i z dokumentami określającymi założenia 

strategii informatyzacji Polski. Mocną pozycję w sektorze ma także Asseco Central Europe, 

oferujące kompleksowy system informatyczny na potrzeby służby zdrowia Mediform. 

Uzupełnieniem tej oferty są rozwiązania węgierskej spółki zależnej GlobeNet, która jest 

producentem systemu medycznego MedWorkS. Ważnym wzmocnieniem oferty grupy są 

też produkty izraelskiego centrum innowacji, które tworzy pionierskie rozwiązania dla 

największych ośrodków medycznych na świecie. Należy do nich Tafnit – system klasy ERP 

uwzględniający specyfikę zarządzania szpitalem. 

Klientami Asseco Poland S.A. jest ponad 450 największych szpitali w Polsce, większość 

polskich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz jednostki Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Wszystkie placówki lecznictwa uzdrowiskowego do rozliczania swoich usług z NFZ 

stosują aplikację internetową dostarczoną i wdrożoną przez Spółkę. System Mediform 

wykorzystują Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, 

Fakultná nemocnica Trnava, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Všeobecná zdravotná 

poisťovňa, a.s., Národné centrum zdravotníckych informácií NCZI. 

Telco & Utilities 

Grupa Asseco dysponuje szerokim wachlarzem rozwiązań przeznaczonych dla 

telekomunikacji. Są wśród nich systemy billingowe, systemy do wykrywania nadużyć, 

aplikacje sprzedażowe, CRM, portalowe, hurtownie danych, narzędzia BI i wiele innych. 

Systemy billingowe oferowane przez spółki Grupy są przygotowane do obsługi 

wielomilionowych baz klientów oraz dostosowane do bieżących zmian na rynkach 

lokalnych. Uzupełnieniem oferty są systemy do zarządzania infrastrukturą techniczną, 

majątkiem trwałym oraz rozwiązania klasy GIS/NIS. 

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w kompleksowych aplikacjach do rozliczania 

abonentów, obsługujących cały proces biznesowy – od agregacji danych billingowych, 

poprzez ich przygotowanie, rating, billing, aż po fakturowanie. Od lat dostarcza 

zaawansowane, kompleksowe rozwiązania portalowe (Multi Access Portal) dla sektora 

telekomunikacyjnego, oparte na technologiach własnych lub bazujące na produktach 

wiodących firm rynku e-commerce: ATG oraz IBM. Oferowane przez Asseco Poland S.A.  

rozwiązania pozwalają na kompleksową informatyzację firm energetycznych o różnych 

profilach działalności. Są wśród nich systemy do zarządzania infrastrukturą techniczną 

i nieruchomościami oraz kompleksowe, specjalizowane rozwiązania dla dystrybutorów 

i sprzedawców energii. Ich modułowa budowa umożliwia skomponowanie aplikacji 

o dowolnej, wyspecyfikowanej przez klienta funkcjonalności.  

Asseco Poland S.A. jest głównym dostawcą systemu billingowego SERAT 2 dla 

Telekomunikacji Polskiej. Z rozwiązań opracowanych i wdrożonych przez Asseco Poland 

S.A. korzystają czołowi operatorzy telefonii GSM oraz stacjonarnej na polskim rynku, 
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a także firmy z obszaru nowoczesnych mediów. Autorskie rozwiązanie Asseco stosuje m.in. 

Grupa ITI. Z rozwiązań Asseco Poland S.A. korzystają największe koncerny energetyczne 

działające w Polsce: Tauron, PGNiG, Enea, Energa czy PGE. Do największych klientów 

Asseco należą też przedsiębiorstwa komunalne z takich miast, jak Warszawa, Łódź, 

Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, Gdańsk czy Opole. 

Silną stroną Asseco Central Europe S.A. jest know-how w zakresie tworzenia i wdrażania 

systemów do zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw sieciowych (systemy 

klasy NIS – Network Information Systems). Wśród jej klientów znajdują się m.in. CEZ 

Distribuce, E.ON Distribuce, Kapsch Telematic Services, Teplány Brno.  

Dzięki kompleksowej ofercie Asseco South Eastern Europe S.A. skierowanej do sektora 

telekomunikacyjnego produkty Asseco są obecne w krajach bałkańskich. Klientami Grupy 

Asseco South Eastern Europe są m.in. Mobilna Telefonija Republike Srpske, Orange 

Rumunia czy T-Com Croatia Zagreb. 

Rozwiązania ERP 

Własne rozwiązania branżowe Asseco są odpowiedzią na specyficzne potrzeby 

poszczególnych gałęzi biznesu. Ważnym graczem na rynku systemów ERP w Polsce jest 

spółka Asseco Business Solutions S.A., która oferuje m.in. dwa systemy ERP wspierające 

zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem: Asseco SAFO (oparte na technologii 

Oracle) oraz Asseco SOFTLAB ERP (oparte na technologii Microsoft). Asseco Central Europe 

stworzyła autorskie rozwiązanie ERP rozwijane przez spółkę zależną Asseco Solutions – 

system HELIOS oferowany na rynkach słowackim i czeskim. Asseco Solutions dysponuje 

też kompetencjami w zakresie technologii SAP. Autorskie rozwiązanie ERP – system APplus 

ERPII – oferuje także spółka Asseco Germany.  

Wśród klientów Asseco Business Solutions S.A. można wymienić m.in. McDonald’s Polska, 

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Mobile Phone Telecom, Skoda Auto Polska, 

Deni Cler, Atlas czy Black Red White. System APplus oferowany jest w krajach 

niemieckojęzycznych, gdzie korzysta z niego ponad 1300 przedsiębiorstw. 

Asseco świadczy także usługi konsultingowo-wdrożeniowe w zakresie rozwiązań SAP, 

Oracle oraz Microsoft Dynamics AX. Jego specjaliści mają też rozległe kompetencje 

w zakresie wykorzystania narzędzi integracyjnych czołowych światowych producentów 

(SAP NetWeaver, IBM WebShere, Oracle Fusion, webMethods) w praktycznych 

zastosowaniach biznesowych. 

Infrastruktura IT 

Asseco DACH oferuje narzędzia i oprogramowanie służące wsparciu procesów zarządzania 

środowiskiem IT. Rozwiązanie Empirum Pro służy do całkowicie zautomatyzowanego 

zarządzania całą infrastrukturą IT (serwery, stacje robocze, urządzenia przenośne) oraz do 

zarządzania licencjami, wdrażania i migracji systemów operacyjnych, dystrybucji 

i uaktualniania oprogramowania oraz odzyskiwania danych. Klienci spółki to m.in. BMW 

Group Switzerland, Avis, Nexus Management. 

Ważną częścią oferty Grupy Asseco są platformy technologiczne firmy Magic Software: 

uniPaaS oraz iBOLT. Platforma uniPaaS to bezkodowe narzędzie do tworzenia aplikacji 

mobilnych, niezależnych od platformy sprzętowej, systemowej czy bazy danych, 

w niezwykle krótkim czasie, niemożliwym do osiągnięcia przy zastosowaniu innych 

narzędzi. Korzystają z niej urzędy centralne, firmy energetyczne, ubezpieczeniowe, wiele 

przedsiębiorstw z różnych branż oraz niezliczona liczba małych firm. Platforma iBOLT to 

jedno z najnowszych narzędzi Magic Software. Jest rozwiązaniem do zintegrowanego 

zarządzania procesami biznesowymi. Jej zastosowanie gwarantuje szybkie i łatwe 

dostosowywanie infrastruktury IT do zmieniających się potrzeb biznesowych. Umożliwia 

implementację architektury zorientowanej usługowo (Service Oriented Architecture). 

W ofercie Asseco Poland S.A. znajdują się kompleksowe usługi w zakresie projektowania 

i realizacji systemów tzw. inteligentnego budynku oraz usługi audytorskie związane 

z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Z kolei Asseco Central Eastern Europe 
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specjalizuje się m.in. we wdrażaniu inteligentnych narzędzi do budowy profesjonalnego 

Contact Center. 

