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Fakty i liczby

Kurs akcjii Asseco Poland SA na tle indeksu WIG od początku 2009 roku

rel. WIG
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*dane	w	mln	PLN

Przychody ze sprzedaży*

EBIT*
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*dane	w	mln	PLN

EBITDA* Marża EBITDA

Zysk brutto* Zysk netto dla akcjonariuszy  
Asseco Poland SA*
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Struktura sprzedaży wg produktówStruktura sprzedaży wg sektorów

Struktura sprzedaży wg regionów Struktura zatrudnienia wg regionów

		Oprogramowanie	i	usługi	własne

		Oprogramowanie	i	usługi	obce

	Sprzęt	i	infrastruktura

	Outsourcing

		Teleinformatyka

	Pozostała	sprzedaż

		Bankowość	i	finanse

		Przedsiębiorstwa

	Instytucje	publiczne

		Polska

		Europa	Centralna

		DACH	(kraje	niemieckojęzyczne)

		Europa	Południowo-Wschodnia

		Europa	Południowo-Zachodnia

	Pozostałe

		Polska

		Europa	Centralna

		DACH	(kraje	niemieckojęzyczne)

		Europa	Południowo-Wschodnia

		Europa	Południowo-Zachodnia
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List Prezesa Zarządu 

Drodzy Akcjonariusze!

W	 2009	 roku	 spowolnienie	 gospodarcze	 było	

odczuwalne	w	 całej	 Europie.	 Trudniejsze	 czasy	 nie	

ominęły	 także	branży	 IT	–	na	 świecie	 odnotowano	

znaczny	 spadek	 wydatków	 firm	 na	 informatykę.	

Pomimo	 pesymistycznych	 nastrojów	 w	 branży,	

Asseco	 Poland	 SA	 może	 zaliczyć	 miniony	 rok	 do	

udanych.

Wyniki	 finansowe	 Spółki,	 jak	 i	 Grupy	 Kapitałowej	

Asseco,	 były	 wyższe	 niż	 w	 2008	 roku,	 co	 jest	

dowodem	na	to,	że	firma	jest	dobrze	przygotowana	

także	 i	 na	 trudne	 czasy.	 Przychody	 ze	 sprzedaży	

Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 w	 minionym	 roku	

wyniosły	 3.050,3	 mln	 zł,	 co	 stanowi	 blisko	 10%	

wzrost	w	stosunku	do	2008	roku.	Wynik	operacyjny	

jest	wyższy	o	6,3%	od	osiągniętego	 rok	wcześniej	

i	wynosi	525,5	mln	zł,	a	rentowność	operacyjna	na	

poziomie	17%	jest	 jedną	z	najwyższych	w	branży.	

Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 wypracowała	 zysk	 netto	

na	poziomie	373,4	mln	 zł	wobec	321,6	mln	 zł	 rok	

wcześniej,	co	stanowi	16%	wzrost.	Natomiast	zysk	

netto	 skorygowany	 o	 wydarzenia	 jednorazowe	

jest	 o	 29%	 wyższy	 od	 wypracowanego	 w	 2008	

roku	 (odpowiednio	 365	 mln	 zł	 vs	 283	 mln	 zł).	

Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 konsekwentnie	 realizuje	

strategię	 poprawiania	 wyników	 poprzez	 sprzedaż	

własnych	rozwiązań.	W	2009	roku	przychody	z	tego	

segmentu	wyniosły	blisko	1,7	mld	zł	i	stanowiły	55%	

przychodów	ogółem.
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Wzrost	organiczny	oraz	poprzez	akwizycje	powoduje	

umocnienie	 pozycji	 Asseco	 wśród	 liderów	 rynku	

informatycznego	w	Europie.	Jesteśmy	dumni	z	faktu,	

że	polska	Grupa	Kapitałowa	Asseco	znajduje	się	na	

piątym	miejscu	wśród	stu	największych	producentów	

oprogramowania	 w	 Europie,	 a	 biorąc	 pod	 uwagę	

kapitalizację	giełdową	jesteśmy	w	gronie	dziesięciu	

największych	europejskich	graczy.	

Rok	 2009	 obfitował	 w	 nowe	 akwizycje	 zarówno	

w	Polsce,	Europie	Zachodniej,	 jak	 i	w	Południowo-

Wschodniej.	 W	 Polsce	 do	 grupy	 dołączyły	 spółki:	

SI	 Kapitał,	 Alatus	 oraz	 OTAGO	 dzięki	 czemu	

rozszerzyliśmy	 kompetencje	 Asseco	 Poland	 SA.	

W	lutym	rozpoczęliśmy	budowę	Asseco	South	Western	

Europe	 poprzez	 nabycie	 hiszpańskiej	 spółki	 Raxon	

Informatica,	która	obecnie	prowadzi	działalność	pod	

nazwą	Asseco	Spain.	W	drugim	kwartale	dołączyła	

do	niej	spółka	Terminal	Systems.	W	sierpniu	Asseco	

Poland	SA	nabyło	duńską	spółkę	IT	Practice	na	bazie	

której	zamierzamy	budować	holding	Asseco	Northern	

Europe,	 działający	w	krajach	 skandynawskich	 oraz	

Republikach	 Nadbałtyckich.	 Nasza	 spółka	 Asseco	

South	 Eastern	 Europe	 także	 zrealizowała	 kolejne	

akwizycje,	na	które	wykorzystała	środki	ze	swojego	

październikowego	debiutu	giełdowego.	

Plany	 na	 2010	 rok	 zakładają	 dalszą	 rozbudowę	

Grupy	 Kapitałowej	 Asseco.	 Prowadzimy	 rozmowy	

z	 kilkunastoma	 podmiotami	 z	 Europy	 Zachodniej.	

Wierzymy,	 że	 tylko	mocna	 obecność	 grupy	Asseco	

w	 całej	 Europie	 da	 nam	 możliwość	 realizacji	

kluczowych	 projektów	 informatycznych	 dla	

największych	europejskich	instytucji.	

W	imieniu	Zarządu	chciałbym	podziękować	wszystkim	

Klientom,	Pracownikom	oraz	Akcjonariuszom	Spółki	

za	 wkład	 w	 rozwój	 Asseco	 Poland	 SA.	 Jestem	

przekonany,	 że	 dalsza	 konsekwentna	 realizacja	

założonej	strategii	przyniesie	wymierne	efekty.	

Adam	Góral

Prezes	Zarządu	Asseco	Poland	SA

List Prezesa Zarządu
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Zarząd Asseco Poland SA

Tadeusz	Dyrga

Wiceprezes	Zarządu

Adam	Góral

Prezes	Zarządu,	Dyrektor	Generalny

Przemysław	Sęczkowski		

Wiceprezes	Zarządu

Robert	Smułkowski		

Wiceprezes	Zarządu

Włodzimierz	Serwiński	

Wiceprezes	Zarządu

Przemysław	Borzestowski		

Wiceprezes	Zarządu

Renata	Bojdo	

Wiceprezes	Zarządu*

Marek	Panek	

Wiceprezes	Zarządu

*	 	Powołana	w	skład	zarządu	w	dniu	01.07.2009
**		Powołany	w	skład	zarządu	w	dniu	01.10.2009

	 	Ponadto	w	roku	2009,	następujące	osoby		
złożyły	rezygnację	z	funkcji	członka	zarządu:

	 Piotr	Jeleński		 z	dn.	01.07.2009
	 Krzysztof	Kardaś		 z	dn.	01.10.2009
	 Adam	Rusinek		 z	dn.	29.12.2009

stan	na	dzień	19.03.2010

Paweł	Piwowar	

Wiceprezes	Zarządu**

Zbigniew	Pomianek		

Wiceprezes	Zarządu
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Rada Nadzorcza Asseco Poland SA

Corporate Governance

Jacek Duch  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent	 Wydziału	 Elektroniki	 Politechniki	

Warszawskiej,	 magister	 inżynier	 o	 specjaliza-

cji	 informatyka.	 W	 latach	 1975-1977	 pracował	

w	PSI	AG	w	Berlinie	Zachodnim,	a	w	 latach	1978-

1993	w	Digital	 Equipment	Corporation,	 gdzie	mię-

dzy	 innymi	 kierował	 projektami	 w	 Monachium,	

Wiedniu	 i	 Paryżu.	 Pracował	 naukowo	 dla	

NixdorfComputer	AG.	Od	1989	r.	nadzorował	tworze-

nie	filii	Digital	Equipment	Corporation	na	Węgrzech,	

w	Czechosłowacji	oraz	w	Polsce.

W	 latach	 1992-1993	 zarządzał	 Digital	 Equipment	

Polska	Sp.	z	o.o.	Między	rokiem	1993	a	1998	kierował	

Oracle	Polska	Sp.	z	o.o.	Od	1998	r.	do	2004	r.	Członek	

Zarządu	Prokom	Software	SA,	a	od	2000	r.	Prezes	

Zarządu	Prokom	Internet	SA,	gdzie	odpowiadał	m.in.	za	

projekty	 strategiczne.	 Był	 Wiceprzewodniczącym	

Rady	 Nadzorczej	 Postdata	 SA,	 Przewodniczącym	

Rady	 Nadzorczej	 Ready	 Sp.	 z	 o.o.	 i	 Sekretarzem	

Rady	 Nadzorczej	 Banku	 Pocztowego	 SA	 i	 Incenti	

(obecnie	 Asseco	 Business	 Solutions	 SA).	 Jest	

członkiem	 organizacji	 branżowych:	 American	

Chamber	 of	 Commerce,	 Polskiej	 Izby	 Informatyki	

i	 Telekomunikacji	 oraz	 Polskiej	 Konfederacji	

Pracodawców	 Prywatnych.	 Zasiada	 w	 składzie	

Rad	 Nadzorczych	 m.in.:	 Asseco	 Czech	 Republic,	

Asseco	Business	Solutions	SA,	Asseco	Systems	SA,	

Asseco	SEE	oraz	Inotel	SA.

Adam Noga 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor	 habilitowany	 nauk	 ekonomicznych.	

Absolwent	 Wydziału	 Handlu	 Zagranicznego	 SGPiS	

(obecnie	 Szkoły	 Głównej	 Handlowej)	 w	Warszawie	

oraz	 L’Ecole	 Hautes	 Etudes	 et	 Sciences	 Sociales	

w	Paryżu.	W	latach	1991-1992	ukończył	studia	MBA	

w	L’Universite	du	Quebek	w	Montrealu.	W	1993	r.	uzy-

skał	habilitację,	a	w	1995	r.	tytuł	profesora	nadzwy-

czajnego	na	SGH.	Od	1999	r.	profesor	nadzwyczajny	

w	 Wyższej	 Szkole	 Ubezpieczeń	 i	 Bankowości.	 Od	

2005	 r.	profesor	Wyższej	Szkoły	Przedsiębiorczości	

i	Zarządzania	im.	L.	Koźmińskiego	oraz	jej	Prorektor.	

Od	 roku	 1985	 do	 1986	 Konsultant	 w	 Komisji	

Planowania	przy	Radzie	Ministrów.	W	 latach	1988-

1989	Główny	Specjalista	w	Ministerstwie	Finansów.

Od	roku	1991	do	1992	wykładowca	na	L’Universite	

du	 Quebec	 w	 Montrealu.	 W	 latach	 1992-1993	

Prodziekan	 Studium	 Dyplomowego	 SGH.	 Od	 roku	

1993	 do	 1996	 Dziekan	 Studium	 Podstawowego	

Szkoły	 Głównej	 Handlowej.	 W	 latach	 1996-1999	

Prorektor	ds.	Dydaktyki	i	Studentów	SGH.	Od	roku	

1993	do	1998	Wiceprzewodniczący	Rady	Naukowej	

Polskiego	 Towarzystwa	 Ekonomicznego.	W	 1995	 r.	

Ekspert	Ministerstwa	Przekształceń	Własnościowych.	

W	1996	r.	Przedstawiciel	Prezydenta	RP	w	publicz-

nych	 debatach	 nad	 prywatyzacją	 i	 powszechnym	

uwłaszczeniem.	W	latach	1996-1999	autor	raportów	

o	prywatyzacji	polskiej	gospodarki.	

Corporate Governance
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Jarosław Adamski
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent	 Wydziału	 Ekonomiki	 Produkcji	 Szkoły	

Głównej	 Handlowej	 w	Warszawie.	 W	 latach	 1995-

1998	 starszy	 konsultant	 w	 firmie	 doradczej	 EVIP	

Doradztwo	Ekonomiczne	Sp.	z	o.o.	W	latach	1998-

1999	 specjalista	 w	 Pionie	 Rynku	 Kapitałowego	

w	 Domu	 Maklerskim	 BIG-BG	 SA	 (Millennium	 SA);	

od	 1999	 r.	 w	 Softbank	 SA	 Dyrektor	 Kontrolingu	

Korporacyjnego,	 a	 później	 Dyrektor	 Nadzoru	

Właścicielskiego.	 Realizował	 projekty	 prywatyza-

cyjno-restrukturyzacyjne	 na	 zlecenie	 Ministerstwa	

Przekształceń	Własnościowych,	w	 tym	Narodowych	

Funduszy	Inwestycyjnych	i	funduszy	PHARE,	a	także	

podmiotów	 prywatnych.	 Uczestniczył	 w	 wielu	 pro-

jektach	 związanych	 z	 wprowadzeniem	 spółek	 na	

rynek	GPW,	nadzorował	również	projekty	typu	„start	

up”	m.	in.	dla	Expander	i	Radio	PiN	oraz	prace	nad	

reorganizacją	aktywów	w	ramach	grupy	kapitałowej.	

Był	 Członkiem	 Zarządu	 Saba	 Grupa	 Softbank	 SA	

oraz	NetPower	SA.

Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej

Ukończył	studia	wyższe	w	Szkole	Głównej	Planowania	

i	Statystyki	 (obecnie	Szkoła	Główna	Handlowa)	na	

kierunku	Organizacja	i	Zarządzanie	w	1988	r.

W	 latach	 1988-1990	 pełnił	 funkcję	 Specjalisty	 ds.	

Wdrożeń	Systemów	Informatycznych	w	Microsystem	

JGU.	 W	 latach	 1991-1994	 był	 Dyrektorem	 Sieci	

Sprzedaży	w	InterAms	Sp.	z	o.o.	Od	roku	1995	do	roku	

1996	 pełnił	 funkcję	 Prezesa	 Zarządu	 Towarzystwa	

Finansowo	Leasingowego	Sp.	z	o.o.	W	latach	1997-

2000	 pełnił	 funkcję	 Prezesa	 Zarządu	 w	 Financial	

Management	SA.	W	latach	1996-2005	był	Prezesem	

Zarządu	 ABG	 SA.	 Od	marca	 2005	 r.	 pełnił	 również	

funkcję	 Prezesa	 Zarządu	 Ster-Projekt	 SA.	 Po	 połą-

czeniu	ABG	SA	i	Ster-Projekt	SA	(działającej	następ-

nie	pod	firmami	ABG	Ster-Projekt	SA,	ABG	SPIN	SA	

i	ABG	SA)	do	chwili	połączenia	z	Asseco	Poland	SA	

pełnił	funkcję	Prezesa	Zarządu	tej	ostatniej.