Grupa Asseco oferuje również szeroką gamę usług szkoleniowych realizowanych głównie 

przez spółkę Combidata Poland. Zakres szkoleń obejmuje: autoryzowane szkolenia 

techniczne w zakresie produktów Microsoft, Oracle, BEA, Novell, CISCO, a także szkolenia 

z obsługi aplikacji biurowych, systemów zarządzania przedsiębiorstwem, szkolenia 

dedykowane, tworzone zgodnie z potrzebami odbiorcy, szkolenia aplikacyjne i z zakresu 

systemów użytkowych. Lokalnym liderem rynku szkoleń IT jest także izraelska spółka 

Matrix IT. 
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V. PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU GRUPY 

KAPITAŁOWEJ ASSECO  

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco za I półrocze 2012 roku oraz 

za analogiczny okres poprzedniego roku zaprezentowano w poniższej tabeli: 

    

  

6 miesięcy do 

30 czerwca 

2012 roku 

(niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 

2011 roku 

(niebadane) 

Zmiana 

(półrocze do 

półrocza) 

        

Przychody ze sprzedaży 2 666,8 2 340,2 14,0%  

Zysk brutto ze sprzedaży 719,7 702,2 2,5%  

Zysk netto ze sprzedaży 325,5 338,4 (3,8%) 

Zysk z działalności operacyjnej  334,4 341,7 (2,1%) 

Zysk netto 293,4 272,7 7,6%  

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki 

Dominującej 
195,2 182,7 6,8%  

 

Wskaźniki rentowności 

Wskaźniki rentowności Grupy w pierwszym półroczu 2012 roku uległy nieznacznemu 

obniżeniu w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Pogorszenie 

wskaźników renotwności Grupy wynika z niższej rentowności spółek izraelskich oraz 

segmentu słowackiego. Niższa rentowność dla segmentu słowackiego może być 

wytłumaczona efektem wysokiej bazy, spowodowanym przez kontrakt na sprzedaż licencji 

własnych, który Asseco Central Europe zrealizowała w pierwszym kwartale 2011 roku.  

  

6 miesięcy do 

30 czerwca 

2012 roku 

(niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 

2011 roku 

(niebadane) 

Zmiana 

(półrocze do 

półrocza) 

        

Marża zysku brutto ze sprzedaży 27,0% 30,0% (3,0) 

Marża zysku EBITDA 16,9% 18,3% (1,4) 

Marża zysku operacyjnego 12,5% 14,6% (2,1) 

Marża zysku netto 11,0% 11,7% (0,7) 

Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży  

Marża zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży  

Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży  

Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży 

 

Wskaźniki płynności  

Kapitał pracujący definiowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi 

a zobowiązaniami bieżącymi przedstawia wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych 

i długoterminowych kapitałów obcych), które finansują majątek obrotowy. Kapitał 

pracujący w Grupie na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 1 268,1 mln PLN i wzrósł 

w stosunku do stanu na 31 grudnia 2011 roku. Wartości wskaźników płynności utrzymują 

się na bezpiecznym poziomie, tj. w przedziale <1,7 – 2,0> dla wskaźnika płynności 

bieżącej oraz co najmniej w przedziale <1,6 – 1,7> dla wskaźnika płynności szybkiej. 
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30 czerwca 

2012 roku 

31 grudnia     

2011 roku  

30 czerwca 

2011 roku  

  (niebadane) (przekształcone) (niebadane) 

Kapitał pracujący  1 268,1 1 265,8 986,7 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,8 1,8 1,8 

Wskaźnik płynności szybkiej 1,7 1,7 1,7 

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,5 0,6 0,5 

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik natychmiastowej płynności = (środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 

 

Wskaźniki zadłużenia 

Na koniec I półrocza 2012 roku w stosunku do końca 2011 roku łączna wartość zobowiązań 

krótko- i długoterminowych Grupy wzrosła o 71,6 mln PLN (przy czym długoterminowe 

zadłużenie odsetkowe wzrosło o 48,8 mln PLN), a wskaźnik ogólnego zadłużenia utrzymał 

się na podobnym poziomie 25,7% w porównaniu do 25,6% w pierwszym półroczu 2011 

roku.  

  
30 czerwca 

2012 roku 

31 grudnia  

2011 roku 

30 czerwca 

2011 roku 

  (niebadane) (przekształcone) (niebadane) 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 25,7% 25,6% 21,7% 

Dług/kapitał własny 12,6% 11,3% 8,5% 

Dług/(dług + kapitał własny) 11,2% 10,1% 7,8% 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa 

Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe, leasing finansowy, dłużne papiery wartościowe / kapitały własne  

Dług / (dług + kapitał własny) = oprocentowane kredyty bankowe, leasing finansowy, dłużne papiery wartościowe                       

/ (oprocentowane kredyty bankowe, leasing finansowy, dłużne papiery wartościowe + kapitały własne) 
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VI. CZYNNIKI I ZNACZĄCE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI FINANSOWE 

1. Rynek polski 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe dla segmentu 

sprawozdawczego – rynek polski: 

  
6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
roku (niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 2011 
roku (niebadane) 

Zmiana 
(półrocze    

do półrocza) 

 

 
mln PLN mln PLN % 

Przychody ze sprzedaży 761,2  756,7  0,6% 

EBITDA 217,3  225,1  (3,5%) 

Marża zysku EBITDA 28,5% 29,7% - 

EBIT 182,7  191,9  (4,8%) 

Marża zysku EBIT 24,0% 25,4% - 

EBIT - skorygowany1) 189,9  189,9  - 

Marża zysku EBIT - skorygowanego1) 24,9% 25,1% - 

Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) (38,2) (40,2) (5,0%) 

Zysk netto – skorygowany2) 159,7  150,1  6,4%  

Marża zysku netto – skorygowanego2) 21,0% 19,8% - 

Zysk netto 153,9  151,7  1,5%  

 
      

CFO 91,9  62,1  48,0%  

CAPEX (69,2) (53,4) 29,6%  

 
      

 
 

  
Kapitał pracujący na początek okresu 526,3  372,9  41,1%  

Kapitał pracujący na koniec okresu 511,5  407,2  25,6%  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 103,7  141,8  (26,9%) 

    Dług odsetkowy na koniec okresu (516,8) (277,9) 86,0%  

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (358,9) (114,9) 212,4%  

w tym leasing finansowy (157,9) (163,0) (3,1%) 

    FCFF 124,7  97,2  28,3%  
        
1) W pierwszym półroczu 2012 roku korekta zysku operacyjnego wyniosła 7,2 mln PLN w związku z amortyzacją aktywów netto rozpoznanych 
w ramach procesu alokacji ceny nabycia do Spółek ZUI Otago Sp. z o.o. oraz C.K. ZETO S.A. 
2) W pierwszym półroczu 2012 roku korekta zysku netto wyniosła 5,8 mln PLN w związku z amortyzacją aktywów netto rozpoznanych 
w  ramach procesu alokacji ceny nabycia Spółek ZUI Otago Sp. z o.o. oraz C.K. ZETO S.A. 

EBITDA = EBIT + amortyzacja; EBIT = zysk z działalności operacyjnej; CFO = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej; 

CFI = środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej; CFF = środki pieniężne netto z działalności finansowej; CAPEX = 
nakłady na aktywa trwałe segmentu; FCFF = EBITDA - podatek + zmiany w kapitale pracującym – CAPEX; Kapitał pracujący = 

aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe 

Wartość przychodów ze sprzedaży segmentu w pierwszym półroczu 2012 roku utrzymała 

się na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Największy spadek odnotowano dla przychodów z obszaru administracji publicznej, 

natomiast największy wzrost odnotowały obszary infrastruktury oraz ubezpieczeń 

społecznych. Na wyższą wartość przychodów nakłada się obniżenie marży zysku z 

działalności operacyjnej o 1,4 p.p., która w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosła 24%. 

EBITDA w ujęciu nominalnym zmniejszyła się o 3,5%, a marża zysku EBITDA zmniejszyła 

się o 1,2 p.p.  
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Asseco Poland S.A. wypracowało przez pierwsze sześć miesięcy 2012 roku przychody ze 

sprzedaży w wysokości 634,2 mln PLN, co stanowi 83,3% sprzedaży segmentu „rynek 

polski”. Asseco Business Solutions S.A. uzyskało sprzedaż na poziomie 70,4 mln PLN 

(9,2% sprzedaży w Polsce). Analizując kontrybucję zysku z działalności operacyjnej, 

Asseco Poland S.A. uzyskała 165,9 mln PLN, a Asseco Business Solutions S.A. 

12,9 mln PLN, czyli odpowiednio 90,8% i 7,1% ogólnej kwoty wygenerowanego zysku 

z działalności operacyjnej.  

 

Asseco Poland S.A. 

Spółka Asseco Poland S.A. w pierwszym półroczu 2012 roku odnotowała spadek 

przychodów o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2011. Niższe przychody 

odnotowały Pion PKO, Pion Administracji Publicznej oraz Pion Kluczowych Przedsiębiorstw, 

co wynika z obniżenia przychodów zrealizowanych na projektach ZSI PKO BP oraz CEPiK.  

Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży do sektora usług medycznych oraz 

w obszarze infrastruktury, gdzie wynika on z realizacji projektu Regionalne Systemy 

Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego oraz wykonania instalacji teletechnicznych, 

elektrycznych, sanitarnych i systemu BMS w Zakładzie Przemysłowym WAGO we 

Wrocławiu. Pion Infrastruktury  realizuje także opisany w rozdziale II kontrakt na 

wdrożenie Śląskiej Karty Usług Publicznych.  

Dodatkowo w pierwszym półroczu 2012 roku Asseco Poland S.A. podpisała szereg umów 

w zakresie działalności poszczególnych pionów biznesowych. Najważniejsze z nich 

zaprezentowane są w poniższej tabeli: 

 

Klient Opis Kontraktu 

  

Bankowość i finanse 

 
 

ING BSK  Rozwój systemu bankowości internetowej 

Idea Bank  Wdrożenie systemu def3000/CL  

  

Przedsiębiorstwa 

 
 

Telekomunikacja Polska S.A.  Konstrukcja systemu Przychody i Koszty  

PGNiG Sprzedaż systemu AUMS do rozliczania energii elektrycznej 

TAURON Dystrybucja S.A Serwis systemu bilingowego 

PSE S.A. Centralny Backup 

Operator Logistyczny Paliw 

Płynnych Sp z o.o. 
Wdrożenie systemu klasy ERP firmy SAP AG  

PKP Informatyka Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP dla PKP Energetyka 

Polska Woda Sp. z o.o Wdrożenie systemu do obsługi logistyki i produkcji 

Przedsiębiorstwo Wodociągów    

i Kanalizacji w Olsztynie 
Wdrożenie systemu Microsoft Dynamix AX  
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Administracja publiczna 

 
 

ARiMR 
Świadczenie usług utrzymania i modyfikacji dla systemu OFSA, 

OFSA-PROW, RG.PROW 

Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia 

Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny Platformy P1 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 5 im.        

Św. Barbary w Sosnowcu 

Wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki 

w Warszawie (Bródno) 
Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego 

Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia 

Utrzymanie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą 

SPZOZ w Brzesku 
E-pacjent, narzędzie ICT w podnoszeniu standardów obsługi 

pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych 

Postdata S.A. Rozwój i  utrzymanie systemu FinPost w Poczcie Polskiej 

 

Asseco Business Solutions S.A. 

W ofercie Asseco Business Solutions S.A. znajdują się nowoczesne rozwiązania IT, takie 

jak zintegrowane systemy ERP wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych 

przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do zarządzania małą firmą, zaawansowany program 

wspierający pracę w  obszarze HR, platforma wymiany danych handlowych oraz aplikacja 

do pełnej obsługi działalności biznesowej podmiotów świadczących usługi faktoringowe. 

Ponadto, oferowane przez spółkę systemy mobilne to jedne z najbardziej popularnych 

programów klasy SFA w Europie. Z tych produktów korzysta ponad 14 tysięcy aktywnych 

użytkowników pracujących w Polsce oraz w innych krajach europejskich. 

Rozwiązania Asseco Business Solutions S.A. dostępne są również w modelu 

outsourcingowym. Asseco Business Solutions wspiera swoich Klientów także usługami 

wdrożeniowymi i serwisowymi. 

W 2012 roku Asseco Business Solutions S.A. konsekwentnie realizuje strategię sprzedaży 

swoich produktów klasy ERP i HR w modelu pełnego outsourcingu. Oznacza to, że klient 

zainteresowany systemem nie musi ponosić kosztów inwestycyjnych związanych 

z koniecznością zakupu niezbędnej infrastruktury czy też zatrudniania osób 

odpowiedzialnych za utrzymanie systemu. Te elementy projektu oferuje bowiem jako 

usługę dostawca. Ponadto w 2012 roku spółka znacząco zwiększyła liczbę stałych umów na 

utrzymanie (opiekę serwisową) wdrożonych wcześniej systemów ERP i HR. 

Asseco Business Solutions S.A. oferuje także zakup wybranych systemów w modelu 

abonamentowym. Oznacza to, że klient nabywa prawa do korzystania z aplikacji, płacąc 

miesięczny abonament za dzierżawę systemu. Taki model sprzedaży był dotychczas 

najbardziej popularny w segmencie mobilnych systemów wspomagających pracę 

przedstawicieli handlowych.  

Abonamentowy model sprzedaży niesie za sobą następujące korzyści:  

 ze strony klienta: obniżenie bariery wejścia w system IT (obniżenie inicjalnych 

kosztów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem systemu) oraz podniesienie 

poziomu jakości obsługi systemu (gwarantowane w ramach umowy SLA); 

 ze strony Spółki największą korzyścią jest możliwość zwiększania udziału stałych, 

miesięcznych przychodów. 

Asseco Business Solutions stale umacnia swoją pozycję rynkową. Według najnowszego 

rankingu COMPUTERWORLD TOP200 za 2011 rok, Grupa zajmuje drugą pozycję pod 

względem przychodów ze sprzedaży systemów ERP, za SAP Polska. 
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W pierwszym półroczu 2012 roku Grupa Asseco Business Solutions pozyskała szereg 

nowych kontraktów na wdrożenie własnego oprogramowania, między innymi z firmami 

Rieber Foods, Hoop Polska i Lotte Wedel, należącymi do wiodących graczy na polskim 

rynku FMCG. Wdrożone rozwiązania to platforma komunikacyjno-integracyjna Connector 

oraz aplikacja mobilna klasy SFA. 
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2. Rynek izraelski (Grupa Formula Systems) 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe dla segmentu 

sprawozdawczego – rynek izraelski: 

  

6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 
roku (niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 2011 

roku (niebadane) 

 

Zmiana 

(półrocze 

do 

półrocza) 

 
mln PLN mln PLN % 

Przychody ze sprzedaży 1 180,9  897,7  31,5%  

EBITDA 125,8  97,8  28,6%  

Marża zysku EBITDA 10,7% 10,9% - 

EBIT 80,1  77,4  3,5%  

Marża zysku EBIT 6,8% 8,6% - 

EBIT - skorygowany1) 104,5  80,9  29,2%  

Marża zysku EBIT - skorygowanego1) 8,8% 9,0% - 

Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) (9,9) (11,6) (14,7%) 

Zysk netto - skorygowany2) 78,5  60,9  28,9%  

Marża zysku netto – skorygowanego2) 6,6% 6,8% - 

Zysk netto 70,8  58,2  21,6%  

   
  

CFO 132,4  57,6  129,9%  

CAPEX (19,8) (34,9) (43,3%) 

 
    

 
   

  

Kapitał pracujący na początek okresu 403,7  435,2  (7,2%) 

Kapitał pracujący na koniec okresu 446,4  352,2  26,7%  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 369,5  247,9  49,1%  

    Dług odsetkowy na koniec okresu (306,3) (172,1) 78,0%  

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (298,3) (164,3) 81,6%  

w tym leasing finansowy (8,0) (7,8) 2,6%  

    
FCFF 53,4  134,3  (60,2%) 

        
1) W półroczu 2012  korekta zysku operacyjnego wyniosła 24,4 mln PLN w związku z amortyzacją aktywów netto rozpoznanych w ramach 
procesu alokacji ceny nabycia do Spółki Sapiens, natomiast w analogicznym okresie 2011 roku wynosiła 3,5 mln PLN. 
2) W półroczu 2012  korekta zysku netto wyniosła 7,7 mln PLN w związku z odzyskaniem kontroli nad Grupą Sapiens orazw związku z 
amortyzacją aktywów netto rozpoznanych w ramach procesu alokacji ceny nabycia do tejże Spółki, natomiast w analogicznym okresie 2011 
roku wyniosła 2,7 mln PLN. 

EBITDA = EBIT + amortyzacja; EBIT = Zysk z działalności operacyjnej; CFO = Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej; CFI = Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej; CFF = Środki pieniężne 

netto z działalności finansowej; CAPEX = nakłady na aktywa trwałe segmentu; FCFF = EBITDA - podatek -/+ zmiany w kapitale 

pracującym - CAPEX 

Wzrost przychodów grupy Formula Systems wynika zarówno z czynników organicznych, 

jak i z poczynionych przez poszczególne spółki akwizycji. Najsilniejszy wzrost odnotowała 

Grupa Sapiens International, która w ujęciu dolarowym prawie podwoiła przychody ze 

sprzedaży w porównaniu z pierwszym półroczem 2011 roku. Grupa obecnie konsoliduje 

wyniki nabytych spółek zależnych FIS i IDIT, dzięki którym jej pozycja na 

międzynarodowym rynku oprogramowania dla branży ubezpieczeń uległa znacznej 

poprawie. Znaczący wzrost przychodów odnotowała także Grupa Matrix IT, który w ujęciu 

walutowym wyniósł 17,1%.   