Od	 października	 2008	 r.	 do	 stycznia	 2009	 r.	 pełnił	

funkcję	Prezesa	Zarządu	ABG	SA	działającej	wcze-

śniej	pod	firmą	DRQ	SA.

Andrzej Szukalski
Członek Rady Nadzorczej

Jest	 absolwentem	 Uniwersytetu	 Łódzkiego	 z	 tytu-

łem	 magister	 administracji,	 specjalizacja	 prawo	

finansowe-bankowość.	 Uczestniczył	 w	 szkoleniach	

organizowanych	m.in.	przez	Narodowy	Bank	Polski	

(„Funkcjonowanie	zreformowanego	systemu	banko-

wego”),	L.	Kellogg	Graduale	School	of	Management	

Training	 Program,	 Polsko-Amerykańskie	 Centrum	

Zarządzania	 przy	 Uniwersytecie	 Łódzkim	 („Rynek	

Kapitałowy	w	Polsce”),	Institut	Francais	de	Gestien	

IFG	 („Strategia	 Marketingowa	 i	 Finansowa”	 oraz	

„Nowoczesne	 Zarządzanie	 Zasobami	 Ludzkimi”).	

Pracował	m.in.	 jako	Dyrektor	Oddziału	 PKO	BP	SA	

w	Zduńskiej	Woli,	Zastępca	Dyrektora	oraz	Dyrektor	

Oddziału	 Wojewódzkiego	 NBP	 w	 Sieradzu,	 Prezes	

Zarządu	 Powszechnego	 Banku	 Gospodarczego	 SA,	

Doradca	Zarządu	BRE	Bank	SA	w	Warszawie,	Prezes	

Zarządu	Banku	Pocztowego	SA	w	Bydgoszczy.

Obecnie	jest	Doradcą	Zarządu	Attis	Broker	Sp.	z	o.o.	

oraz	 Przewodniczącym	 Rady	 Nadzorczej	 Agronom	

Sp.	 z	 o.o.	 w	 Sieradzu.	 Jest	 współzałożycielem	

Związku	 Banków	 Polskich,	 był	 jego	 Wiceprezesem	

oraz	Prezesem.
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Sprawozdanie	 Rady	 Nadzorczej	 dotyczące	 oceny	

sprawozdań	Zarządu	z	działalności	Asseco	Poland	SA	

i	Grupy	Kapitałowej	Asseco	w	roku	obrotowym	2009	

i	oceny	sprawozdań	finansowych	Asseco	Poland	SA	

i	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 oraz	 wniosku	 Zarządu	

w	 sprawie	 podziału	 zysku	 za	 rok	 obrotowy	 2009	

w	celu	przedłożenia	walnemu	zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań 
finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada	Nadzorcza	Spółki	Asseco	Poland	SA	działając	

na	podstawie	art.	382	§	3	Kodeksu	spółek	handlo-

wych	z	dnia	15	września	2000r	(Dz.U.	2000r.,	nr	94,	

poz	 1037	 z	 późn.	 zm.)	 oraz	 §	 13	 ust.	 11	 Statutu	

Spółki	dokonała	oceny:	 jednostkowego	sprawozda-

nia	finansowego	Spółki,	skonsolidowanego	sprawoz-

dania	 finansowego	 Grupy	 Kapitałowej	 Spółki	 wraz	

z	 opinią	 biegłego	 rewidenta,	 a	 także	 sprawozdań	

Zarządu	z	działalności	Spółki	oraz	Grupy	Kapitałowej	

za	rok	obrotowy	2009.	

Przedmiotem	 badania	 i	 oceny	 było	 sprawozdanie	

finansowe	Asseco	Poland	SA	z	siedzibą	w	Rzeszowie	

za	rok	zakończony	dnia	31	grudnia	2009	roku,	obej-

mujące	w	szczególności:

	▪ bilans	 sporządzony	 na	 dzień	 31	 grudnia	 2009	
roku,	który	po	stronie	aktywów	i	pasywów	wyka-

zuje	sumę	4	153	060	tysięcy	złotych,

	▪ rachunek	zysków	i	strat	za	okres	od	dnia	1	stycznia	
2009	roku	do	dnia	31	grudnia	2009	roku	wykazujący	

zysk	netto	w	wysokości	290	739	tysiące	złotych,

	▪ zestawienie	 zmian	 w	 kapitale	 własnym	 za	 okres	

1	 stycznia	 2009	 roku	 do	 dnia	 31	 grudnia	 2009	

roku	wykazujące	zwiększenie	stanu	kapitału	wła-

snego	o	kwotę	221	777	tysięcy	złotych,

	▪ rachunek	 przepływów	 pieniężnych	 za	 okres	 od	
dnia	1	stycznia	2009	roku	do	dnia	31	grudnia	2009	

roku	wykazujący	zmniejszenie	stanu	środków	pie-

niężnych	netto	o	kwotę	84	920	tysięcy	złotych	

oraz

	▪ dodatkowe	informacje	i	objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również:

	▪ sprawozdanie	Zarządu	z	działalności	Spółki	Asseco	
Poland	SA	 za	 okres	 od	 1	 stycznia	 2009	 roku	 do	

31	grudnia	2009	roku,

	▪ wniosek	Zarządu	Asseco	Poland	SA	z	dnia	22	marca	
2010	 r.	 co	do	podziału	 zysku	netto	Spółki	 za	 rok	

obrotowy	 2009	 i	 przeznaczeniu	 zysku	 netto	

w	 wysokości	 290.739.771,13	 złotych	 (słownie:	

dwieście	dziewięćdziesiąt	milionów	siedemset	trzy-

dzieści	 dziewięć	 tysięcy	 siedemset	 siedemdziesiąt	

jeden	złotych	13/100)	w	następujący	sposób:

1.		przeznaczyć	do	podziału	między	Akcjonariuszy,	

tj.	 wypłacić	 dywidendę	 w	 kwocie	 po	

1,47	 PLN	 (słownie:	 jeden	 złoty	 47/100)	 na	

jedną	 akcję,	 z	 zastrzeżeniem,	 iż	 akcje	 wła-

sne	 Spółki	 w	 liczbie	 9.311.451	 będące	

w	 posiadaniu	 Spółki	 na	 dzień	 złożenia	 wnio-

sku,	nie	biorą	udziału	w	podziale	dywidendy.			

Jednocześnie,	 w	 związku	 z	 Uchwałą	 pod-

jętą	 przez	 Zarząd	 w	 dniu	 6	 stycznia	 2010	 r.	

w	 sprawie	 podwyższenia	 kapitału	 zakłado-

wego	w	ramach	kapitału	docelowego	o	kwotę	

nie	wyższą	niż	3.878.277,00	złotych	(słownie:	

trzy	 miliony	 osiemset	 siedemdziesiąt	 osiem	

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009

Corporate Governance
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tysięcy	 dwieście	 siedemdziesiąt	 siedem	 zło-

tych)	poprzez	emisję	nie	więcej	niż	3.878.277	

(słownie:	 trzy	 miliony	 osiemset	 siedemdzie-

siąt	 osiem	 tysięcy	 dwieście	 siedemdziesiąt	

siedem)	 akcji	 zwykłych	 na	 okaziciela	 serii	 I,	

o	wartości	nominalnej	1	(słownie:	jeden)	złoty	

każda	(dalej	„Akcje	Serii	I”)	wraz	z	jednocze-

snym	 umorzeniem	 takiej	 samej	 liczby	 akcji	

własnych	 oraz	 faktem,	 iż	 zgodnie	 z	 decy-

zją	 Zarządu	 Akcje	 Serii	 I	 będą	 uczestniczyć	

w	dywidendzie	począwszy	od	dnia	1	 stycznia	

2009	 roku	 jeżeli	 Akcje	 Serii	 I	 zostaną	 zapi-

sane	 na	 rachunkach	 papierów	wartościowych	

przed	dniem,	w	którym	nastąpi	ustalenie	listy	

akcjonariuszy	uprawnionych	do	dywidendy	za	

rok	obrotowy	2009	(dzień	dywidendy),	 liczba	

akcji	 biorących	 udział	 w	 dywidendzie	 ulegnie	

zwiększeniu.	W	zależności	od	liczby	akcji	bio-

rących	 udział	 w	 podziale	 dywidendy,	 łączna	

kwota	 zysku	 netto	 przeznaczona	 do	 podziału	

pomiędzy	akcjonariuszy	ostanie	obliczona	jako	

iloczyn	kwoty	1,47	PLN	(słownie:	 jeden	złoty	

czterdzieści	siedem	groszy)	 i	 liczby	akcji	bio-

rących	udział	w	podziale	dywidendy.	

2.		pozostałą	 kwotę	 niepodzielonego	 zysku	 netto	

odpowiadającą	 różnicy	 kwoty	 zysku	 netto	

i	 łącznej	 kwocie	 zysku	 netto	 przeznaczonego	

do	podziału	pomiędzy	akcjonariuszy,	wyliczoną	

zgodnie	 z	 postanowieniami	 pkt	 1	 przeznaczyć	

na	kapitał	zapasowy.

Niniejsze	 badanie	 i	 ocena	 obejmowała	 również	

skonsolidowane	 sprawozdanie	 finansowe	 Grupy	

Kapitałowej	Asseco,	w	której	jednostką	dominującą	

jest	Asseco	Poland	SA	z	siedzibą	w	Rzeszowie	obej-

mujące	w	szczególności:

	▪ skonsolidowany	 bilans	 sporządzony	 na	 dzień	

31	 grudnia	 2009	 roku,	 który	 po	 stronie	 aktywów	

i	pasywów	wykazuje	sumę	5	715	316	tysięcy	złotych,

	▪ skonsolidowany	rachunek	zysków	i	strat	za	okres	
od	 dnia	 1	 stycznia	 2009	 roku	 do	 dnia	 31	 grud-

nia	2009	roku	wykazujący	zysk	netto	w	wysokości	

437	866	tysięcy	złotych,

	▪ skonsolidowane	 zestawienie	 zmian	 w	 kapitale	
własnym	za	okres	1	 stycznia	2009	 roku	do	dnia	

31	 grudnia	 2009	 roku	 wykazujące	 zwiększenie	

stanu	kapitału	własnego	o	kwotę	535	409	tysięcy	

złotych,

	▪ skonsolidowany	 rachunek	 przepływów	 pienięż-
nych	 za	 okres	 od	 dnia	 1	 stycznia	 2009	 roku	 do	

dnia	 31	 grudnia	 2009	 roku	 wykazujący	 zmniej-

szenie	stanu	środków	pieniężnych	netto	o	kwotę	

110	008	tysięcy	złotych	

oraz

	▪ dodatkowe	informacje	i	objaśnienia.

Przy	 dokonywaniu	 oceny	 Rada	 Nadzorcza	 posiłko-

wała	się	w	szczególności	opiniami	biegłego	rewidenta	

oraz	raportami	uzupełniającymi	do	tych	opinii.	Rada	

Nadzorcza	 przeprowadziła	 dodatkowe	 czynności	

sprawdzające	w	siedzibie	Spółki	oraz	zasięgała	infor-

macji	Zarządu	Spółki,	a	także	audytora.	

Po	 przeprowadzeniu	 wnikliwej	 analizy	 Rada	

Nadzorcza	stwierdza,	 iż	 jednostkowe	sprawozdanie	

finansowe	 Spółki,	 jak	 i	 skonsolidowane	 sprawoz-

danie	finansowe	Grupy	Kapitałowej	Spółki,	a	 także	

sprawozdanie	 Zarządu	 z	 działalności	 Spółki	 za	 rok	



17

obrotowy	2009	są	zgodne	z	księgami	i	dokumentami,	

a	także	ze	stanem	faktycznym.	Rada	Nadzorcza	rów-

nież	pozytywnie	opiniuje	wniosek	Zarządu	w	sprawie	

podziału	zysku	netto	za	rok	2009.

Rada	Nadzorcza	rekomenduje	Walnemu	Zgroma	dzeniu	

ich	zatwierdzenie	oraz	udzielenie	wszystkim	Członkom	

Zarządu:	Adamowi	Góralowi,	Zbigniewowi	Pomiankowi,	

Przemysławowi	 Borzestowskiemu,	 Renacie	 Bojdo,	

Tadeuszowi	Dyrdze,	Piotrowi	Jeleńskiemu,	Krzysztofowi	

Kardasiowi,	 Markowi	 Pankowi,	 Adamowi	 Rusinkowi,	

Włodzimierzowi	 Serwińskiemu,	 Przemysławowi	

Sęczkowskiemu,	Robertowi	Smułkowskiemu	i	Pawłowi	

Piwowarowi	absolutorium	z	wykonania	przez	nich	obo-

wiązków	w	2009	roku.

Sprawy organizacyjne Rady 
Nadzorczej

W	 roku	 2009	 skład	 Rady	 Nadzorczej	 Asseco	

Poland	SA	przedstawiał	się	następująco:

Rada Nadzorcza Data pełnienia funkcji

Jacek	Duch 01.01.2009	–	31.12.2009

Adam	Noga 01.01.2009	–	31.12.2009

Jarosław	Adamski 01.01.2009	–	31.12.2009

Andrzej	Szukalski	 01.01.2009	–	31.12.2009

Bo	Denysyk	(1) 01.01.2009	–	31.01.2009

Dariusz	Brzeski	(2) 01.02.2009	–	31.12.2009

(1)		odwołany	z	funkcji	Członka	Rady	Nadzorczej	z	dniem	31	stycznia	
2009	roku

(2)		powołany	na	Członka	Rady	Nadzorczej	z	dniem	
1	lutego	2009	roku

Na	dzień	31	grudnia	2009	roku	skład	Rady	Nadzorczej	

Asseco	Poland	SA	przedstawiał	się	następująco:

Rada Nadzorcza Funkcja

Jacek	Duch Przewodniczący	Rady	Nadzorczej

Adam	Noga Wiceprzewodniczący	Rady	Nadzorczej

Andrzej	Szukalski Członek	Rady	Nadzorczej

Dariusz	Brzeski Członek	Rady	Nadzorczej

Jarosław	Adamski Członek	Rady	Nadzorczej

Do	 dnia	 sporządzenia	 niniejszego	 sprawozdania	

skład	Rady	Nadzorczej	nie	zmienił	się.

Komitet Audytu 

W	dniu	9	 lutego	2010	 r.	Rada	Nadzorcza	działając	

w	wykonaniu	obowiązku,	o	którym	mowa	w	art.	86	

ust.	3	i	ust.	7	Ustawy	z	dnia	7	maja	2009	r.	o	bie-

głych	 rewidentach	 i	 ich	 samorządzie,	 podmiotach	

uprawnionych	do	badania	sprawozdań	finansowych	

oraz	nadzorze	publicznym	(Dz.	U.	2009	nr	77	poz.	

649),	 podjęła	 uchwałę	 w	 przedmiocie	 powierzenia	

Radzie	 Nadzorczej	 zadań	 Komitetu	 Audytu.	 Rada	

Nadzorcza	 spółki	 Asseco	 Poland	SA	mając	 na	 celu	

usprawnienie	działania	Rady	Nadzorczej	wykonują-

cej	 obowiązki	 Komitetu	 Audytu	 postanowiła	 powo-

łać	ze	swego	grona	Komitet	Audytu	w	następującym	

składzie:

	▪ Adam	Noga	–	Przewodniczący	Komitetu	Audytu
	▪ Jacek	Duch	–	Członek	Komitetu	Audytu
	▪ Jarosław	Adamski	–	Członek	Komitetu	Audytu

Corporate Governance
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Komitet	 Audytu	 jest	 uprawniony	 do	 wykonywa-

nia	 czynności	 rewizji	 finansowej	 w	 spółce,	 w	 tym	

w	szczególności	do:

	▪ Monitorowania	 procesu	 sprawozdawczości	 finan-
sowej,

	▪ Monitorowania	 skuteczności	 systemów	 kontroli	
wewnętrznej,	 audytu	 wewnętrznego	 oraz	 zarzą-

dzania	ryzykiem,

	▪ Monitorowania	 wykonywania	 czynności	 rewizji	
finansowej,

	▪ Monitorowania	 niezależności	 biegłego	 rewidenta	
i	podmiotu	uprawnionego	do	badania	sprawozdań	

finansowych.

Wykonywanie obowiązków 
statutowych

W	roku	2009	Rada	Nadzorcza	odbyła	5	posiedzeń,	

podejmując	 21	 uchwał	 w	 ramach	 odbytych	 posie-

dzeń.

Zasadniczym	 obszarem	 działania	 Rady	 Nadzorczej	

w	roku	2009	była	ocena	bieżących	wyników	Spółki,	

wykonania	budżetu	przez	Zarząd	oraz	analiza	stra-

tegii	Spółki	we	wszystkich	kierunkach	jej	działalno-

ści,	 a	 w	 szczególności	 procesów	 konsolidacyjnych	

Spółki.	 Zarząd	 systematycznie	 informował	 Radę	

Nadzorczą	 o	 realności	 osiągnięcia	 planowanych	

przychodów	Spółki,	jak	również	realizowanych	wyni-

kach	 w	 poszczególnych	 pionach	 funkcjonujących	

w	 ramach	 Spółki.	 Poszczególne	 cele	 i	 strategiczne	

zamierzenia	Spółki	były	przedstawiane	 i	omawiane	

na	 spotkaniach	Rady	 z	Zarządem	Spółki	 oraz	uzy-

skały	aprobatę	Rady.	Rada	uzyskiwała	również	szcze-

gółowe	informacje	i	wyjaśnienia	na	temat	rezultatów	

działalności	w	segmentach	rynku,	stanu	 i	perspek-

tyw	współpracy	z	kluczowymi	klientami	i	kontrahen-

tami,	wdrażania	nowych	produktów	 i	pozyskiwania	

nowych	klientów.

Przyjmując	do	wiadomości	informacje	członków	kie-

rownictwa	 Spółki	 Rada	 Nadzorcza	 zwracała	 uwagę	

na	konieczność	profesjonalnego	inwestowania	środ-

ków	w	realizowane	projekty.	

Istotnym	 obszarem	 zainteresowania	 Rady	

Nadzorczej	 był	 również	 nadzór	 nad	 stosowaniem	

zasad	 ładu	 korporacyjnego	 zgodnie	 z	 wymogami	

Giełdy	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie.

Ponadto	 Rada	 Nadzorcza	 stwierdza,	 iż	 sytuacja	

Spółki	 w	 roku	 2009	 cechowała	 się	 wystąpieniem	

wielu	 pozytywnych	 czynników	 rozwojowych	 skut-

kujących	 umocnieniem	 pozycji	 Spółki	 i	 Grupy	

Kapitałowej.

Rada	 Nadzorcza	 stwierdza	 kontynuowanie	 bardzo	

dobrej	współpracy	z	Zarządem	Asseco	Poland	SA.

W	celu	należytego	reprezentowania	Rady	Nadzorczej	

na	 Walnym	 Zgromadzeniu,	 Rada	 wyznacza	

Przewodniczącego	Rady	Nadzorczej	Jacka	Ducha	do	

przedstawienia	treści	niniejszego	sprawozdania.

Przewodniczący	Rady	Nadzorczej

Asseco	Poland	SA

Jacek	Duch
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Spółka	Asseco	Poland	SA	podlega	„Dobrym	prakty-

kom	spółek	notowanych	na	GPW”	uchwalonym	przez	

Radę	Giełdy	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	

w	dniu	4	 lipca	2007	 roku.	Raport	o	zasadach	 ładu	

korporacyjnego	 stosowanych	 w	 Asseco	 Poland	 SA	

został	opublikowany	raportem	bieżącym	nr	28/2008	

z	 19	marca	 2008	 r.	 Oświadczenie	 dot.	 stosowania	

zasad	ładu	korporacyjnego	umieszczone	jest	na	kor-

poracyjnej	stronie	Spółki	www.asseco.pl	w	zakładce	

Relacje	Inwestorskie.

Zakres,	 w	 jakim	 spółka	 odstąpiła	 od	 postanowień	

zbioru	 zasad	 ładu	 korporacyjnego,	 wskazanie	 tych	

postanowień	oraz	wyjaśnienie	przyczyn	tego	odstą-

pienia.

Zasada II.1.11 

Spółka	 prowadzi	 korporacyjną	 stronę	 internetową	

i	 zamieszcza	 na	 niej	 powzięte	 przez	 zarząd,	 na	

podstawie	 oświadczenia	 członka	 rady	 nadzorczej,	

informacje	o	powiązaniach	członka	rady	nadzorczej	

z	akcjonariuszem	dysponującym	akcjami	reprezen-

tującymi	nie	mniej	niż	5%	ogólnej	liczby	głosów	na	

walnym	zgromadzeniu	spółki,	

Spółka	stosuje	ww.	zasadę	w	ograniczonym	zakresie	

tj.	wyłącznie	wówczas	jeśli	otrzyma	od	Członka	Rady	

Nadzorczej	stosowne	oświadczenie	w	zakresie	doty-

czącym	powiązań	Członka	Rady	Nadzorczej	z	akcjo-

nariuszem	dysponującym	akcjami	reprezentującymi	

nie	mniej	niż	5	%	ogólnej	liczby	głosów	na	walnym	

zgromadzeniu	Spółki.

Zasada II.3 

Zarząd,	przed	zawarciem	przez	spółkę	istotnej	umowy	

z	podmiotem	powiązanym	zwraca	się	do	rady	nadzor-

czej	 o	 aprobatę	 tej	 transakcji/umowy.	 Powyższemu	

obowiązkowi	 nie	 podlegają	 transakcje	 typowe,	

zawierane	na	warunkach	rynkowych	w	ramach	pro-

wadzonej	 działalności	 operacyjnej	 przez	 spółkę	

z	 podmiotem	 zależnym,	 w	 którym	 spółka	 posiada	

większościowy	udział	kapitałowy.	Na	potrzeby	niniej-

szego	zbioru	zasad	przyjmuje	się	definicję	podmiotu	

powiązanego	 w	 rozumieniu	 rozporządzenia	 Ministra	

Finansów	z	dnia	19	października	2005	r.	w	sprawie	

informacji	 bieżących	 i	 okresowych	 przekazywanych	

przez	emitentów	papierów	wartościowych.	

Spółka	nie	stosuje	ww.	zasady	–	ze	względu	na	przy-

jętą	 i	 realizowaną	 przez	 spółkę	 strategię	 działania	

i	podział	kompetencji,	zakładające	przyznanie	takich	

kompetencji	 Zarządowi,	 tym	 samym	 umożliwienie	

podejmowania	 decyzji	 przez	 Zarząd	 samodzielnie.	

Celem	ustalenia	opisanej	konstrukcji	podziału	kom-

petencji	jest	w	dużej	mierze	zapewnienie	sprawności	

prowadzenia	bieżącej	działalności	i	uniknięcie	dublo-

wania	 się	 kompetencji	 pomiędzy	 poszczególnymi	

organami	Spółki.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Corporate Governance
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Zasada III.2 

Członek	 rady	 nadzorczej	 powinien	 przekazać	 zarzą-

dowi	 spółki	 informację	 na	 temat	 swoich	 powiązań	

z	 akcjonariuszem	 dysponującym	 akcjami	 reprezen-

tującymi	nie	mniej	niż	5%	ogólnej	 liczby	głosów	na	

walnym	zgromadzeniu.	Powyższy	obowiązek	dotyczy	

powiązań	 natury	 ekonomicznej,	 rodzinnej	 lub	 innej,	

mogących	 mieć	 wpływ	 na	 stanowisko	 członka	 rady	

nadzorczej	w	sprawie	rozstrzyganej	przez	radę.	

Spółka	stosuje	ww.	zasadę	w	ograniczonym	zakresie	

tj.	wyłącznie	wówczas	jeśli	otrzyma	od	Członka	Rady	

Nadzorczej	 stosowne	oświadczenie	w	zakresie	doty-

czącym	powiązań	Członka	Rady	Nadzorczej	z	akcjo-

nariuszem	 dysponującym	 akcjami	 reprezentującymi	

nie	mniej	niż	5	%	ogólnej	 liczby	głosów	na	walnym	

zgromadzeniu	Spółki.

Zasada III.8

W	zakresie	zadań	 i	 funkcjonowania	komitetów	dzia-

łających	w	radzie	nadzorczej	powinien	być	stosowany	

Załącznik	I	do	Zalecenia	Komisji	Europejskiej	z	dnia	

15	lutego	2005	r.	dotyczącego	roli	dyrektorów	niewy-

konawczych	(…).	

Spółka	stosuje	ww.	zasadę	w	ograniczonym	zakresie	

tj.	spośród	członków	Rady	Nadzorczej	powołany	został	

Komitet	Audytu,	 którego	 zakres	 zadań	 zbliżony	 jest	

do	 zakresu	 przewidzianego	 dla	 Komisji	 Rewizyjnej.	

Ponadto	 ze	 względu	 na	 minimalną	 liczbę	 człon-

ków	 rady	nadzorczej	w	Spółce	ustaloną	w	Statucie,	

w	 ramach	 tego	 organu	 nie	 zostały	 wyodrębnione	

inne	komitety.	Zgodnie	z	przyjętą	i	realizowaną	przez	

Spółkę	strategię	działania	i	podział	kompetencji,	kom-

petencje	przewidziane	dla	komitetów	powierzone	są	

Zarządowi.	 Powodem	 ustalenia	 opisanej	 konstrukcji	

podziału	 kompetencji	 jest	 w	 dużej	 mierze	 zapew-

nienie	 sprawności	 prowadzenia	 bieżącej	 działalności	

i	 uniknięcie	 dublowania	 się	 kompetencji	 pomiędzy	

poszczególnymi	organami	Spółki.

Zasada III.9 

Zawarcie	przez	spółkę	umowy/transakcji	z	podmiotem	

powiązanym,	 spełniającej	 warunki,	 o	 której	 mowa	

w	części	II	pkt	3,	wymaga	aprobaty	rady	nadzorczej.	

Spółka	nie	stosuje	ww.	zasady	–	ze	względu	na	przy-

jętą	 i	 realizowaną	 przez	 Spółkę	 strategię	 działania	

i	podział	kompetencji,	zakładające	przyznanie	takich	

kompetencji	 Zarządowi,	 tym	 samym	 umożliwienie	

podejmowania	 decyzji	 przez	 Zarząd	 samodzielnie.	

Celem	 ustalenia	 opisanej	 konstrukcji	 podziału	 kom-

petencji	jest	w	dużej	mierze	zapewnienie	sprawności	

prowadzenia	bieżącej	działalności	i	uniknięcie	dublo-

wania	 się	 kompetencji	 pomiędzy	 poszczególnymi	

organami	Spółki.
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Relacje Inwestorskie

Podsumowanie roku na GPW

Rok	2009	upłynął	 pod	 znakiem	odbudowy	wizerunku	

rynków	finansowych	po	wydarzeniach	 zainicjowanych	

przez	 amerykańskie	 instytucje	 finansowe,	 w	 konse-

kwencji,	których	zaobserwowaliśmy	znaczące	problemy	

sektora	 bankowego,	 które	w	 konsekwencji	 przełożyły	

się	 na	 kondycję	 gospodarek	 poszczególnych	 państw.	

Zainicjowane	programy	pomocowe	poskutkowały	publi-

kacją	 coraz	 lepszych	 danych	 makroekonomicznych,	

co	przełożyło	się	na	wzmocnienie	pozytywnego	senty-

mentu	wobec	rynków	papierów	wartościowych.

Polska	 giełda,	 pomimo	 relatywnie	 dobrej	 sytuacji	

polskiej	 gospodarki	 podążała	 trendem	narzuconym	

przez	rynki	europy	zachodniej	i	amerykański.	Działo	

się	tak	zarówno	pod	koniec	2008	roku	jak	i	w	ciągu	

całego	2009	roku.	Z	uwagi	na	dane	makro,	w	ciągu	

całego	roku	WIG,	główny	indeks	giełdowy	zwiększył	

swoją	wartość	o	przeszło	41%,	zaś	 indeks	20	naj-

większych	spółek	giełdowych	WIG20	o	prawie	30%.

Podsumowanie notowań  
Asseco Poland SA

Notowania	akcji	Asseco	Poland	SA	na	koniec	2009	roku	

odnotowały	prawie	32%	wzrost	względem	początku	

roku,	co	stawia	spółkę	ponad	średnią	indeksu	WIG20.	

Warto	również	dodać,	że	w	2008	roku,	akcje	spółki	

dane w PLN 1.01.2009 30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 zmiana 12M

Asseco	Poland	SA 47,80 54,45 61,80 62,95 31,7%

dane w pkt

WIG 28	331,88 30	419,03 37	580,32 39	985,99 41,1%

WIG20 1	877,44 1	862,36 2	192,37 2	388,72 27,2%

WIG-INFO 951,64 1	100,47 1	249,91 1	281,06 34,6%

należały	 do	 walorów	 najbardziej	 defensywnych,		

charakteryzujących	się	najmniejszą	utratą	wartości.	