Wzrost przychodów ze sprzedaży w przypadku spółek izraelskich nie wiąże się ze wzrostem 

rentowności. Pomimo wzrostu wartości zysku z działalności operacyjnej o 3,5%, marża 

zysku z działalności operacyjnej zmniejszyła się o 20,9% i wyniosła 6,8% w pierwszym 

półroczu 2012 roku. Wartość niniejszego parametru dla grupy wynika z obniżenia marży 

zysku z działalności operacyjnej dla spółki Sapiens International o 20,3% oraz dla spółki 

Matrix IT o 15,7%. Jedyną Grupą, która zdołała podwyższyć poziom osiąganej marży zysku 
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z działalności operacyjnej, jest Magic Software, która odnotowuje najwyższy poziom marży 

zysku z działalności operacyjnej spośród całej Grupy Formula Systems.  

W pierwszym półroczu 2012 roku Grupa Matrix IT wygenerowała przychody ze sprzedaży 

w wysokości 851,1 mln PLN, co stanowi 72,1% sprzedaży całej Grupy Formula Systems. 

Pozostałe spółki zależne – Sapiens International i Magic Software – wygenerowały 

przychody ze sprzedaży na poziomach odpowiednio 172,5 mln PLN i 188,5 mln PLN. 

Łącznie przychody tych dwóch Grup stanowią 30,5% skonsolidowanych przychodów grupy 

Formula Systems. Poniżej zaprezentowano czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe w podziale na poszczególne podgrupy w ramach Grupy Formula Systems: 

 

a) Matrix IT 

Podstawowe wyniki finansowe Grupy zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2012 

roku (niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 2011  

roku (niebadane) 

Zmiana  

(półrocze do 

półrocza) 

 mln NIS mln NIS % 

Przychody ze sprzedaży 996,0  850,6 17,1%  

EBIT 70,1  70,4 (0,4%) 

Marża zysku EBIT 7,0% 8,30% - 

Zysk netto 44,6  44,4 0,5% 

Marża zysku netto 4,5% 5,20% - 

    

Wartości opublikowane przez Matrix IT  

Grupa Matrix IT opiera swoją działalność na dostarczaniu pełnego zakresu usług IT na 

rynku izraelskim. Grupa dostarcza usługi największym przedsiębiorstwom i jednostkom 

administracji publicznej. Poza główną działalnością Grupa prowadzi działalność w zakresie 

szkoleń IT, poprzez swoją spółkę zależną John Bryce.  

W minionym półroczu Matrix IT rozszerzył portfolio dystrybuowanych produktów 

o rozwiązania służące do optymalizacji procesu migracji danych, zintegrowaną platformę 

informacyjną, rozwijającą funkcjonalności z dziedziny Business Intelligence, zunifikowaną 

platformę do migracji i odzyskiwania krytycznych danych ze środowisk fizycznych 

i wirtualnych oraz narzędzie do zarządzania treścią opublikowaną w sieci poprzez system 

odpowiednio zabezpieczonych formularzy. Poszerzeniu uległ także portfel produktów 

w zakresie zabezpieczeń.  

Grupa podpisała nowe kontrakty o znaczącej wartości z izraelskimi klientami z branży 

finansowej oraz utilities dotyczące odpowiednio platformy kredytowej oraz zabezpieczeń 

w obszarze SOA.   

b) Sapiens International 

Podstawowe wyniki finansowe Grupy zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 

6 miesięcy do 

30 czerwca 2012  

roku (niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 2011  

roku 

(niebadane) 

Zmiana  

(półrocze do 

półrocza) 

 mln USD mln USD % 

Przychody ze sprzedaży 53,2  27,6 92,8%  

EBIT 5,2  3,4 52,9%  

Marża zysku EBIT 9,8% 12,3% - 

Zysk netto 5,0  3,3 51,5%  

Marża zysku netto 9,4% 12,0% - 

    

Wartości opublikowane przez Sapiens International wg US GAAP 
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Wzrost wyników Grupy Sapiens International wynika z podpisania nowych kontraktów 

biznesowych na wdrożenie oprogramowania ALIS w amerykańskich spółkach MTL 

Insurance oraz GFARI oraz systemu IDIT w firmach MD Insurance z Wielkiej Brytanii oraz 

indyjskiej Liberty Mutual. Rozwiązanie dla branży reasekuracji zostanie wdrożone 

w amerykańskiej firmie RiverStone Resources LLC.  

 

Sapiens International wprowadził także na rynek nowe wersje produktów IDIT Software 

Suite dla rynków europejskich i APAC, rozwiązanie z zakresu Business Intelligence dla 

branży reasekuracji. Potwierdzono także wydajność i skalowalność systemu ALIS, który 

dzięki tym właściwościom wyróżnia się wśród innych rozwiązań dla branży ubezpieczeń na 

życie.   

  

c) Magic Software 

Podstawowe wyniki finansowe Grupy zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2012  

roku (niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 2011  

roku (niebadane) 

Zmiana  

(półrocze do 

półrocza) 

 mln USD mln USD % 

Przychody ze sprzedaży 58,1  52,9 9,8%  

EBIT 8,0  6,5 23,1%  

Marża zysku EBIT 13,8% 12,3% -  

Zysk netto 7,8  6,7 16,4%  

Marża zysku netto 13,4% 12,7% -  

    

Wartości opublikowane przez Magic Software  

Grupa Magic Software dostarcza rozwiązania „w chmurze” (ang „cloud computing”). 

Flagowym produktem Grupy jest uniPaaS - platforma programistyczna stworzona 

w technologii PaaS (ang. Platform as a Service). Produkt typu PaaS dostarcza odbiorcy 

platformę informatyczną umożliwiającą rozwijanie, testowanie, dyslokację, zarządzanie 

i host’owanie aplikacji w tym samym zintegrowanym środowisku. Produkt typu PaaS 

umożliwia odbiorcy ograniczenie ponoszonych kosztów i wykonywania prac, związanych 

z nabyciem, utrzymaniem i modyfikacją produktu. Dla dostawcy, rozwiązanie PaaS 

znacząco ogranicza zarówno koszty jak i czas przewidziany na wdrożenia, serwis 

i modyfikacje. Magic Software dostarcza również platformę iBolt umożliwiającą efektywną 

integrację różnych środowisk IT wewnątrz przedsiębiorstwa. Korzyścią dla odbiorcy 

aplikacji jest wzrost efektywności zarządzania informacją, jak również oszczędność czasu 

pracy, podczas manualnej obsługi wielu systemów. Platforma iBolt integruje między innymi 

aplikacje takich dostawców jak: SAP, Salesforce.com, Oracle JD Edwards, Lotus Notes, 

Microsoft Office, IBM, HL7, Google Apps i wielu innych. 

W pierwszym półroczu 2012 roku Grupa zrealizowała nowe oprogramowanie klienckie dla 

platform iOS oraz android, obok obsługiwanych wcześniej platform dla BlackBerry 

i Windows Mobile. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi obsługiwanych technologii 

rozwiązanie autorstwa Magic umożliwia tworzenie złożonych interaktywnych aplikacji 

mobilnych, tworząc rozwiązania natywne, hybrydowe oraz sieciowe bez konieczności 

dublowania prac programistycznych. Grupa zrealizowała także proces kompleksowego 

rebrandingu, zmieniając identyfikację wizualną na stronie internetowej wraz z logotypem 

i hasłem, oraz przemianowując kluczowe produkty z uniPaaS na Magic xpa Application 

Platform oraz iBOLT na Magic xpi Integration Platform.  

Grupa podpisała także szereg nowych umów z klientami końcowymi reprezentującymi 

różne branże, takie jak produkcja oprogramowania (AOD Software, USA) telekominikacja 

(KDDI, Japonia) czy biotechnologia i farmaceutyka (Stallergenes, Francja), jak również 

umów dystrybucyjnych, między innymi z Asseco Poland S.A. oraz Asseco Spain (Valorista). 
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3. Rynek Europy Centralnej (Grupa Asseco Central Europe) 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe dla segmentu 

sprawozdawczego – rynek słowacki. Segment ten jest tożsamy z obszarem działalności 

Grupy Asseco Central Europe, która działa na obszarze Słowacji, Czech i Węgier. 