Podstawowe informacje  
o akcjach spółki

Łączna	liczba	akcji 77	565	530	
	 	

Tickery: 	
Kod	pap.	wart.	(ISIN) PLSOFTB00016
GPW ACP
Reuters ACPP.WA	
Bloomberg	 ACP	PW
	 	

Miejsce	notowań:	 	
Giełda	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie

Data	debiutu: 2	czerwca	1998	roku
Cena	emisyjna	w	IPO	 18,00	zł
Kurs	akcji	w	dniu	debiutu 20,25	zł
	 	

Łączna	liczba	akcji 77	565	530
Seria	A 25	174	713
Seria	B 3	210	000
Seria	C 17	735	815
Seria	D 295	000
Seria	E 4	644	580
Seria	R 30	276
Seria	F 19	846	081
Seria	G 356	515
Seria	H 6	272	550

Akcje	Spółki	znajdują	się	w	indeksach:	
WIG Indeks	spółek	giełdowych

WIG20
Indeks	20	największych		
i	najpłynniejszych	spółek	giełdowych

WIG20short Indeks	pochodny	typu	short
WIG20lev Indeks	pochodny	typu	levarage
WIG	Informatyka Indeks	spółek	z	sektora	informatyka
WIG	PL Indeks	krajowych	spółek	giełdowych

	

Relacje Inwestorskie
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Akcjonariusze

Akcjonariat	na	dzień	31	grudnia	2008 Akcjonariat	na	dzień	31	grudnia	2009

Polityka dywidendy

Zarząd	 będzie	 rekomendował	 Walnemu	 Zgroma-

dzeniu	 wypłatę	 od	 10%	 do	 40%	 zysku	 netto	 na	

dywidendę.	 Wielkość	 rekomendowanej	 dywidendy	

będzie	zależała	od:

	▪ płynności	finansowej	Spółki;	
	▪ planowanych	wydatków	inwestycyjnych.

Akcje	Asseco	Poland	SA	nie	są	uprzywilejowane,	co	

do	dywidendy.	Oznacza	to,	że	na	każdą	akcję	przy-

pada	taka	sama	wartość	wypłaconej	dywidendy.

	

Informacje	o	odbiorze	dywidendy	Asseco	Poland	SA	

ogłaszane	będą	w	formie	raportów	bieżących.	Prawo	

do	 dywidendy	 przysługuje	 inwestorom,	 na	 których	

rachunkach	będą	zapisane	akcje	Asseco	Poland	SA	

w	dniu	dywidendy.

	

Historia wypłaty dywidendy

	
2005 2006 2007 2008

tys.	PLN 16	111 18	578 32	825 70	302

na	1	akcję	PLN 0,64 0,40 0,55 1,03

%	zysku	netto 30% 32% 31% 27%

	Adam	Góral

		AVIVA	OFE	AVIVA	BZ	WBK

	ING	OFE

	Pioneer	TFI

		Asseco	Poland	SA	–	akcje	własne

	Pozostali	akcjonariusze

54,76%

12,00%

10,32%

10,42%

5,28%

55,71%

12,00%

9,61%

10,42%

5,04%

7,22%7,22%



23

Komunikacja z rynkiem 
kapitałowym

Jednym	z	priorytetów	Asseco	Poland	SA,	jako	spółki	

publicznej	 jest	 transparentna	 i	 efektywna	 komuni-

kacja	 pomiędzy	 spółką	 a	 jej	 akcjonariuszami	 oraz	

interesariuszami.	 Poza	 obligatoryjną	 komunikacją	

wynikającą	 wprost	 ze	 obowiązków	 informacyjnych	

spółek	giełdowych,	Asseco	Poland	SA	dokłada	wszel-

kich	 starań,	 aby	 podążać	 za	 najnowszymi	 tren-

dami	w	dziedzinie	komunikacji	spółki	z	otoczeniem	

zewnętrznym.	 Z	 uwagi	 na	 różne	 grupy	 odbiorców,	

Asseco	Poland	SA	zdecydowało	się	na	wielokanałowe	

działania	 zmierzające	 do	 dotarcia	 ze	 szczegółową	

informacją	 zarówno	 do	 akcjonariuszy	 indywidual-

nych,	jak	i	dużych	instytucji	finansowych	zarządza-

jących	aktywami	rzędu	miliardów	złotych.

Między	 innymi	w	 tym	 celu	 uruchomiliśmy	 dedyko-

wany	 portal	 internetowy	 www.inwestor.asseco.pl,	

zawierający	 szeroki	 zakres	 informacji	 niezbędnych	

inwestorom	w	celu	podjęcia	decyzji	inwestycyjnych.	

Strona	 spełnia	 wszystkie	 wymagania	 i	 zalecenia	

proponowane	przez	Giełdę	Papierów	Wartościowych	

w	 Warszawie	 oraz	 Stowarzyszenie	 Emitentów	

Giełdowych.	Ponadto	Asseco	Poland	SA	jest	aktyw-

nym	 uczestnikiem	 „Akcji	 Inwestor”,	 której	 gospo-

darzem	 jest	 portal	 gazety	 Puls	 Biznesu,	 gdzie	 na	

łamach	 strony	 internetowej	 dziennika	 udzielamy	

wyczerpujących	 odpowiedzi	 na	 pytania	 zadawane	

przez	 akcjonariuszy	 spółki.	 Wychodząc	 naprzeciw		

coraz	 większemu	 zainteresowaniu	 spółką	 przez	

inwestorów	 indywidualnych,	 przynajmniej	 raz	

w	roku	Asseco	Poland	SA	uczestniczy	w	spotkaniach	

organizowanych	 przez	 Stowarzyszenie	 Inwestorów	

Indywidualnych,	gdzie	przedstawiciele	spółki	udzie-

lają	 wyczerpujących	 informacji	 dotyczących	 bieżą-

cych	 wyników	 oraz	 działalności	 Grupy	 Kapitałowej	

Asseco.

Niemniej	 ważnym	 elementem	 komunikacji	 z	 ryn-

kiem	kapitałowym	jest	uczestnictwo	przedstawicieli	

Asseco	 Poland	 SA	 w	 konferencjach	 i	 spotkaniach	

organizowanych	 przez	 globalne	 biura	 maklerskie.	

W	 roku	 2009	 spółka	 odbyła	 przeszło	 100	 spo-

tkań	 z	 aktualnymi	 bądź	 potencjalnymi	 akcjonariu-

szami,	 jak	 również	 uczestniczyła	 w	 konferencjach	

w	 Londynie,	 Frankfurcie,	 Wiedniu,	 Sztokholmie,	

Kopenhadze,	 Pradze,	 Paryżu,	 Tokio	 oraz	 Nowym	

Jorku.	

W	2009	roku	Asseco	Poland	SA	znalazło	się	w	gro-

nie	czterech	spółek,	prowadzących	najlepsze	Relacje	

Inwestorskie	 w	 Polsce.	 Konkurs	 został	 przeprowa-

dzony	 przez	 prestiżowy	 magazyn	 „IR	 Magazine”,	

w	pełni	poświęcony	tematyce	relacji	 inwestorskich.	

Na	 podstawie	 badań	 londyńskiej	 firmy	Mary	Maud	

Research,	w	których	wzięło	udział	ponad	700	specja-

listów	zajmujących	się	rynkiem	kapitałowym,	wyło-

niono	najlepsze	firmy	na	świecie.	

Relacje Inwestorskie
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Strategia

Misją	Spółki	jest	budowa	międzynarodowej	grupy	ka-

pitałowej,	skupiajacej	rentowne	firmy,	które	produku-

ją	i	dostarczają	rozwiązania	informatyczne.

Celem	 Spółki	 jest	maksymalizacja	wartości	 dla	 Ak-

cjonariuszy	 poprzez	 realizację	 strategii	 rozwoju,	

której	 celem	 jest	 pozycja	w	 ścisłej	 czołówce	produ-

centów	oprogramowania	w	Europie.	Asseco	dąży	do	

wzmocnienia	 swojej	 pozycji	 w	 Europie	 Środkowo-

Wschodniej	 oraz	 w	 Europie	 Południowo-Wschodniej.	

Natomiast	wejście	na	rynki	Europy	Zachodniej	powin-

no	ugruntować	pozycję	Grupy	Kapitałowej	Asseco	na	

europejskim	rynku	oprogramowania.	Zdaniem	Zarzą-

du	 obecność	 Asseco	 w	 całej	 Europie	 jest	 niezwykle	

istotne	z	punktu	widzenia	uzyskania	dostępu	do	reali-

zacji	największych	projektów	informatycznych,	które	

częstokroć	są	powierzane	do	realizacji	jedynie	firmom	

o	zasięgu	europejskim.	

Doświadczenia	branży	IT	pokazują	jednocześnie,	iż	je-

dynym	efektywnym	sposobem	ekspansji	na	nowe	ryn-

ki,	w	tym	w	szczególności	na	rynki	Europy	Zachodniej,	

jest	przejmowanie	funkcjonujących	już	tam	przedsię-

biorstw.	Pozwala	to	na	szybkie	uzyskanie	znajomości	

lokalnych	 rynków	 i	 klientów,	 jak	 również	dostępu	do	

nowych,	unikatowych	rozwiązań	informatycznych,	po-

zwalających	na	wzbogacenie	oferty	produktowej	całej	

Grupy	Kapitałowej	Asseco.	Dzięki	współpracy	i	wymia-

nie	doświadczeń	w	ramach	Grupy	Kapitałowej	Asseco,	

spółki	wchodzące	w	 jej	 skład	 będą	 prowadzić	 sprze-

daż	flagowych	rozwiązań	Grupy	Kapitałowej	Asseco	we	

wszystkich	krajach,	w	których	są	obecne.

Asseco	zamierza	 realizować	swoją	strategię	poprzez	

realizację	następujących	inicjatyw:

	▪ Dalsza	ekspansja	międzynarodowa	przede	wszyst-
kim	w	drodze	przejęć	innych	podmiotów.

	▪ Udział	w	konsolidacji	polskiego	rynku	IT.
	▪ Osiągnięcie	i	utrzymanie	wiodącej	pozycji	na	
rynkach,	na	których	Grupa	Kapitałowa	Asseco	

prowadzi	działalność.

	▪ Optymalizacja	struktury	Grupy	Kapitałowej	Asseco.
	▪ Wzmocnienie	współpracy	z	dotychczasowymi	
klientami.

	▪ Podnoszenie	efektywności	operacyjnej.

Dalsza ekspansja międzynarodowa 
przede wszystkim w drodze przejęć 
innych podmiotów

Grupa	Kapitałowa	Asseco	jest	już	obecna	w	kilkunastu	

krajach	w	Europie.	Podstawowym	elementem	strate-

gii	 jest	dalsza	 rozbudowa	Grupy	Kapitałowej	Asseco	

poprzez	przejmowanie	rentownych	spółek,	które	pro-

dukują	i	dostarczają	rozwiązania	informatyczne.

Na	chwilę	obecną	Asseco	zbudowało	 już	 silną	pozy-

cję	 na	 rynkach	 Europy	 Środkowo-Wschodniej	

i	 Południowo-Wschodniej	 (obszar	 działania	 Asseco	

Poland	 SA,	 Asseco	 Slovakia	 i	 Asseco	 South	 Eastern	

Europe	„Asseco	SEE”).	Głównym	obszarem	ekspansji	

zagranicznej	Grupy	Kapitałowej	Asseco	w	najbliższym	

czasie	będą	rynki	Europy	Zachodniej	(obszar	działa-

nia	Asseco	DACH,	Asseco	South	Western	Europe	oraz	

Asseco	Northern	Europe).

Profil działalności
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Plany	 rozwoju	w	 poszczególnych	 obszarach	 przed-

stawiają	się	następująco:

	▪ Asseco Central Europe

Strategia	Grupy	Kapitałowej	Asseco	zakłada	konty-

nuację	prowadzonej	przez	Asseco	Slovakia	konso-

lidacji	słowackiego,	czeskiego	i	węgierskiego	rynku	

informatycznego.	 Celem	 jest	 stworzenie	 silnej	

Grupy	Kapitałowej	Asseco	Central	Europe,	obejmu-

jącej	swoją	działalnością	wyżej	wymienione	rynki.

	▪ Asseco South Eastern Europe

Asseco	 SEE	 jako	 spółka	 holdingowa	 posiada	

udziały	w	pięciu	spółkach	IT	prowadzących	działal-

ność	w	Słowenii,	Chorwacji,	Bośni	i	Hercegowinie,	

Serbii,	 Czarnogórze,	 Macedonii,	 Kosowie,	

Albanii	 oraz	 Rumunii	 i	 Mołdawi.	 Strategia	 Grupy	

Kapitałowej	zakłada	dalszą	ekspansję	Asseco	SEE	

poprzez	dokonywanie	kolejnych	akwizycji	i	utwo-

rzenie	największej	spółki	informatycznej	działają-

cej	w	tym	regionie	Europy.	

	▪ Asseco DACH

Grupa	Kapitałowa	Asseco	 jest	 obecna	w	 Europie	

Zachodniej	–	w	Niemczech	(poprzez	spółki	zależne	

Asseco	 DACH)	 oraz	 w	 Austrii.	 Strategia	 Grupy	

Kapitałowej	 zakłada	 dalsze	 wzmocnienie	 pozy-

cji	 rynkowej	Asseco	DACH	poprzez	reorganizację	

struktury	 i	 kompetencji,	 a	 także	 dokonywanie	

dalszych	 akwizycji	 podmiotów	 oferujących	 roz-

wiązania	dla	bankowości	i	przedsiębiorstw.	Celem	

rozwoju	Asseco	DACH	jest	wzmocnienie	pozycji	na	

rynku	ERP	i	rozpoczęcie	budowy	pozycji	na	rynku	

rozwiązań	dla	sektora	bankowego.

	▪ Asseco South Western Europe

Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 jest	 obecna	 na	 rynku	

informatycznym	 w	 Hiszpanii	 poprzez	 Asseco	

Spain	 oraz	 Terminal	 System	 SA.	 Strategia	

Grupy	 Kapitałowej	 zakłada	 rozszerzenie	 obecno-

ści	 w	 Europie	 Zachodniej	 poprzez	 dokonywanie	

akwizycji	 podmiotów	 prowadzących	 działalność	

w	Hiszpanii,	Portugalii	oraz	we	Francji	i	Włoszech.

	▪ Asseco Northern Europe

Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 jest	 obecna	 na	 rynku	

informatycznym	w	Danii	 poprzez	 IT	Practice	A/S	

oraz	 na	 Litwie	 poprzez	 Sintagma	UAB.	 Strategia	

Grupy	Kapitałowej	zakłada	rozszerzenie	obecności	

w	Europie	Północnej	poprzez	dokonywanie	kolej-

nych	akwizycji	 podmiotów	prowadzących	działal-

ność	 w	 krajach	 skandynawskich	 oraz	 w	 republi-

kach	nadbałtyckich.

Udział w konsolidacji polskiego  
rynku IT

W	 ostatnich	 latach	 Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 ode-

grała	istotną	rolę	w	konsolidacji	polskiego	rynku	IT.	

Dzięki	dokonanym	akwizycjom	zarówno	oferta	pro-

duktów	i	usług	świadczonych	przez	Grupę	Kapitałową	

Asseco	 na	 polskim	 rynku,	 jak	 i	 grupa	 klientów,	

uległa	 znacznemu	 poszerzeniu.	 Strategia	 Grupy	

Kapitałowej	Asseco	zakłada	dalszy	udział	w	konsoli-

dacji	polskiego	rynku	IT	poprzez	dokonywanie	prze-

jęć	spółek	posiadających	produkty	i	usługi	komple-

mentarne	w	stosunku	do	obecnie	posiadanej	oferty.

Profil działalności  
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Osiągnięcie i utrzymanie wiodącej 
pozycji na rynkach, na których 
Grupa Kapitałowa Asseco prowadzi 
działalność

Strategia	Grupy	Kapitałowej	Asseco	zakłada	osią-

gnięcie,	 przy	utrzymaniu	obecnego	poziomu	 ren-

towności,	 wiodącej	 pozycji	 (w	 pierwszej	 trójce)	

pod	względem	przychodów	na	każdym	 rynku,	na	

którym	 Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 prowadzi	 dzia-

łalność.	 Dzięki	 współpracy	 i	 wymianie	 doświad-

czeń	w	 ramach	Grupy	Kapitałowej	Asseco,	 spółki	

wchodzące	w	skład	Grupy	Kapitałowej	Asseco	będą	

prowadzić	 sprzedaż	 flagowych	 rozwiązań	 Grupy	

Kapitałowej	we	wszystkich	krajach,	w	których	 są	

obecne.

Optymalizacja struktury  
Grupy Kapitałowej Asseco

Strategia	Grupy	Kapitałowej	 Asseco	 zakłada	 utwo-

rzenie	 w	 jej	 ramach	 centrów	 kompetencyjnych.	

Efektem	tego	będzie	wykluczenie	ewentualnej	wza-

jemnej	 konkurencji	 w	 ramach	 Grupy	 Kapitałowej	

Asseco	 oraz	 osiągnięcie	 specjalizacji	 spółek	 wcho-

dzących	w	jej	skład.	Przesunięcia	zasobów	pomiędzy	

spółkami	z	Grupy	Kapitałowej	Asseco	oraz	reorgani-

zacja	struktur	i	kompetencji	ma	na	celu	osiągnięcie	

wyraźnych	synergii	kosztowych,	 rozwój	oferty	pro-

duktowej	oraz	wzmocnienie	konkurencyjności	Grupy	

Kapitałowej	Asseco.

Wzmocnienie współpracy  
z dotychczasowymi klientami

Dzięki	 wieloletniej	 działalności	 na	 rynku	 informa-

tycznym	Grupa	Kapitałowa	Asseco	nawiązała	trwałą	

współpracę	z	wieloma	dużymi	bankami,	instytucjami	

finansowymi	oraz	podmiotami	z	sektora	administra-

cji	 publicznej.	 Strategia	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	

zakłada	dalsze	umacnianie	posiadanych	relacji	biz-

nesowych	 z	 kluczowymi	 klientami	 poprzez	 rozwój	

oferty	produktowej	dostosowanej	do	ich	potrzeb.

Podnoszenie efektywności 
operacyjnej

Strategia	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 zakłada	 stałe	

podnoszenie	 efektywności	 operacyjnej	 zmierzające	

do	 redukcji	 kosztów,	 a	 w	 konsekwencji	 do	 zwięk-

szenia	 rentowności	 działalności	 prowadzonej	 przez	

Grupę	Kapitałową	Asseco.	Grupa	Kapitałowa	Asseco		

zamierza	 doprowadzić	 do	 redukcji	 kosztów	 między	

innymi	poprzez	optymalizację	procesów	wytwórczych	

i	lepsze	gospodarowanie	zasobami	pracowniczymi.
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Asseco w Polsce

Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 w	 Polsce	 liczy	 obecnie	

około	14	podmiotów,	z	których	największe	to	Asseco	

Poland	SA,	podmiot	dominujący	i	największa	spółka	

z	grupy,	Asseco	Business	Solutions	SA	oraz	Asseco	

Systems,	 uzupełniające	 ofertę	 i	 wspomagające	

spółkę	matkę	w	wybranych	obszarach	rynku.	Poniżej	

prezentujemy	podział	 kompetencji	 pomiędzy	głów-

nymi	filarami	Grupy	Kapitałowej	Asseco	w	Polsce.

Pozostałe	 podmioty	 to	 między	 innymi:	 Combidata	

Poland,	ADH-Soft,	ZUI	Novum,	Postdata,	Alatus	oraz	

Otago.	 Uzupełniają	 one	 ofertę	 Grupy	 Kapitałowej	

Asseco	 w	 Polsce,	 pokrywając	 poszczególne	 nisze	

polskiego	 rynku	 IT.	 Poniżej	 prezentujemy	 krótką	

charakterystykę	wybranych	spółek:

Asseco Poland SA	–	jest	największą	spółką	informa-

tyczną	notowaną	na	Giełdzie	Papierów	Wartościowych	

w	Warszawie.	Stała	się	również	istotnym	graczem	na	

europejskim	 rynku	 producentów	 oprogramowania.	

W	 rankingu	 „TOP100	 European	 Software	 Vendors”	

(publikowanym	 przez	 Truffle	 Capital)	 za	 rok	 2008	

Grupa	Kapitałowa	Asseco	znalazła	 się	na	5	miejscu	

z	 przychodami	 ze	 sprzedaży	 własnego	 oprogramo-

wania	 i	 usług	 w	 wysokości	 430	 mln	 EUR.	 Asseco	

Poland	SA	specjalizuje	się	w	produkcji	oraz	rozwoju	

oprogramowania	 i	 jako	 największy	 software	 house	

z	polskim	kapitałem	skutecznie	konkuruje	z	liderami	

rynku	 światowego.	 Jako	 jedna	 z	 nielicznych	 firm	

w	Polsce,	Asseco	Poland	SA	buduje	i	wdraża	scentra-

lizowane,	 kompleksowe	 systemy	 informatyczne	 dla	

sektora	 bankowego	 (korzysta	 z	 nich	 ponad	 połowa	

polskich	banków).	Spółka	posiada	również	zaawanso-

wane	 rozwiązania	 dla	 instytucji	 ubezpieczeniowych,	

wdrożone	w	największych	firmach	tego	sektora	oraz	

dedykowane	 systemy	 dla	 administracji	 publicz-

nej,	 zbudowane	 m.in.	 dla	 Zakładu	 Ubezpieczeń	

Społecznych	 czy	MSWiA.	 Ponadto	 oferta	 spółki	 jest	

skierowana	do	branży	energetycznej,	telekomunika-

cji,	służby	zdrowia,	samorządów	lokalnych,	rolnictwa	

i	służb	mundurowych	oraz	organizacji	i	instytucji	mię-

dzynarodowych,	takich	jak	NATO	czy	UE.

Asseco Business Solutions SA	–	spółka	notowana	

na	 Giełdzie	 Papierów	 Wartościowych.	 Dostarcza	

nowoczesne	 rozwiązania	 informatyczne	 dla	 przed-

siębiorstw,	 niezależnie	 od	 ich	 branży,	 wielkości	

i	 specyfiki.	 W	 ramach	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	

stanowi	centrum	kompetencyjne	odpowiedzialne	za	

systemy	ERP,	oprogramowanie	dla	MSP,	outsourcing	

IT.	 Oferuje	 również	 rozwiązania	 mobilne,	 systemy	

faktoringowe	 i	 platformy	 wymiany	 danych,	 oferta	

skierowana	 jest	 do	 wszystkich	 segmentów	 rynku	

–	 zarówno	małych	 i	 średnich	 spółek,	 jak	 i	 bardzo	

dużych	przedsiębiorstw.

Asseco Systems SA	–	jedna	z	czołowych	polskich	

firm	 świadczących	 usługi	 serwisowe	 i	 outsourcing	

IT.	 Specjalizuje	 się	 w	 zaawansowanych	 usługach	

związanych	z	integracją	systemów	(bezpieczeństwo	

danych,	 archiwizacja	 i	 zarządzanie	 zasobami	 IT).	

Firma	 posiada	 także	 kompetencje	 z	 zakresu	 usług	

teletechnicznych	i	automatyki	budynków.

POSTDATA SA	–	spółka	utworzona	głównie	w	celu	

wspierania	 i	 intensyfikacji	 rozwoju	 informatyki	

w	jednostkach	Poczty	Polskiej.	Jest	autorem	najbar-

dziej	rozpowszechnionego	systemu	informatycznego	

System	 POCZTA	 Gdańsk	 i	 System	 POCZTA	 2000	

w	 Poczcie	 Polskiej.	 Nowym	 produktem	 firmy	 jest	

System	ePoczta.	POSTDATA	S.A	świadczy	także	sze-

roką	gamę	usług	informatycznych	dla	klientów	spoza	

sektora	pocztowego.

Profil działalności  
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Combidata Poland Sp. z o.o. – firma	koncentruje

się	 na	 szeroko	 pojętej	 edukacji.	 Projektowanie	

i	prowadzenie	szkoleń	objęte	jest	normą	jakości	ISO	

9001.	Centrala	firmy	mieści	się	w	Sopocie,	a	oddziały	

i	ośrodki	szkoleniowe	zlokalizowane	są	w	30	polskich	

miastach.

ZUI Novum Sp. z o.o.	 –	 spółka	 specjalizująca	 się	

w	 tworzeniu	 systemów	 informatycznych	 do	 obsługi	

sektora	banków	spółdzielczych.	Firma	funkcjonuje,	jako	

wytwórca	 aplikacji	 bankowych,	 integrator	 i	 dostawca	

kompleksowych	systemów	informatycznych.

ADH Soft Sp. z o.o.	 –	 spółka	 specjalizująca	 się	

w	 tworzeniu	 profesjonalnego	 oprogramowania	 dla	

firm	 sektora	finansowego	 ze	 szczególnym	wskaza-

niem	 na	 branżę	 leasingową	 oraz	 car	 fleet	 mana-

gement	 (CFM).	 Jest	 wiodącym	 producentem	 pro-

gramów	 i	 aplikacji,	 używanych	 przez	 około	 70%	

przedsiębiorstw	działających	na	rynku	leasingowym.	

Alatus	Sp. z o.o. –	spółka	świadczy	szeroki	zakres	

usług	informatycznych	obejmujący	tworzenie	opro-

gramowania,	 systemy	 zarządzania	 klasy	 ERP/

CRM,	 systemy	 zarządzania	 dokumentami	 klasy	

ECM,	 systemy	 BI.	W	 swojej	 ofercie	 posiada	 także	

rozwiązania	 branżowe	m.in.	 dla	 wydawnictw,	 sek-

tora	finansowego,	energetyki,	sektora	publicznego.	

Rozwiązania,	 które	 oferuje,	 skierowane	 są	 do	 klu-

czowych	 sektorów	 gospodarki,	 takich	 jak	 energe-

tyka,	handel,	media,	finanse	czy	przemysł.

ZUI Otago Sp. z o.o.	 –	 spółka	 zajmuje	 się	 two-

rzeniem	i	wdrażaniem	oprogramowania	wspomaga-

jącego	pracę	urzędów	administracji	samorządowej.	

Jest	twórcą	i	właścicielem	systemu	informatycznego	

pod	 nazwą	 Zintegrowany	 System	 Wspomagania	

Zarządzania	 Miastem	 OTAGO.	 Spółka	 OTAGO	

posiada	 sprawdzoną	metodologię	 produkcji,	 wdra-

żania	 i	 utrzymywania	 systemów	 informatycznych	

zgodną	z	wymaganiami	ISO	9001:	2000.

Gladstone Consulting Ltd.	 –	 spółka	 świadczy	

profesjonalne	usługi	konsultingowe	w	zakresie	sys-

temów	 informatycznych	 dla	 instytucji	 finansowych	

w	Polsce.

Asseco w Europie

Początki	 budowy	 międzynarodowej	 firmy	 IT	

o	zasięgu	europejskim	sięgają	roku	2004.	Wówczas	

Asseco	Poland	SA	objęło	pakiet	kontrolny	Słowackiej	

firmy	Asset	 Soft	 (obecnie	Asseco	Central	 Europe).	

Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 kontynuuje	 realizację	

budowy	silnych,	 regionalnych	centrów	IT,	opartych	

na	 silnej	 pozycji	 przejmowanych	 podmiotów.	 Poza	

Polską	są	one	konsolidowanie	w	ramach	holdingów	

regionalnych:	Asseco	Central	Europe,	Asseco	South	

Eastern	 Europe,	 Asseco	 DACH,	 Asseco	 Northern	

Europe,	 Asseco	 East	 oraz	 Asseco	 South	 Western	

Europe.	Poniżej	prezentujemy	podstawowe	informa-

cje	dotyczące	poszczególnych	holdingów:

Asseco Central Europe	 (Asseco	 Slovakia	 a.s.)	 –	

spółka	notowana	na	Giełdzie	Papierów	Wartościowych	

w	Warszawie.	Dostarcza	 kompleksowe	 rozwiązania	

i	 usługi	 informatyczne	 międzynarodowym	 instytu-

cjom	 finansowym	 (Erste,	 Allianz,	 UniCredit,	 etc.),	

jak	również	firmom	z	sektora	prywatnego	oraz	z	sek-

tora	administracji	publicznej	–	centralnej	i	lokalnej.	

Oferta	 produktowa	 spółki	 zawiera	 systemy	 infor-
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matyczne	 dla	 banków	 oraz	 towarzystw	 ubezpie-

czeniowych,	 firm	 budowlanych,	 systemy	 kartowe,	

systemy	informatyczne	dla	służby	zdrowia,	hurtow-

nie	 danych,	 rozwiązania	 Business	 Inteligence	 oraz	

e-commerce,	 systemy	 raportowania	 oraz	 projekty	

„pod	klucz”.	Produkty	Asseco	Central	Europe	są	ofe-

rowane	 i	 wdrażane	 na	 rynkach	 Słowacji,	 Republiki	

Czeskiej,	Węgier,	Austrii,	Niemiec	oraz	Szwajcarii.	

Asseco South Eastern Europe SA	 –	 spółka	

notowana	 na	 Giełdzie	 Papierów	 Wartościowych	

w	 Warszawie.	 Firma	 powstała	 w	 wyniku	 integra-

cji	 kompetencji,	 doświadczenia,	 wiedzy,	 rozwiązań	

i	 bazy	 klientów	 siedmiu	 wiodących	 w	 swoich	 seg-

mentach	rynku	firm	działających	w	regionie	Europy	

Południowo-Wschodniej.	 Od	 początku	 działalności	

spółka	koncentrowała	się	na	rozwoju	własnych	roz-

wiązań	 informatycznych,	 w	 swoich	 segmentach	

rynku.	Oferta	Asseco	South	Eastern	Europe	zawiera	

rozwiązania	i	usługi	dla	sektora	bankowego,	rozwią-

zania	 z	 obszaru	 uwierzytelniania,	 dostawę,	 insta-

lację	oraz	usługi	w	zakresie	bankomatów	oraz	 ter-

minali	płatniczych,	 rozwiązania	 i	usługi	dla	sektora	

telekomunikacyjnego,	usługi	wdrożeniowe	oraz	inte-

gracyjne	wraz	z	dostawą	sprzętu	 informatycznego.	

Podmioty	należące	do	holdingu	Asseco	SEE	działają	

na	terytorium	Serbii,	Chorwacji,	Czarnogóry,	Bośnii	

i	 Hercegowiny,	 Kosowa,	 Mołdawi,	 Albanii,	 Bułgarii	

oraz	Rumunii.	