 

6 miesięcy do 

30 czerwca 

2012  roku 

(niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 

2011 roku 

(niebadane) 

Zmiana  

(półrocze do 

półrocza) 

 mln PLN mln PLN % 

Przychody ze sprzedaży 257,5  235,5  9,3%  

EBITDA 61,6  61,4  0,3% 

Marża zysku EBITDA 23,9% 26,1% - 

EBIT 40,2  43,6  (7,8%) 

Marża zysku EBIT 15,6% 18,5% - 

EBIT - skorygowany1) 44,3  47,5  (6,7%) 

Marża zysku EBIT - skorygowanego1) 17,2% 20,2% - 

Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) (7,7) (8,4) (8,3%) 

Zysk netto – skorygowany2) 41,0  38,5  6,5%  

Marża zysku netto – skorygowanego2) 15,9% 16,3% - 

Zysk netto 43,9  35,4  24,0%  

       

CFO 3,3  39,1  (91,6%) 

CAPEX (13,9) (9,3) 49,5%  

       

    

Kapitał pracujący na początek okresu 113,7  70,8  60,6%  

Kapitał pracujący na koniec okresu 93,0  73,1  27,2%  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 90,4  95,5  (5,3%) 

    

Dług odsetkowy na koniec okresu (33,8) (49,4) (31,6%) 

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (27,4) (40,2) (31,8%) 

w tym leasing finansowy (6,4) (9,2) (30,4%) 

    

FCFF 60,7  41,4  46,6%  

    
1) W pierwszym półroczu 2012  korekta zysku operacyjnego wyniosła 4,1 mln PLN w związku z alokacją ceny nabycia Spółek, natomiast w 
analogicznym okresie 2011 roku wynosiła 3,9 mln PLN. 
2) W pierwszym półroczu 2012  korekta zysku netto wynosiła 2,9 mln PLN w związku z alokacją ceny nabycia Spółek, wyceną płatności 
warunkowej oraz spisaniem wartości firmy, natomiast w analogicznym okresie 2011 roku wyniosła 3,1 mln PLN. 
 

EBITDA = EBIT+ amortyzacja; EBIT = operations zysk z działalności operacyjnej; CFO = Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej; CFI = Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej; CFF = Środki pieniężne 

netto z działalności finansowej; CAPEX = nakłady na aktywa trwałe segmentu; FCFF = EBITDA - podatek -/+ zmiany w kapitale 

pracującym - CAPEX 

Spółki Grupy Asseco Central Europe działające na rynkach słowackim, węgierskim 

i czeskim wypracowały w pierwszym półroczu przychody na poziomie 257,5 mln PLN, co 

oznacza wzrost o 9,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost 

przychodów, liczony rok do roku, wykazuje silniejszy wzrost (13%) po wyeliminowaniu 

wpływu jednorazowej transakcji w 2011 roku, a mianowicie przychodów z kontraktu 

z Centralnym Depozytem Papierów Wartościowych w Republice Czeskiej. Wzrost ten 

wynika w dużej mierze ze zwiększonych przychodów pochodzących z czeskiego rynku 

administracji publicznej, który odnotowuje większą skalę aktywności po dwóch latach 

stagnacji. Przychody z rynku słowackiego i węgierskiego charakteryzują się mniejszą 

dynamiką. Wzrost przychodów z rynku słowackiego związany jest z realizacją dostaw 

sprzętu oraz usług telekomunikacyjnych, jednakże charakteryzujących się niższą marżą niż 

w przypadku oprogramowania własnego. W aspekcie wzrostu organicznego, najsilniej 

kontrybuował rynek czeski. 
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Zysk operacyjny wygenerowany w pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku wyniósł 

40,2 mln PLN i obniżył się o 7,8%. Zysk netto półrocze do półrocza wzrósł o 24,0%.  

Czynniki, które wywarły wpływ na rozwój działalności spółek Grupy Asseco w Europie 

Centralnej, posiadają swe korzenie w sytuacji politycznej regionu, która zarówno 

w Słowacji, jak i w Czechach doprowadziła do zmniejszonej dynamiki finansowania 

projektów z funduszy europejskich, takich jak słowacji Program Operacyjny Społeczeństwo 

Informacyjne. Zmiany polityczne na Słowacji i przejęcie władzy przez lewicowy gabinet 

doprowadziły do zamrożenia procedur przetargowych w obszarze informatyki oraz do 

renegocjacji bieżących kontraktów, jak również umów zawartych w przeszłości. Jednakże 

zmiany posiadają także pozytywne aspekty. Czeskie zmiany procedury zamówień 

publicznych doprowadziły do wzrostu ogłaszanych zamówień w marcu 2012 roku, na czym 

mają szansę skorzystać także spółki z Grupy Asseco Central Europe. 

Do grupy istotnych kontraktów biznesowych, realizowanych w pierwszym półroczu 2012 

roku należy wdrożenie systemu core bankingowego w Ĉeskomoravská stavební spořitelna 

(Czesko-Morawska Budowlana Kasa Oszczędnościowa), wraz z wdrożeniem systemu 

StarBUILD oraz jego dostosowaniem do specyfiki klienta. Zrealizowano zlecenia na 

modyfikacje systemów, użytkowanych przez Daňové riaditeľstvo SR (Słowacki Urząd 

Podatkowy) oraz Postová banka (Bank Pocztowy), jak również rozszerzono system 

działający w Slovenská sporiteľňa (Słowacka Kasa Oszczędnościowa) o funkcjonalności 

w zakresie e-bankingu oraz obsługi kart. Z klientem Tatrabanka, należącym do grupy 

Raiffeisen, został podpisany kontrakt ramowy na dostarczanie ekspertów do projektów 

informatycznych, realizowanych przez bank.  
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4. Rynek Europy Południowo-Wschodniej (Grupa Asseco South Eastern Europe) 

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe segmentu rynek bałkański. 

Segment ten jest tożsamy z obszarem działalności Grupy Asseco South Eastern Europe, 

która prowadzi działalność na obszarze następujących państw: Albanii, Bułgarii, Bośnii 

i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, 

Słowenii i Turcji. 

 
6 miesięcy do 

30 czerwca 2012  

roku (niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 2011  roku 

(niebadane) 

Zmiana  

(półrocze do 

półrocza) 

 mln PLN mln PLN % 

Przychody ze sprzedaży 221,8  199,4  11,2%  

EBITDA 29,6  25,5  16,1%  

Marża zysku EBITDA 13,3% 12,8% - 

EBIT 24,5  21,4  14,5%  

Marża zysku EBIT 11,0% 10,7% - 

Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) (2,8) (3,0) (6,7%) 

Zysk netto 23,6  23,3  1,3%  

    

CFO 29,9  15,5  92,9%  

CAPEX (10,8) (6,1) 77,0%  

       

    

Kapitał pracujący na początek okresu 151,0  102,7  47,0%  

Kapitał pracujący na koniec okresu 143,2  114,3  25,3%  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 

okresu 
114,2  103,7  10,1%  

Aktywa na koniec okresu    

Dług odsetkowy na koniec okresu (1,9) (8,4) (77,4%) 

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (1,3) (7,5) (82,7%) 

w tym leasing finansowy (0,6) (0,9) (33,3%) 

    

FCFF 23,8  4,8  395,8%  

    

EBITDA = EBIT+ amortyzacja; EBIT = Profit on operations; CFO = Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej; CFI = Środki 

pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej; CFF = Środki pieniężne netto z działalności 

finansowej; CAPEX = nakłady na aktywa trwałe segmentu; FCFF = EBITDA - podatek -/+ zmiany w kapitale pracującym - CAPEX 

 

Spółki Grupy Asseco South Eastern Europe wypracowały w pierwszym półroczu 2012 roku  

przychody na poziomie 221,8 mln PLN, co stanowi wzrost o 11,2% w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczególnie wysoki wzrost odnotował 

w minionym półroczu rynek bułgarski, na którym udało się więcej niż podwoić zrealizowane 

przychody (wzrost o 121%), które wyniosły 0,8 mln EUR. Przychody z rynku słoweńskiego 

wzrosły o 60%, osiągając 1,1 mln EUR. Dynamika przychodów na największych 

wartościowo rynkach Grupy ASEE wykazywała zmienne tendencje, od wzrostu o 19% na 

rynku serbskim, który doprowadził do osiągnięcia przychodów w wysokości 14,7 mln EUR, 

aż po spadek przychodów z rynku rumuńskiego o 12%, do wartości 13,4 mln EUR.  

Zysk operacyjny wygenerowany w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 24,5 mln PLN 

i wzrósł o 14,5%. Kontrybucja ze strony największego wartościowo rynku serbskiego 

wzrosła o 53%, podobnie jak kontrybucja rynków tureckiego, słoweńskiego, polskiego, 

kosowskiego oraz rynku Bośni i Hercegowiny.  

Zysk netto wypracowany w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 23,6 mln PLN, co 

oznacza wzrost o 1,3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Istotna 

część kontrybucji zysku netto pochodzi z rynku serbskiego, gdzie udało się zrealizować 
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szereg projektów dotyczących wdrożenia własnego oprogramowania o wysokiej 

rentowności.   

Grupa Asseco South Eastern Europe podpisała nowe umowy w zakresie wdrożeń własnych 

rozwiązań w sektorze bankowości, między innymi z Credy Banka Kragujevac (Serbia), 

Piraeus Banka (Serbia) oraz Intereminex (Kosowo), w zakresie rozwiązań mobilnych zawarto 

kontrakty m.in. z chorwackimi Zagrebaĉka Banka, Privredna Banka Zagreb i Agencją 

Finansową FINA oraz z polskim Bankiem Millenium. W zakresie wdrożeń i obsługi systemów 

kartowych Grupa realizuje kontrakty z UniCredit Bank (Bośnia i Hercegowina), Halk Bank 

(Macedonia) oraz serbskimi Erste Banka oraz Postal Savings Bank. Natomiast w zakresie 

wdrożeń i usług dotyczących integracji systemów, spółki z Grupy ASEE podpisały kontrakty 

z Macedońską Pocztą oraz Turk Ekonomi Bankasi (Turcja). 
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5. Pozostałe rynki europejskie  

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe dla podmiotów działających 

na obszarze Niemiec, Hiszpanii, Danii i Litwy oraz dane cypryjskiej spółki Gladstone. 

 

6 miesięcy do 

30 czerwca 

2012 roku 

(niebadane) 

6 miesięcy do 

30 czerwca 

2011 roku 

(niebadane) 

Zmiana 
(półrocze do 

półrocza) 

 mln PLN mln PLN % 

Przychody ze sprzedaży 245,4  250,9  (2,2%) 

EBITDA 18,6  18,1  2,8%  

Marża zysku EBITDA 7,6% 7,2% -  

EBIT 9,8  7,8  25,6%  

Marża zysku EBIT 4,0% 3,1% -  

EBIT - skorygowany1) 11,5  10,7  7,5%  

Marża zysku EBIT - skorygowanego1) 4,7% 4,3% -  

Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) (2,0) (1,7) 17,6%  

Zysk netto – skorygowany2) 9,2  6,5  41,5%  

Marża zysku netto – skorygowanego2) 3,7% 2,6% -  

Zysk netto 3,6  4,5  (20,0%) 

      

CFO 20,3  0,6  3 283,3%  

CAPEX (5,0) (3,7) 35,1%  

       

    

    

Kapitał pracujący na początek okresu 71,1  57,6  23,4%  

Kapitał pracujący na koniec okresu 75,6  42,9  76,2%  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 75,4  46,3  62,9%  

    

Dług odsetkowy na koniec okresu (68,0) (52,1) 30,5%  

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje (67,9) (52,0) 30,6%  

w tym leasing finansowy (0,1) (0,1) 0,0% 

    

FCFF 7,1  27,4  (74,1%) 

    
1) W pierwszym półroczu 2012  korekta zysku operacyjnego wyniosła 1,7 mln PLN w związku z alokacją ceny nabycia Spółek, natomiast w 
analogicznym okresie 2011 roku wyniosła 2,9 mln PLN. 
2) W pierwszym półroczu 2012  korekta zysku netto wynosiła 5,6 mln PLN w związku z alokacją ceny nabycia Spółek oraz spisaniem wartości 
firmy, natomiast w analogicznym okresie 2011 roku wyniosła 2,0 mln PLN. 

EBITDA = EBIT+ amortyzacja; EBIT = Profit on operations; CFO = Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej; CFI = Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej; CFF = 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej; CAPEX = nakłady na aktywa trwałe segmentu; FCFF = EBITDA - 
podatek -/+ zmiany w kapitale pracującym - CAPEX 

Spółki Grupy Asseco działające na powyższych rynkach wypracowały w pierwszym półroczu 

2012 roku przychody na poziomie 245,4 mln PLN, co stanowi 2,2% spadek w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży uzyskane przez spółki z 

Niemiec, Hiszpanii i Danii były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Asseco Spain skoncentrowało się na rozwoju produktów dla urządzeń mobilnych typu: 

rozwiązania MDM, aplikacje, usługi mobilne. Spółka nawiązała także współpracę z Apple 

i stała się głównym partnerem tej globalnej firmy na rynku hiszpańskim. Asseco Spain 

podpisało nowy kontrakt dystrybucyjny z firmą Samsung i Lenovo, jak również 

współpracuje z członkiem Grupy Asseco, firmą Magic Software Enterprises, w zakresie 

dystrybucji jej rozwiązań na rynku hiszpańskim. Nadal realizowany jest kontrakt z firmą 

BBVA, a interesujący technologicznie projekt dotyczy stanowisk samoobsługowych dla 

pacjentów hiszpańskiej sieci placówek medycznych Sanitas.  
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Hiszpańska Grupa Necomplus umacnia swoją pozycję na rynku obsługi transakcji 

płatniczych zarówno metodą wzrostu organicznego poprzez pozyskiwanie i rozwój nowych 

kontraktów, takich jak bank Sabadell, Liberbank, NovaGalicia i Cajamar. Grupa analizuje 

obecnie potencjalną akwizycję, która przyniosłaby jej dalszy wzrost rynkowy.  

Działalność operacyjna spółki Asseco Denmark koncentruje się na świadczeniu usług 

doradczo-consultingowych. Kryzys gospodarczy, odczuwalny w całej Europie, wyraźnie 

odbił się na wynikach tej spółki, co widać w przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez 

Asseco Denmark za pierwsze sześć miesięcy 2012 roku.  

Spółki działające w ramach holdingu Asseco DACH, czyli Asseco Germany i Matrix42 

uzyskały wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Asseco Germany pozyskało grupę nowych klientów pomimo panującej na rynku 

niepewności związanej z ogólną sytuacją ekonomiczną. Ponadto, spółka przeprowadziła się 

do nowego obiektu i realizuje projekt wewnętrznej reorganizacji, połączonej 

z wprowadzeniem nowego systemu motywacyjnego dla pracowników.  

Niemiecka spółka Matrix42 skoncentrowała się na rozwoju swojego systemu automatyzacji 

stanowiska pracy, rozszerzając funkcjonalność wirtualizacji środowisk w oparciu 

o platformy XenDesktop oraz XenApp firmy Citrix. Wysiłki spółki zostały docenione poprzez 

umieszczenie jej rozwiązania w Gartner Magic Quadrant w kwadracie Visionaries na czele 

innych rozwiązań do zarządzania stacjami klienckimi. Spółka pozyskała także szereg 

nowych klientów, wśród nich znane firmy międzynarodowe, reprezentujące rynek 

motoryzacyjny, telekomunikacyjny, edukacyjny, ubezpieczeniowy i inne, których nazw nie 

można opublikować ze względów poufności.  
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VII. WŁADZE OSOBOWE W ASSECO POLAND S.A. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku skład Zarządu i Rady 

Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

Rada Nadzorcza Data pełnienia funkcji Zarząd Data pełnienia funkcji 

Jacek Duch 01.01.2012 – 30.06.2012 Adam Góral 01.01.2012 – 30.06.2012 

Dariusz Brzeski 01.01.2012 – 30.06.2012 Renata Bojdo2) 01.01.2012 – 31.05.2012 

Artur Kucharski 01.01.2012 – 30.06.2012 Przemysław Borzestowski 01.01.2012 – 30.06.2012 

Adam Noga 01.01.2012 – 30.06.2012 Tadeusz Dyrga 01.01.2012 – 30.06.2012 

Antoni Magdoń1) 01.01.2012 – 30.06.2012 Rafał Kozłowski 01.06.2012 – 30.06.2012 

  Marek Panek 01.01.2012 – 30.06.2012 

  Paweł Piwowar 01.01.2012 – 30.06.2012 

  Zbigniew Pomianek 01.01.2012 – 30.06.2012 

  Włodzimierz Serwiński 01.01.2012 – 30.06.2012 

  Przemysław Sęczkowski 01.01.2012 – 30.06.2012 

  Robert Smułkowski 01.01.2012 – 30.06.2012 

  Wojciech Woźniak 01.01.2012 – 30.06.2012 
1) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, raport bieżący nr 24/2012 z dnia 1 lipca 2012 

roku   
2) Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, raport bieżący nr 17/2012 z dnia 14 maja 2012 roku 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 24 sierpnia 2012 roku skład Rady 

Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 

Jacek Duch    Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adam Noga    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Dariusz Brzeski   Członek Rady Nadzorczej 

Artur Kucharski   Członek Rady Nadzorczej 

Wiesław Walendziak   Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 24 sierpnia 2012 roku skład Zarządu 

Spółki przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 

Adam Góral    Prezes Zarządu 

Przemysław Borzestowski  Wiceprezes Zarządu 

Tadeusz Dyrga   Wiceprezes Zarządu 

Rafał Kozłowski    Wiceprezes Zarządu 

Marek Panek    Wiceprezes Zarządu 

Paweł Piwowar   Wiceprezes Zarządu 

Zbigniew Pomianek   Wiceprezes Zarządu 

Włodzimierz Serwiński  Wiceprezes Zarządu 

Przemysław Sęczkowski  Wiceprezes Zarządu 

Robert Smułkowski   Wiceprezes Zarządu 

Wojciech Woźniak   Wiceprezes Zarządu 
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VIII. AKCJE I UDZIAŁY BĘDĄCE W STANIE POSIADANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

I NADZORUJĄCYCH ASSECO POLAND S.A. 