Asseco DACH SA	–	przedmiotem	działalności	hol-

dingu	 są	 inwestycje	 kapitałowe	 w	 spółki	 informa-

tyczne	 oraz	 świadczenie	 usług	 informatycznych	 na	

terenie	 Niemiec,	 Austrii	 i	 Szwajcarii.	 W	 skład	 hol-

dingu	 wchodzą	 obecnie	 dwie	 firmy	 niemieckie:	

Automation	&	Productivity	AG	–	dostawca	oprogra-

mowania	 klasy	 ERP,	 a	 także	 matrix42	 AG,	 spółka	

która	oferuje	aplikacje	do	zarządzania	cyklem	życia	

produktów	 oraz	 oprogramowanie	 wspomagające	

zarządzanie	zasobami	IT.	

Asseco Northern Europe SA	–	przedmiotem	dzia-

łalności	holdingu	są	inwestycje	kapitałowe	w	spółki	

informatyczne	 oraz	 świadczenie	 usług	 informa-

tycznych	 na	 terenie	 krajów	 skandynawskich	 oraz	

republik	 nadbałtyckich	 (Szwecja,	Norwegia,	Dania,	

Litwa,	 Łotwa,	 Estonia).	 Obecnie	 w	 skład	 holdingu	

wchodzą:	spółka	IT	Practice	A	/S	świadcząca	wyso-

kiej	klasy	usługi	consultingowe,	jak	i	własne	rozwią-

zania	 informatyczne	 dla	 sektora	 finansowego	 oraz	

biotechnologicznego,	a	także	spółka	Sintagma	UAB	

będąca	 wiodącym	 producentem	 oprogramowania	

i	integratorem	systemów	informatycznych	na	Litwie.	

Oferta	SINTAGMY	skierowana	jest	głównie	do	sekto-

rów	administracji	publicznej	i	finansowego.

Asseco South Western Europe SA	 –	 przedmio-

tem	działalności	holdingu	są	 inwestycje	kapitałowe	

w	 spółki	 informatyczne	 oraz	 świadczenie	 usług	

informatycznych	 na	 terenie	 krajów	 europy	 połu-

dniowo-zachodniej	 (Hiszpania,	 Portugalia,	 Francja,	

Włochy).	 W	 skład	 holdingu	 obecnie	 wchodzą	 dwie	

firmy	hiszpańskie:	Asseco	Spain	SA	(dawny	RAXON	

Informatica),	jedna	z	czołowych	spółek	informatycz-

nych	 działająca	 na	 rynku	 hiszpańskim,	 oferująca	

swoim	 klientom	 konsultacje	 w	 zakresie	 infrastruk-

tury	 IT,	 systemy	 bezpieczeństwa,	 rozwiązania	 do	

zarządzania	 zasobami	 ludzkimi,	 usługi	 outsourcin-

gowe	oraz	kompleksowe	wsparcie	IT,	a	także	spółka	

Terminal	Systems	SA	specjalizująca	się	w	projekto-

waniu	 i	 wdrażaniu	 systemów	 informatycznych	 dla	

firm	transportowych.

Profil działalności  
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Fuzje i przejęcia

Asseco Poland SA

	▪ Zakup udziałów w spółce Raxon Informatica 

(obecnie	Asseco	Spain)

W	 dniu	 26	 lutego	 2009	 roku	 Asseco	 Poland	 SA	

podpisało	 umowę	 w	 przedmiocie	 nabycia	 55%	

akcji	 spółki	 Raxon	 Informatica	 SA	 z	 siedzibą	

Madrycie,	Hiszpania.	Cena	nabycia	akcji	wyniosła	

15,4	mln	EUR.	W	skład	Raxon	Informatica	wcho-

dzą	 również:	 Raxon	 IT	 Services,	 Promociones	

Informaticas	 Seisdosmil	 SA	 oraz	 Renting	 2006	

S.L.U.	Grupa	Raxon	oferuje	swoim	klientom	kon-

sultacje	 w	 zakresie	 infrastruktury	 IT,	 systemy	

bezpieczeństwa,	rozwiązania	do	zarządzania	zaso-

bami	 ludzkimi,	usługi	outsourcingowe	oraz	kom-

pleksowe	wsparcie	IT.	

	▪ Zakup udziałów w spółce Alatus

W	dniu	 8	 kwietnia	 2009	 roku	Asseco	 Poland	SA	

objęło	 836	 udziałów	 w	 spółce	 Alatus,	 których	

wartość	 emisyjna	 wyniosła	 2,5	 mln	 PLN	 i	 które	

uprawniają	 do	 55%	 udziału	 w	 kapitale	 zakłado-

wym	spółki	i	do	takiego	samego	udziału	w	głosach	

na	Zgromadzeniu	Wspólników.	

Spółka	Alatus	Sp.	z	o.o.	istnieje	na	polskim	rynku	

informatycznym	 od	 1994	 roku.	 Od	 momentu	

powstania,	 koncentruje	 się	 na	 produkcji	 specja-

listycznego	 oprogramowania	 oraz	 świadczeniu	

usług	 informatycznych	na	najwyższym	poziomie.	

Od	 wielu	 lat	 współpracuje	 z	 czołowymi	 dostaw-

cami	 usług	 i	 technologii	 informatycznych,	 takimi	

jak:	Oracle,	Microsoft	czy	Quest	Software.

	▪ Zakup mniejszościowego pakietu udziałów 

w	spółce Gladstone

W	dniu	10	czerwca	2009	roku	Asseco	Poland	SA	

nabyło	49%	udziałów	w	spółce	Gladstone	Consulting	

Ltd.	 za	 cenę	7,3	mln	USD	W	wyniku	podpisania	

niniejszej	umowy	Asseco	Poland	SA	stała	się	100%	

właścicielem	spółki	Gladstone	Consulting	Ltd.

	▪ Zakup akcji w spółce IT Practice

W	dniu	7	sierpnia	2009	r.	Asseco	Poland	SA	nabyło	

51,65%	akcji	w	grupie	IT	Practice	A/S	z	siedzibą	

w	Kopenhadze	(Dania).	Całkowite	koszty	transak-

cji	nie	przekroczyły	73,7	mln	DKK.

IT	 Practice	 specjalizuje	 się	 w	 budowie	 aplikacji	

oraz	 rozwiązań	 „pod	 klucz”,	 a	 także	w	 usługach	

z	 zakresu	optymalizacji	 architektury	 i	 infrastruk-

tury	 informatycznej.	 Wśród	 klientów	 IT	 Practice	

znajdują	się	są	głównie	firmy	z	sektora	bankowo-

finansowego	 oraz	 biotechnologicznego,	 m.in.:	

Nykredit,	 PBS,	 Nordea,	 NovoZymes,	 Experian,	

JP	Morgan	Chase	&	Co,	ING	Bank.

	▪ Zakup akcji w spółce Peak Consulting Group 

oraz CodeConnexion

W	 dniu	 7	 sierpnia	 2009	 roku	 Asseco	 Poland	 SA	

zawarło	 umowę	 dotyczącą	 nabycia	 70%	 udziałów	

w	 spółce	 Peak	 Consulting	 Group	 APS	 z	 siedzibą	

w	Kopenhadze,	Dania	oraz	45%	udziałów	w	spółce	

CodeConnexion	Ltd.	z	siedzibą	w	Kolombo,	Sri	Lanka.	

Udziały	zostały	nabyte	od	spółki	IT	Practice	A/S.
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	▪ Zakup akcji w	spółce Terminal Systems

W	 dniu	 11	 września	 2009	 r.	 Asseco	 Poland	 SA	

nabyło	85%	akcji	w	spółce	Terminal	Systems	SA	

z	siedzibą	w	Madrycie	(Hiszpania).	Całkowite	koszty	

nabycia	spółki	wyniosły	3,95	mln	EUR.

Terminal	Systems	specjalizuje	się	w	projektowaniu	

i	 wdrażaniu	 systemów	 informatycznych	 dla	 firm	

transportowych.	Produkty	spółki	obejmują	między	

innymi	 systemy	wspomagające	 sprzedaż	 biletów	

i	odprawę	pasażerów,	oprogramowanie	stanowisk	

samodzielnej	odprawy	pasażerów,	systemy	zarzą-

dzania	 obsługą	 naziemną	 w	 portach	 lotniczych	

oraz	systemy	zarządzania	 jakością.	Wśród	klien-

tów	 spółki	 znajdują	 się	 następujące	 firmy:	 linie	

lotnicze	(Iberia,	AirEuropa,	Vueling,	TAP	Portugal,	

Binter	 Canarias,	 Cubana	 de	 Aviacion),	 przewoź-

nicy	 kolejowi	 (Renfe),	 drogowi	 (Movelia),	 opera-

torzy	 promów	 (Tranmediterranea,	 Balearia)	 oraz	

firmy	turystyczne	(Amadeus,	Globalia).

	▪ Podpisanie planu połączenia z ABG 

W	 dniu	 7	 października	 2009	 roku	 został	 uzgod-

niony	 i	 podpisany	 plan	 połączenia	 ze	 spółką	

ABG	SA	z	siedzibą	w	Warszawie.	Połączenie	zostało	

zarejestrowane	4	stycznia	2010	roku.	Dzięki	fuzji	

został	wzmocniony	potencjał	 spółek	 i	 zwiększyła	

się	 ich	 konkurencyjność	 na	 rynkach	 krajowym	

i	europejskim.

	▪ Zakup udziałów w	spółce OTAGO

W	dniu	25	listopada	2009	r.	Asseco	Poland	SA	pod-

pisało	umowę	w	przedmiocie	nabycia	3.800	udzia-

łów	stanowiących	95%	udział	w	kapitale	zakłado-

wym	spółki	Zakład	Usług	Informatycznych	OTAGO	

Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Gdańsku.	Całkowity	koszt	

nabycia	nie	przekracza	kwoty	26	mln	PLN.

OTAGO	 zajmuje	 się	 tworzeniem	 i	 wdrażaniem	

oprogramowania	wspomagającego	pracę	urzędów	

administracji	 samorządowej.	 Jest	 twórcą	 i	 wła-

ścicielem	 systemu	 informatycznego	 pod	 nazwą	

Zintegrowany	System	Wspomagania	Zarządzania	

Miastem	OTAGO.

Asseco Central Europe

	▪ Nabycie kolejnych udziałów spółki Kryha

W	 dniu	 20	 stycznia	 2009	 roku	 spółka	 zależna	

Slovanet	a.s.	zawarła	umowę	nabycia	49%	udzia-

łów	w	spółce	Kryha,	spol.	 s	 r.o.	Całkowite	koszty	

transakcji	wyniosły	53,1	tys.	EUR.	Wraz	z	nabytymi	

w	dniu	4	grudnia	2007	 roku	udziałami	 stanowią-

cymi	 51%	 kapitału	 zakładowego,	 Slovanet,	 a.s.	

posiada	obecnie	100%	kapitału	zakładowego	Kryha	

spol.	s	r.o.	oraz	taki	sam	udział	procentowy	głosów	

na	zgromadzeniu	wspólników	Kryha,	spol.	s	r.o.

Fuzje i przejęcia
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	▪ Nabycie akcji DATALOCK (obecnie Asseco 

Solutions)

W	dniu	 26	 stycznia	 2009	 roku	 Asseco	 Slovakia,	

podpisała	umowę	nabycia	akcji	z	akcjonariuszami	

mniejszościowymi	spółki	Datalock	a.s.	W	wyniku	

tej	transakcji	oraz	trasakcji	z	dnia	27	marca	2007	

roku	 (nabycie	 udziałów	 stanowiących	 51,04%	

kapitału	 zakładowego),	 Asseco	 Slovakia	 stała	

się	 jedynym	 właścicielem	 spółki	 Datalock	 a.s.	

z	wyłącznym	prawem	głosu	na	walnym	zgroma-

dzeniu	 wspólników	 tej	 spółki.	 Całkowita	 wartość	

transakcji	 przekroczyła	 22	mln	 PLN	 (4,4	 milony	

EUR).	 Transakcja	 została	 sfinansowana	 ze	 środ-

ków	 pozyskanych	 z	 emisji	 akcji	 spółki	 Asseco	

Slovakia.

	▪ Nabycie akcji Statlogics

W	dniu	14	grudnia	2009	r.	Asseco	Slovakia	nabyło	

1.192	 sztuk	 akcji	 węgierskiej	 spółki	 Statlogics.	

Nabyte	akcje	stanowią	70,04%	kapitału	zakłado-

wego	spółki	Statlogics.	Całkowite	koszty	transak-

cji	nie	przekroczą	8	mln	EUR.	

Asseco Business Solutions

	▪ Połączenie Asseco Business Solutions z Anica 

System

W	 dniu	 1	 kwietnia	 2009	 roku	 Sąd	 Rejonowy	

w	 Lublinie	 XI	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	

Rejestru	 Sądowego	 dokonał	 wpisu	 do	 rejestru	

przedsiębiorców	 połączenia	 spółki	 Asseco	 BS	

(spółka	przejmująca)	ze	spółką	Anica	System	SA	

(spółka	 przejmowana).	 Celem	 połączenia	 jest	

realizacja	strategii	Asseco	BS,	która	zakłada	budo-

wanie	 mocnej,	 konkurencyjnej	 firmy	 ze	 spójną,	

uzupełniającą	się	ofertą	produktową.	Dzięki	 fuzji	

portfel	produktów	i	usług	Asseco	BS	wzbogacił	się	

o	rozwiązania	Anica	System,	które	obejmują:	sys-

temy	mobilne	i	faktoringowe	oraz	usługi	integra-

cyjne	i	analityczne.	

Asseco South Eastern Europe

	▪ Umowa konwersji akcji spółki Asseco SEE 

(„transakcja swap”)

W	 dniach	 od	 17	 kwietnia	 do	 12	maja	 2009	 roku	

Asseco	SEE	podpisało	komplet	umów	z	akcjonariu-

szami	mniejszościowymi	 siedmiu	 spółek	wchodzą-

cych	w	skład	holdingu	Asseco	South	Eastern	Europe.	

Umowy	 dotyczyły	 konwersji	 udziałów	 posiadanych	

przez	 akcjonariuszy	 mniejszościowych	 poszcze-

gólnych	 spółek	 na	 akcje	 Asseco	 SEE	 („transakcje	

swap”).	W	wyniku	tych	transakcji	Asseco	SEE	stało	

się	100%	właścicielem	udziałów	we	wszystkich	pod-

ległych	sobie	podmiotach	zależnych.

	▪ Zakup udziałów spółki Pronet IT 

W	dniu	 5	 listopada	2009	 roku	Asseco	SEE	podpi-

sało	umowę	zakupu	100%	udziałów	w	spółce	Pronet	

IT	 Konsalting	 Inxhiniering	 Telekomunikime	 Sh.p.k	

(Pronet	Sh.p.k).	Cena	zakupu	60%	udziału	składa	

się	z	dwóch	rat:	pierwsza	wynosi	5,4	mln	EUR,	nato-

miast	druga	jest	uwarunkowana	wynikiem	osiągnię-

tym	przez	Pronet	Sh.p.k	w	2009	roku	i	wyniesie	nie	

więcej	 niż	 0,7	mln	 EUR.	 Pozostałe	 40%	 udziałów	

objęte	zostało	w	zamian	za	1	078	909	akcji	Asseco	
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South	 Eastern	 Europe	 („transakcja	 swap”).	 Grupa	

Kapitałowa	Asseco	 uzyskała	 prawa	 do	 konsolidacji	

operacyjnej	 spółki	 Pronet	 Sh.p.k,	 od	 dnia	 1	 lipca	

2009	roku.	

Pronet	Sh.p.k	 jest	długoletnim	partnerem	spółek	

z	holdingu	Asseco	South	Eastern	Europe.	Spółka	

zajmuje	wiodącą	pozycję	na	rynku	IT	w	Kosowie	

oraz	posiada	 znaczny	udział	w	 rynku	albańskim.	

Pronet	 Sh.p.k	 prowadzi	 działalność	 w	 zakresie	

integracji	 systemów	 oraz	 rozwoju	 i	 wdrożeniach	

własnego	oprogramowania	na	rzecz	banków	oraz	

instytucji	publicznych.	Wśród	głównych	odbiorców	

spółki	znajdują	się	Bank	Centralny	Kosowa,	Nova	

Ljubljanska	 Banka,	 Ministerstwo	 Sprawiedliwości	

Kosowa	 oraz	 Międzynarodowy	 Port	 Lotniczy	

w	 Kosowie	 oraz	 instytucje	 Unii	 Europejskiej	

w	Kosowie.

	▪ Zakup udziałów spółki Probass

W	dniu	11	grudnia	2009	roku	Asseco	SEE	nabyło	

100%	akcji	spółki	w	Professional	Bank	Systems	&	

Software	–	Probass	SA,	z	siedzibą	w	Rumunii.	

Zakres	 działalności	 spółki	 Probass	 obejmuje	

sprzedaż	 i	utrzymanie	własnych	 rozwiązań	 infor-

matycznych	dla	banków	 i	 instytucji	finansowych.	

Probass	 zostanie	w	pełni	 zintegrowany	 ze	 struk-

turami	 organizacyjnymi	 Asseco	 SEE	 w	 Rumunii.	

Synergii	oczekuje	się	w	szczególności	w	obszarze	

oprogramowania	bankowego.

Asseco DACH

	▪ Wykup mniejszościowego pakietu akcji  

w	spółce Automation + Productivity

W	dniu	14	maja	2009	roku	Asseco	DACH	podpisało	

umowę	z	akcjonariuszami	mniejszościowymi	swo-

jej	spółki	zależnej	Automation	+	Productivity	AG	

na	 podstawie	 której,	 Asseco	 DACH	 nabyło	 cały	

posiadany	przez	tych	akcjonariuszy	pakiet	akcji	za	

łączną	cenę	1,0	mln	EUR.	Po	tej	transakcji	Asseco	

DACH	stało	się	100%	właścielem	spółki	AP	AG.

	▪ Wykup mniejszościowego pakietu akcji  

w spółce Matrix42

W	 dniach	 14	 kwietnia	 2009	 roku	 oraz	 19	 maja	

2009	roku	Asseco	DACH	podpisało	umowę	z	akcjo-

nariuszami	mniejszościowymi	spółki	Matrix42	AG	

w	przedmiocie	nabycia	całości	posiadanych	przez	

tych	 udziałowców	 akcji	 spółki	 Matrix42.	 Łączna	

cena	nabycia	wyniosła	0,6	mln	EUR.	W	wyniku	tej	

transakcji	Asseco	DACH	stało	się	100%	właścicie-

lem	spółki	Matrix42	AG.

	▪ Połączenie spółek update4u Software oraz 

Matrix42

W	dniu	27	sierpnia	2009	roku,	Asseco	DACH,	jako	

jedyny	akcjonariusz	spółek	update4u	Software	AG	

oraz	Matrix42	AG,	podpisało	notarialnie	dokument	

o	 połączeniu	 spółek	 update4u	 Software	 AG	 oraz	

Matrix42	AG.	Na	podstawie	umowy	połączeniowej,	

w	dniu	23	września	2009	 roku	 sąd	w	Offenbach	

nad	Menem	zarejestrował	połączenie	obu	spółek.

Fuzje i przejęcia
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Struktura Grupy Kapitałowej Asseco

Asseco Poland SA 

Asseco Northern 
Europe
100%

Asseco South 
Western Europe

100%

Asseco  
DACH
85%

Asseco Central 
Europe 
40,07%

Asseco South 
Eastern Europe

53,46%

Asseco  
East

100%

Asseco Business 
Solutions 

Polska
46,47%

IT	Practice
Dania
55%

Asseco	Spain
Hiszpania
55%

Automation	
+Productivity
Niemcy
100%

Asseco	Solutions,	
Słowacja
100%

Asseco	SEE	
Serbia
100%

Asseco  
Systems
Polska
100%

SINTAGMA
Litwa
61,64%

Terminal	Systems	
Hiszpania
85%

matrix42
Niemcy
100%

Asseco	Czech	
Republic
Czechy
100%

Asseco	SEE		
Chorwacja
100%

Combidata  
Poland
Polska

83,80%

UNIQUARE	
Austria
60%

Asseco	SEE		
Rumunia
99,90%

ALATUS  
Polska
100%

	Statlogics
Wegry
70,04%

Asseco	SEE
Kosowo
100%

ADH-Soft  
Polska
55%

Slovanet
Słowacja
51%

Probass
Rumunia
100%

Gladstone 
Consulting

Cypr
100%

MPI	Consulting		
Słowacja
51%

ZUI Novum  
Polska
51%

ISZP
Słowacja
100%

OTAGO
Polska
100%

Postdata
Polska
49%

Stan	na	dzień	19.03.2010
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Działalność biznesowa

Asseco Poland SA

Asseco	Poland	SA	jest	największą	polską	firmą	infor-

matyczną	o	charakterze	usługowym.	Spółka	prowa-

dzi	działalność	na	krajowym	rynku	informatycznym	

od	ponad	20	lat.	

Asseco	Poland	SA	jest	obecnie	największą	pod	wzglę-

dem	 kapitalizacji	 spółką	 informatyczną	 notowaną	

na	Giełdzie	 Papierów	Wartościowych	w	Warszawie.	

Asseco	jest	także	piątą	największą	firmą	IT	w	Europie	

pod	względem	przychodów	z	produkcji	oprogramo-

wania	 (wg	 rankingu	 Truffle	 100,	 opublikowanego	

3.XI.2009	roku).	

Asseco	Poland	SA	 jest	 liderem	w	budowie	między-

narodowej	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco,	 do	 której	

należą	podmioty	bezpośrednio	 i	pośrednio	zależne,	

prowadzące	 działalność	 operacyjną	 pokrewną	 do	

działalności	Spółki.	Spółki	Grupy	Kapitałowej	Asseco	

specjalizują	się	w	złożonych	przedsięwzięciach	infor-

matycznych,	w	produkcji	oprogramowania	oraz	pro-

jektach	 integracyjnych.	 Misją	 Grupy	 Kapitałowej	

Asseco	jest	budowa	federacji,	skupiającej	rentowne	

firmy	produkujące	i	dostarczające	rozwiązania	infor-

matyczne.

Asseco	 Poland	 SA	 jest	 czołowym	 dostawcą	 wła-

snych	 rozwiązań	 informatycznych	 dla	 sektora	

finansowego,	 instytucji	 publicznych	 oraz	 przemy-

słu,	handlu	i	usług.	Spółka	posiada	bogate	portfolio	

produktów,	 unikatowe	doświadczenie	 i	 kompeten-

cje	w	zakresie	realizacji	złożonych	projektów	infor-

matycznych.

Pomimo	 spowolnienia	 gospodarczego	 oddziału-

jącego	 na	 wszystkie	 sektory	 polskiej	 gospodarki	

Asseco	 Poland	 SA	 podpisało	 szereg	 istotnych	 kon-

traktów	 z	 nowymi	 oraz	 obecnymi	 klientami	 spółki.	

Najważniejsze	z	nich	to:

Podpisanie umowy ramowej  
z Telekomunikacją Polską SA  
na usługi IT

W	 dniu	 6	 kwietnia	 2009	 r.	 wpłynęła	 podpisana	

ramowa	umowa	z	Telekomunikacją	Polską	SA	z	sie-

dzibą	w	Warszawie	określająca	warunki	świadczenia	

usług	 IT,	w	 zakres	 których	wchodzą	 prace	 progra-

mistyczne,	 konsultingowe	 i	 wdrożeniowe	 na	 rzecz	

Telekomunikacji	Polskiej	SA.	Umowa	obowiązuje	do	

końca	czerwca	2011	roku.

Podpisanie umowy z PZU Życie SA 

W	dniu	5	czerwca	2009	r.	pomiędzy	Asseco	Poland	SA	

a	PZU	Życie	została	zawarta	umowa	o	wartości	28,7	mln	

PLN	 netto,	 która	 dotyczy	 świadczenia	 przez	 Asseco	

Poland	SA	usług	 serwisowych,	 utrzymania	 i	 rozwoju	

eksploatowanych	 przez	 PZU	 Życie	 systemów	 infor-

matycznych.	Usługi,	zgodnie	z	zawartą	umową	będą	

świadczone	w	okresie	do	31	marca	2012	roku.

Systemy	 objęte	 usługami	 serwisowymi	 i	 rozwo-

jem	 wspierają	 obsługę	 ubezpieczeń	 grupowych	 na	

Działalność biznesowa
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życie,	 które	 stanowią	 znaczącą	 część	 portfela	 pro-

duktów	PZU	Życie.	Uzgodnione	w	Umowie	parame-

try	 świadczenia	 usług	 serwisowych	 (SLA)	 zapewnią	

wymagany	przez	PZU	Życie	poziom	bezpieczeństwa	

i	 ciągłość	 prowadzenia	 działalności	 operacyjnej.	

Ponadto	 umowa	 zapewnia	 PZU	Życie	SA	gwaranto-

wany	poziom	rozwoju	serwisowanych	systemów	oraz	

określa	 precyzyjnie	 zasady	 realizacji	 przez	 Asseco	

Poland	SA	projektów	rozwojowych.

Zawarcie umów z Bankiem   
Ochrony Środowiska SA 

W	 dniu	 15	 czerwca	 2009	 roku	 dniu	 została	

zawarta	 umowa	 z	 Bankiem	 Ochrony	 Środowiska.	

Przedmiotem	 umowy	 jest	 upgrade	 obecnego	 sys-

temu	bankowości	elektronicznej	dla	klientów	indy-

widualnych.	 W	 zakres	 projektu	 wchodzi	 zmiana	

wyglądu	 graficznego	 serwisu	 internetowego	 oraz	

istotne	 zwiększenie	 zakresu	 usług	 dostępnych	

dla	 klientów	 banku	 (m.in.	 zostanie	 udostępniona	

metoda	 autoryzacji	 transakcji	 za	 pomocą	 haseł	

wysyłanych	przez	SMS	oraz	dodana	funkcjonalność	

obsługi	 szybkich	płatności	 internetowych).	Projekt	

jest	 realizowany	w	 trzech	 etapach.	 Udostępnienie	

klientom	 banku	 serwisu	 internetowego	 z	 nowymi	

stronami	graficznymi	oraz	pierwszą	częścią	nowych	

usług	nastąpiło	w	sierpniu	2009	roku.	W	kolejnych	

etapach	serwis	 internetowy	sukcesywnie	rozbudo-

wywano	o	nowe	funkcjonalności.	Zakończenie	pro-

jektu	zaplanowano	na	pierwszy	kwartał	2010	roku.	

W	dniu	15	października	2009	roku	zawarte	zostały	

z	Bankiem	Ochrony	Środowiska	SA	umowy,	których	

przedmiotem	 jest	 dostawa	 i	 wdrożenie,	 a	 następ-

nie	 utrzymanie	 nowego	 kompleksowego	 systemu	

informatycznego	 opartego	 o	 autorskie	 rozwiązanie	

Asseco	Poland	SA	–	system	def3000.	

Projekt	 obejmuje	 także	 dostarczenie	 platformy	

sprzętowej	 i	 wykonanie	 związanych	 z	 nią	 usług	

integracyjnych.	Wartość	brutto	umowy	na	dostawę	

i	wdrożenie	systemu	def3000	wynosi	78	284	351	zł.	

Cel	biznesowy	projektu	to	wdrożenie	nowoczesnego	

narzędzia	 informatycznego,	 które	 umożliwi	 ban-

kowi	 intensywny	 rozwój	 oraz	 szybkie	 i	 elastyczne	

dostosowywanie	oferty	do	zmieniających	się	potrzeb	

rynku.	 Zakończenie	 projektu	 zaplanowane	 zostało	

na	drugi	kwartał	2012	roku.

Asseco	Poland	SA	współpracuje	z	Bankiem	Ochrony	

Środowiska	od	1994	roku	jako	strategiczny	dostawca	

rozwiązań	 informatycznych,	 w	 tym	 głównego	 sys-

temu	bankowego.

Ponadto	 w	 2009	 roku	 Asseco	 Poland	 SA	 podpi-

sała	 szereg	mniejszych	umów	 realizowanych	przez	

poszczególne	piony	biznesowe:

Pion Przedsiębiorstw Komunalnych  
i Samorządów

	▪ Umowa	 z	 Canal	 Plus	 dotyczaca	 dostarczenia	
oprog	ramowania	Microsoft	Dynamics	AX.

	▪ Umowa	z	PEC	Katowice	(GK	Tauron)	na	dostawę	
systemu	 billingowego	 Kom-Media	 oraz	 systemu	

obiegu	dokumentów	Kom-Bok.

	▪ Umowa	z	PEC	Bytom	na	dostawę	systemu	billingo-
wego	Kom-Media.

	▪ Umowy	 z	 PEWiK	 Gdynia	 oraz	 EPWiK	 Elbląg	 na	
dostawę	 i	 wdrożenie	 Zintegrowanego	 Systemu	

Informatycznego.
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Pion Rolnictwa

	▪ Umowa	 z	 Kasą	 Rolniczego	 Ubezpieczenia	

Społecznego	 na	 dostawę	 Systemu	 Workflow	

i	Modyfikację	Systemu	Przetwarzania	Danych.

	▪ Umowa	z	HP	Polska	na	świadczenie	usług	utrzy-
mania	 systemu	 informatycznego	 ZSZiK	 i	 PROW	

(IACS)	dla	ARiMR.

	▪ Umowa	z	HP	Polska	na	świadczenie	usług	utrzy-
mania	 systemu	 informatycznego	 ZSZiK	 i	 PROW	

(IACS)	dla	ARiMR	oraz	na	wykonanie	modyfikacji	

w/w	systemu.

	▪ Umowa	z	ARiMR	na	świadczenie	usług	utrzymania	
oraz	 realizację	 zmian	 w	 systemach	 informatycz-

nych	ARiMR:	OFSA	i	RG.

	

Pion Opieki Zdrowotnej

	▪ Umowa	z	NFZ,	oddział	Warszawa	dotycząca	świad-
czenia	usług	subskrypcji	systemu	informatycznego	

wspomagania	działalności	NFZ.	