Zestawienie stanu posiadania akcji Asseco Poland S.A. przez osoby zarządzające 

i nadzorujące. 

Członkowie Rady 

Nadzorczej 

liczba akcji – stan na dzień 

24 sierpnia 2012 30 czerwca 2012 11 maja 2012 31 marca 2012 

Jacek Duch 19 667 19 667 19 667 19 667 
Dariusz Brzeski - - - - 

Andrzej Szukalski n/d n/d - - 

Artur Kucharski - - - - 

Antonii Magdoń n/d - n/d n/d 

Adam Noga - - - - 

Wiesław Walendziak - n/d n/d n/d 

 

Członkowie Zarządu liczba akcji – stan na dzień 

 24 sierpnia 2012 30 czerwca 2012 11 maja 2012 31 marca 2012 

Adam Góral 8 083 000 8 083 000 8 083 000 8 083 000 

Przemysław Borzestowski - - - - 

Tadeusz Dyrga 21 742 21 742 21 742 21 742 

Rafał Kozłowski  - - - - 

Marek Panek - - - - 

Paweł Piwowar - - - - 

Zbigniew Pomianek - - - - 

Włodzimierz Serwiński - - - - 

Przemysław Sęczkowski - - - - 

Robert Smułkowski 2 212 2 212 2 212 2 212 

Wojciech Woźniak 25 25 25 25 

IX. STRUKTURA AKCJONARIATU ASSECO POLAND S.A. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Asseco Poland S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku stan 

Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio, bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiał się 

następująco: 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych akcji 

i głosów na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym i w ogólnej 

liczbie głosów na WZA 

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 9 500 000 12,25% 

Adam Góral 8 083 000 10,42% 

OFE PZU Złota Jesień 7 500 000 9,67% 

Pozostali akcjonariusze 52 482 530 67,66% 

 77 565 530 100,00% 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. wynosił 

77 565 530 PLN i dzielił się na 77 565 530 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 

1 PLN każda, dających łącznie 77 565 530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Asseco Poland S.A. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na 

dzień 24 sierpnia 2012 roku stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez 

podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 
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Akcjonariusz 
Liczba posiadanych akcji 

i głosów na WZA 

Udział w kapitale 

zakładowym i w ogólnej 

liczbie głosów na WZA 

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 9 500 000 12,25% 

Adam Góral 8 083 000 10,42% 

OFE PZU Złota Jesień 7 500 000 9,67% 

Pozostali akcjonariusze 52 482 530 67,66% 

 77 565 530 100,00% 

Na dzień 11 maja 2012 roku, tj. na dzień przekazania poprzedniego raportu stan 

akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiał się 

następująco: 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych akcji 

i głosów na WZA 

Udział w kapitale 

zakładowym i w ogólnej 
liczbie głosów na WZA 

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 9 500 000 12,25% 

Adam Góral 8 083 000 10,42% 

OFE PZU Złota Jesień 7 500 000 9,67% 

Pozostali akcjonariusze 52 482 530 67,66% 

 77 565 530 100,00% 

X. EMISJA, WYKUP I SPŁATA NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Jednostka Dominująca nie dokonała emisji, 

wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

XI. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE EMITENTA 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka Dominująca nie dokonała zmian 

w swojej strukturze, które miałyby istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy.  
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XII. ORGANIZACJA I ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Poniższy graf przedstawia strukturę organizacyjną Grupy Asseco na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w okresach porównywalnych: 
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Jednostka Dominująca kontroluje spółkę Asseco Central Europe a.s., w której posiada 

mniej niż 50% akcji (na dzień 30 czerwca 2012 roku udział wynosił 40,07%) z uwagi 

na uregulowania w statucie tej spółki dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej 

(3 spośród 5 członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez Asseco Poland S.A.). 

Jednostka Dominująca kontroluje spółkę Asseco Business Solutions S.A. w której posiada 

mniej niż 50% akcji (na dzień 30 czerwca 2012 roku udział wynosił 46,47%) z uwagi 

na  uregulowania w statucie tej spółki dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej 

(3 spośród 5 członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez Asseco Poland S.A.). 

Jednostka Dominująca kontroluje spółkę Time Solutions Sp. z o.o. w której posiada mniej 

niż 50% akcji (na dzień 30 czerwca 2012 roku udział wynosił 30%) z uwagi 

na  uregulowania w statucie tej spółki dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej 

(2 spośród 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez Asseco Poland S.A.). 

W związku z zawartą w umowie spółki Multicard opcją zakupu udziałów niekontrolujących, 

która przyznaje spółce Asseco SEE d.o.o., Beograd (spółka pośrednio zależna od Jednostki 

Dominującej) prawo nabycia pozostałych udziałów, spółka Multicard traktowana jest jako 

podmiot zależny i ujmowana jest metodą nabycia. 

Grupa posiada akcje/udziały w spółkach Bielpolsoft jv. i SoftTechnologies, które nie zostały 

objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Asseco z powodu braku 

jakiegokolwiek wpływu na te podmioty. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku miały miejsce następujące 

zmiany w składzie Grupy: 

Asseco Poland S.A.  

 Nabycie akcji spółki Centrum Komputerowe ZETO S.A. 

W dniu 31 marca 2012 roku Spółka objęła kontrolę nad spółką Centrum Komputerowe 

ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi, w wyniku nabycia 42 940 akcji reprezentujących 99,84% 

udziału w głosach na walnym zgromadzeniu i 99,87% w kapitale zakładowym ZETO.  

 Założenie spółki Asseco Systems S.A. 

W dniu 26 kwietnia 2012 roku została założona spółka Asseco Systems S.A., w której 

100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy posiada Asseco Poland S.A. Kapitał zakładowy, w kwocie 9 mln PLN, został 

opłacony w całości przez Asseco Poland S.A. 

 Nabycie akcji spółki SKG S.A. 

W dniu 27 czerwca 2012 roku Spółka zawarła umowę nabycia 300 akcji stanowiących 60% 

kapitału zakładowego spółki SKG S.A. (SKG) z siedzibą w Bielsku-Białej. Umowa została 

zawarta pomiędzy Asseco Poland S.A. a dwoma akcjonariuszami SKG będącymi osobami 

fizycznymi. Cena zakupu pakietu akcji nie przekroczy 8,8 mln PLN.  

SKG S.A. (dawniej: Systemy Komputerowe - Główka S.A.) działa na rynku IT od 26 lat. 

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów informatycznych 

i informacyjnych oraz konsultingu w zakresie nowych technologii. Posiada szerokie 

doświadczenie w takich obszarach jak: podatki i cło, handel detaliczny oraz audyt i analiza 

danych. Dostarczane przez SKG S.A. rozwiązania wspierają pracę kilkuset firm oraz 

instytucji w kraju, m.in.: Polskiej Służby Celnej, Ministerstwa Finansów, NIK, Giełdy 

Papierów Wartościowych, PGNIG, Polkomtel, LOT. 

Nabycie SKG wzmocni ofertę Asseco Poland S.A. w sektorze administracji publicznej 

i przedsiębiorstw oraz poszerzy ofertę Grupy Asseco o rozwiązania dla handlu detalicznego, 

audytu i analizy danych. 
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Grupa Asseco Central Europe 

 Nabycie spółki NZ Servis, s.r.o. 

W dniu 1 kwietnia 2012 roku Asseco Solutions, spółka zależna od Asseco Central Europe, 

podpisała umowę nabycia 100% akcji w spółce NZ Servis, s.r.o. Łączna cena nabycia nie 

przekroczy 670 tys. EUR, przy czym kwota 565 tys. EUR została zapłacona w dniu 

podpisania umowy, a pozostała wartość ceny, tj. 105 tys. EUR, została odroczona i jest 

uzależniona od wyników wypracowanych przez NZ Servis w latach przyszłych. 

Asseco South Eastern Europe (dalej “ASEE”) 

 Połączenie spółek ASEE Bułgaria oraz Altius, Bułgaria 

W dniu 10 lutego 2012 roku zostało zarejestrowane połączenie dwóch spółek zależnych 

z siedzibą w Bułgarii: ASEE Bułgaria oraz Altius. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie 

całego majątku Altius, Bułgaria przez ASEE Bułgaria. Z dniem 10 lutego 2012 roku 

w konsekwencji połączenia spółka Altius, Bułgaria została wykreślona z rejestru, a w jej 

wszystkie prawa wstąpiła ASEE Bułgaria. 

Powyższa transakcja nie miała wpływu na niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe. 

 Połączenie ASEE S.A. z ITD Polska 

W dniu 1 czerwca 2012 roku zostało zarejestrowane połączenie spółki ASEE ze spółką ITD 

Polska. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych 

przez przeniesienie całego majątku ITD Polska (spółka przejmowana) na ASEE (spółka 

przejmująca). W wyniku połączenia spółka ITD Polska została rozwiązana bez 

przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, że spółka przejmująca ASEE posiadała 

wszystkie udziały spółki przejmowanej i była tym samym jedynym wspólnikiem ITD Polska, 

połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia 

kapitału zakładowego spółki przejmującej, oraz przy zastosowaniu art. 516 § 5 i 6 KSH 

regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek. Połączenie ma na celu wzmocnienie 

potencjału łączących się spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku 

krajowym i europejskim.  

ASEE objęła kontrolę nad ITD Polska w dniu 30 lipca 2010 roku wraz z nabyciem udziałów 

w grupie ITD A.Ş. (obecnie ASEE Turcja). ITD Polska była wówczas spółką zależną spółki 

ITD A.Ş. w Turcji. W dniu 2 listopada 2010 roku podpisana została pomiędzy ITD A.Ş. i 

ASEE umowa sprzedaży udziałów w ITD Polska. W wyniku tej transakcji ASEE stała się 

bezpośrednio właścicielem 100% udziałów w ITD Polska. W dniu 9 grudnia 2010 roku 

zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Postanowienie w sprawie 

zarejestrowania nowej kwoty kapitału zakładowego w ITD Polska w wysokości 125 651 760 

PLN. Nową emisję objęła w całości ASEE w zamian za aport w postaci spółki IPSA BHM 

Investments d o.o. z siedzibą w Serbii, będącej właścicielem udziałów w spółkach ASEE 

Macedonia, ASEE BiH (Sarajewo) oraz ASEE BiH (Banja Luka). W dniu 31 października 

2011 roku spółka IPSA została zlikwidowana, w wyniku czego ITD Polska stała się 

bezpośrednim właścicielem udziałów w wyżej wymienionych spółkach w Macedonii oraz 

Bośni i Hercegowinie. 

Połączenie ASEE oraz ITD Polska nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

 Zakup przez ASEE S.A. od ASEE Serbia 50% udziałów w spółce ASEE Słowenia 

W dniu 18 kwietnia 2012 roku ASEE została zarejestrowana jako właściciel 100% udziałów 

w spółce ASEE Słowenia. Dotychczasowy udział bezpośredni ASEE w ASEE Słowenia 

wynosił 50%. Pozostałe 50% było własnością ASEE Serbia. W wyniku transakcji ASEE stała 

się właścicielem bezpośrednio 100% udziałów w ASEE Słowenia.  

Transakcja nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 
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Grupa Formula Systems 

 Objęcie kontroli nad spółką Sapiens International Corporation (dalej: Sapiens) 

W wyniku kilku transakcji nabycia akcji Grupy Sapiens, jakie miały miejsce pomiędzy 

wrześniem 2011 roku i styczniem 2012 roku, w dniu 26 stycznia 2012 roku spółka Formula 

Systems (spółka zależna od Jednostki Dominującej) przekroczyła próg 50% udziału 

w kapitale zakładowym Grupy Sapiens i tym samym objęła kontrolę nad tą spółką.  

Grupa Matrix IT (Grupa Formula Systems) 

 Nabycie spółki Exzac Inc.  

W dniu 2 stycznia 2012 roku została podpisana umowa nabycia 60% akcji w spółce Exzac 

Inc. Dodatkowo, umowa nabycia akcji spółki Exzac Inc. przyznała obu stronom 

(tj. udziałowcom niekontro-lującym oraz spółce Matrix IT) odpowiednio opcję 

sprzedaży/kupna wszystkich udziałów niekontrolujących.  

 Nabycie spółki Netwise Applications Ltd przez Matrix IT 

W dniu 1 kwietnia 2012 roku spółka Matrix IT nabyła 100% akcji w kapitale zakładowym 

spółki Netwise Applications Ltd (dalej „Netwise”). Cena nabycia pakietu akcji wyniosła 

15 mln PLN (17,5 mln NIS) i została w całości zapłacona w dniu transakcji. Spółka Netwise 

dostarcza usługi związane z tworzeniem i obsługą stron oraz portali internetowych. Nie 

występowały żadne powiązania pomiędzy poprzednimi właścicielami spółki Netwise 

a Grupą Matrix IT. 
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XIII. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI ASSECO POLAND S.A. LUB 

JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się 

postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Asseco Poland S.A. lub jednostek 

od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów 

własnych Spółki. 

XIV.  TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został przedstawiony w punkcie 17 „Not 

objaśniających” do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku. 

XV.  KREDYTY, UMOWY POŻYCZEK, PORĘCZENIA, GWARANCJE ORAZ 

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 

Opis zaciągniętych kredytów, udzielonych pożyczek, poręczeń lub gwarancji oraz 

zobowiązań pozabilansowych został przedstawiony w punktach 13, 19 i 20 

„Not objaśniających” do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 

2012 roku. 

XVI. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PRZEZ ZARZĄD 

PROGNOZ WYNIKÓW NA 2012 ROK 

Zarząd Asseco Poland S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2012 rok. 

XVII. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ DO 

KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 

Zdaniem Zarządu Asseco Poland S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał 

produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla jej dalszego funkcjonowania 

i rozwoju w 2012 roku. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o wewnętrznym, jak 

i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź pośrednio mogą mieć wpływ na 

osiągane w następnych kwartałach wyniki finansowe. 

Do czynników zewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Asseco 

można zaliczyć między innymi: 

 rozwój sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i politycznej Polski, Unii Europejskiej oraz 

innych państw, w których Grupa prowadzi działalność, 

 inflację i wahania kursów walut (przede wszystkim dolara i euro, ale również kursów 

walut państw, w których Grupa prowadzi działalność), 

 wzrost lub spadek zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne w sektorze 

finansowo-bankowym, administracji publicznej i w sektorze przedsiębiorstw, 

 działania związane z nasilającą się konkurencją zarówno ze strony polskich jak 

i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych, szczególnie w przypadku ubiegania 

się o realizację dużych oraz prestiżowych kontraktów, 

 zmiany sytuacji kredytowej, płynności finansowej, możliwości finansowania się przez 

klientów, 

 zmiany stóp procentowych oraz marży banków, 

 szanse i ryzyka związane ze stosunkowo szybkimi zmianami technologicznymi 

i innowacjami na rynku IT, 



Grupa Asseco 
Raport półroczny za okres 6 miesięcy  

zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 
 

 

Wszystkie kwoty wyrażono w milionach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 46  

 ryzyko przesuwania w czasie przez potencjalnych klientów decyzji o ich inwestycjach 

w IT, 

 konieczność przyciągania, utrzymania najbardziej wykwalifikowanych i kluczowych 

pracowników. 

Do czynników wewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Asseco 

można zaliczyć między innymi: 

 realizację złożonych projektów informatycznych prowadzonych na podstawie 

długoterminowych kontraktów, 

 realizację strategii operacyjnej Grupy zakładającej między innymi ekspansję na nowe 

rynki zagraniczne, 

 realizację planowanych akwizycji Grupy. 

XVIII. INFORMACJE O INNYCH ISTOTNYCH CZYNNIKACH MOGĄCYCH WPŁYNĄĆ 

NA OCENĘ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ ORAZ FINANSOWEJ 

Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby 

w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej oraz finansowej Grupy 

Asseco. 
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XIX. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ASSECO POLAND S.A.  

Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za okres 

6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

Zarząd Asseco Poland S.A. oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy, skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 

2012 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami wynikającymi 

z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

Zarząd oświadcza, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny 

i jasny sytuację majątkową i finansowaną Grupy oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie 

Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej 

Asseco, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 
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Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. w sprawie podmiotu uprawionego do 

badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco 

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

 

Zarząd Asseco Poland S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za za okres 6 miesięcy zakończony 

dnia 30 czerwca 2012 roku, tj. Ernst & Young Audit Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, 

został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 

badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii 

o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
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