	▪ Umowa	z	NFZ,	oddział	Warszawa	dotyczaca	świad-
czenia	 usług	 konserwacji	 systemu	 informatycz-

nego	wspomagania	działalności	NFZ.

	▪ Umowa	 z	 SZPZOZ	 Szpital	 im.	 Dr	 J.	 Psarskiego	
Ostrołęka	 dotycząca	 informatyzacji	 szpitala	wraz	

z	dostawą	sprzętu.

	▪ Umowa	 z	 NFZ,	 oddział	 zachodniopomorski,	

Szczecin	dotycząca	rozbudowy	serwera	IBM	iSeries	

model	570	i	rozbudowy	serwera	IBM	iSeries	520	

do	modelu	570.

	▪ Umowa	 z	 Instytutem	 „Pomnik	 Centrum	 Zdrowia	
Dziecka”	 w	 Warszawie	 dotycząca	 rozbudowy	 sys-

temu	Hipokrates	o	część	administracyjną	InfoMedica.

Pion Energetyki i Gazownictwa

	▪ Umowa	 z	 Grupą	 Kapitałową	 ENERGA	 (Energa	
Obsługa	i	Sprzedaż	sp.	z	o.o.,	Energa	OPERATOR	

SA)	 dotyczaca	 centralizacji	 obecnych	 systemów	

billingowych	(EnergOS	i	HandelMax)	do	rozwiąza-

nia	Asseco	Utility	Management	Solutions.

	▪ Umowa	z	PGNiG,	Pomorski	Oddział	Obrotu	Gazem	
dotycząca	rozbudowy	systemu	billingowego.

	▪ Umowa	 z	 PGE	 Dystrybucja	 Rzeszów	 Sp.	 z	 o.o.		
dotycząca	 wdrożenia	 Systemu	 Gospodarki	

Magazynowej.

	▪ Umowa	z	EnergiaPro,	Wrocław	dotycząca	budowy	
Data	Center.

	▪ Umowy	 z	 EnergiaPro	Gigawat	 i	 EnergiaPro	doty-
czące	budowy	interfejsów	wymiany	danych	pomię-

dzy	spółkami	obrotu	i	dystrybucji.

Pion Banków Spółdzielczych

	▪ Umowa	 z	 Bankiem	 Spółdzielczym	 w	 Namysłowie	
dotycząca	dostarczenia	i	wdrożenia	defBank	Pro	BS.

	▪ Umowa	z	Bankiem	Spółdzielczym	w	Lipnie	doty-
cząca	dostarczenia	i	wdrożenia	systemu	X-Card.

Pion Banków Komercyjnych

	▪ Umowa	z	Bankiem	Pocztowym	dotycząca	realizacji	
funkcjonalności	niezbędnej	do	obsługi	kart	kredy-

towych.

	▪ Umowa	 z	 ING	Bank	Śląski	 dotycząca	 stworzenia	
i	wdrożenia	wersji	mobilnej	(dedykowanej	na	tele-

fony	komórkowe)	systemu	bankowości	interneto-

wej	ING	BankOnLine	(IBOL	Light).

	▪ Umowa	 z	 ING	Bank	Śląski	 dotycząca	 stworzenia	
systemu	do	obsługi	leadów	sprzedażowych.

Działalność biznesowa
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Pion Ubezpieczeń Społecznych

	▪ Obsługa	zreformowanych	świadczeń	emerytalno	–	
rentowych.

W	 grudniu	 2008	 roku	 uchwalone	 zostały	 akty	

prawne	 regulujące	 zasady	 przyznawania	 zreformo-

wanych	świadczeń	emerytalno	–	rentowych,	w	tym	

emerytur	 z	 II	 filara	 oraz	 emerytur	 pomostowych.	

Przygotowania	do	obsługi	tych	zadań	przez	ZUS	roz-

poczęto	 już	w	 roku	2007,	 na	 podstawie	 projektów	

nowych	aktów	prawnych.	W	obliczu	przedłużającego	

się	 procesu	 legislacyjnego,	 ZUS	 zdecydował	 się	 na	

przeprowadzenie	tzw.	„programu	minimum”.	Dlatego	

już	od	stycznia	2009	roku,	natychmiast	po	uchwale-

niu	nowych	regulacji,	ZUS	uruchomił	obsługę	emery-

tur	zreformowanych	zarówno	z	I	jak	i	II	filara	(OFE).	

W	roku	2009	prowadzono	jednocześnie:

	– wdrożenie	 elementów	 KSI	 przygotowanych	

w	ramach	„programu	minimum”,

	– uwzględnienie	 w	 KSI	 uchwalanych	 już	 w	 roku	

2009	 roku	 zmian	 legislacyjnych	 oraz	 niezbęd-

nych	zmian	w	obowiązującej	interpretacji	prawa,

	– obsługę	 świadczeń	 krótkoterminowych	 (zasił-

ków).	 W	 roku	 2009	 prowadzono	 wdroże-

nie	 elementów	 Kompleksowego	 Systemu	

Informatycznego	 wspomagających	 przyznawa-

nie	 i	 wypłatę	 świadczeń	 krótkoterminowych.	

W	ramach	tego	projektu	ZUS	przenosi	obsługę	

zasiłków	 z	 dotychczas	 wykorzystywanych	 sys-

temów	do	KSI,	centralizując	jednocześnie	dane	

o	tych	świadczeniach.

	▪ SAP
W	roku	2009	wdrożono	część	KSI	opartą	o	rozwią-

zanie	 mySAP,	 wspomagającą	 obsługę	 kadr,	 płac	

oraz	finansów	prowadzonych	przez	ZUS	funduszy.	

Było	to	największe	wdrożenie	modułu	kadrowo	–	

płacowego	 SAP	 w	 Polsce.	 Również	 zastosowanie	

SAP	 do	 obsługi	 finansów	 Funduszu	 Ubezpieczeń	

Społecznych,	 Funduszu	 Ubezpieczenia	

Zdrowotnego,	 Funduszu	 Pracy,	 Funduszu	

Gwarantowanych	 Świadczeń	 Pracowniczych	

i	Funduszu	Emerytur	Pomostowych,	nie	ma	odpo-

wiednika	 w	 skali	 naszego	 kraju.	 Rocznie	 przez	

konta	 tych	 funduszy	 przepływa	 bowiem	 ponad	

120	 miliardów	 złotych.	 Równolegle	 przygotowy-

waliśmy	rozwiązanie	mySAP	do	obsługi	księgowej	

samego	ZUS.

	▪ Wspomaganie	obiegu	spraw
W	 roku	 2009	 przygotowano	 do	wdrożenia	 część	

Kompleksowego	 Systemu	 Informatycznego	

pozwalającą	 na	 usprawnienie	 obsługi	 klien-

tów,	 szczególnie	 wydawanie	 płatnikom	 składek	

zaświadczeń	 o	 niezaleganiu	 ze	 składkami	 oraz	

rozpatrywanie	reklamacji	ubezpieczonych.	Celem	

projektu	 jest	 znaczące	 przyspieszenie	 realizacji	

tych	zadań	przez	ZUS.	Wdrożenie	zaplanowano	na	

rok	2010.

	▪ Zmiany	w	formularzach	ubezpieczeniowych
Na	 podstawie	 analizy	 najczęściej	 popełnianych	

przez	płatników	składek	błędów	w	dokumentach,	

ZUS	 zdecydował	 się	 na	 modyfikację	 formularzy	

ubezpieczeniowych	tak,	aby	podnieść	jakość	skła-

danych	 dokumentów,	 a	 tym	 samym	 zmniejszyć	

liczbę	prowadzonych	postępowań	wyjaśniających.	

W	roku	2009	przygotowano	KSI	w	 tym	program	

„Płatnik”,	 do	 przyjmowania	 i	 weryfikacji	 nowych	

formularzy	ubezpieczeniowych.
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Pion Kluczowych Przedsiębiorstw 

	▪ Umowa	z	Tele-Fonika	Kable	Sp.	z	o.o.	SKA	doty-
cząca	wdrożenia	rozwiązania	SAP	ERP	w	obszarze	

finansów,	 controllingu,	 środków	 trwałych,	 sprze-

daży,	planowania	produkcji	oraz	gospodarki	mate-

riałowej.	 W	 ramach	 projektu	 zostanie	 również	

wdrożona	 hurtownia	 danych	 SAP	 BI-BW.	 Asseco	

jest	 ponadto	 odpowiedzialne	 za	 integrację	 sys-

temu	SAP	ERP	z	systemami	zewnętrznymi	z	zasto-

sowaniem	technologii	platformy	integracyjnej	SAP	

NetWeaver:	m.in.	z	systemem	kodów	kreskowych	

oraz	 z	 systemami	 transakcyjnymi	 kluczowych	

spółek	zagranicznych	Tele-Foniki.

	▪ Umowy	z	Grupą	Lotos	w	ramach	których	Asseco	
Poland	SA	zrealizowało	prace	 związane	 z	 rozwo-

jem	 Systemu	 ZSI	 opartego	 o	 rozwiązanie	 SAP	

ERP.	Zakres	wymienionych	prac	obejmował	mię-

dzy	innymi:

	– wykonanie	 Upgrade	 SAP	 ERP	 do	 wersji	 ERP	

2005	ECC	6.0,

	– realizację	 projektu	 Raportowanie	 Korporacyjne	

dla	Grupy	Kapitałowej	Grupy	Lotos	S.A	w	opar-

ciu	o	narzędzia	SAP	BI,

	– wdrożenie	 systemu	 SAP	 ERP	 w	 spółce	 Lotos	

Tank	 w	 zakresie	 controllingu	 oraz	 prace	 zwią-

zane	 ze	 wsparciem	 pracowników	 Grupy	 Lotos	

w	 informatyzacji	obszarów:	finansów,	środków	

trwałych,	 sprzedaży	 oraz	 gospodarki	 magazy-

nowej.

Asseco Business Solutions

Spółka	notowana	na	Giełdzie	Papierów	Wartościowych	

w	 Warszawie.	 Dostarcza	 nowoczesne	 rozwiązania	

informatyczne	 dla	 przedsiębiorstw,	 niezależnie	 od	

ich	branży,	wielkości	czy	specyfiki.	W	ramach	Grupy	

Kapitałowej	Asseco	stanowi	centrum	kompetencyjne	

odpowiedzialne	za	systemy	ERP,	oprogramowanie	dla	

MSP	oraz	outsourcing	IT.	W	ofercie	Asseco	Business	

Solutions	znajdują	się	również	rozwiązania	mobilne,	

systemy	faktoringowe	i	platformy	wymiany	danych.	

Dzięki	 dużej	 dywersyfikacji	 produktów	 spółka	 uzys-

kała	w	2009	roku	wyniki	finansowe	porównywalne	do	

ubiegłorocznych.	 Ponadto	 Asseco	 BS	 przeprowadziło	

w	tym	okresie	restrukturyzację,	która	objęła	działania	

skutkujące	redukcją	kosztów	oraz	rezygnację	z	działal-

ności	w	niskomarżowych	obszarach.	Pozytywny	wpływ	

na	wynik	miała	również	staranna	polityka	finansowa,	

dzięki	 której	 firma	posiada	własne	 środki	 gwarantu-

jące	dobrą	płynność.	Firma	kontynuuje	prace	nad	dal-

szą	optymalizacją	 rentowności	poprzez	doskonalenie	

systemu	analizy	projektowej,	który	umożliwia	ocenę	

wartości	biznesowej	każdego	przedsięwzięcia	komer-

cyjnego	prowadzonego	przez	spółkę.	

W	 2009	 nastąpiło	 połączenie	 Asseco	 Business	

Solutions	 z	 firmą	 Anica	 System	 specjalizującą	

się	 w	 produkcji	 mobilnych	 narzędzi	 analitycznych	

wspierających	 zarządzanie	 siecią	 przedstawicieli	

handlowych.	Połączenie	to	umożliwia	dalszą	ekspan-

sję	 Spółki	 oraz	 zwiększenie	 jej	 konkurencyjności.	

W	2009	Asseco	Business	Solutions	wprowadziło	na	

rynek	nowy	produkt	Asseco	WAPRO	MAX,	zintegro-

wany	system	klasy	ERP	dla	małych	i	średnich	firm.	

System	 stworzony	 został	 w	 oparciu	 o	 nowoczesne	

Działalność biznesowa
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technologie	 z	 wykorzystaniem	 doświadczenia	 uzy-

skanego	 na	 bazie	 współpracy	 z	 kilkudziesięcioma	

tysiącami	użytkowników.

Spółka	 w	 2009	 realizowała	 szereg	 kontraktów,	

najważniejsze	 z	 nich	 dotyczyły	 wdrożenia	 syste-

mów	 ERP	 w	 Grupie	 Kapitałowej	 Makarony	 Polskie	

i	firmie	księgarskiej	Polanglo,	a	także	uruchomienia	

systemów	 mobilnych	 w	 Millenium	 Bank,	 Torfarm,	

Tchibo	Warszawa	 i	w	Polskiej	Telefonii	Komórkowej	

CENTERTEL.

Asseco Systems

Jedna	 z	 czołowych	 polskich	 firm,	 świadczących	

usługi	 serwisowe	 i	 outsourcing	 IT.	 Specjalizuje	 się	

w	 zaawansowanych	 usługach	 związanych	 z	 inte-

gracją	 systemów	 (bezpieczeństwo	 danych,	 archi-

wizacja	 i	 zarządzanie	 zasobami	 IT).	 Firma	posiada	

także	kompetencje	z	zakresu	usług	teletechnicznych	

i	automatyki	budynków.

Integracja	 systemowa,	 w	 której	 specjalizuje	 się	

Asseco	 Systems,	 jest	 drugim	 co	 do	 wielkości	 –	

po	 dystrybucji	 sprzętu	 –	 segmentem	 polskiego	

rynku	IT.	Okazał	się	on	podatny	na	zjawiska	kryzy-

sowe.	Nawet	w	 tak	niesprzyjającym	otoczeniu	biz-

nesowym	spółce	Asseco	Systems	udało	się	osiągnąć	

w	 2009	 r.	 bardzo	 dobre	 wyniki	 –	 lepsze	 od	 ocze-

kiwanych.	 Zaowocowało	 solidne	 przygotowanie	 do	

realizacji	 złożonych	 projektów	 infrastrukturalnych	

i	dobre	rozpoznanie	potrzeb	biznesowych	klientów.	

Do	 sukcesu	 przyczyniła	 się	 także	 dywersyfikacja	

przychodów,	 które	 pochodziły	 z	 dwóch	 głównych	

obszarów	 aktywności	 spółki:	 z	 integracji	 na	 plat-

formy	 systemowe	 (sprzęt	 i	 oprogramowanie)	 oraz	

z	 segmentu	 automatyki	 budynków	 i	 budowy	 data	

center.	W	obu	tych	obszarach	odnotowano	znaczące	

sukcesy.	Największy	kontrakt	w	2009	r.	(o	wartości	

ok.	94	mln	zł)	dotyczył	instalacji	systemów	teletech-

nicznych	w	Hali	Sportowo-Widowiskowej	na	granicy	

miast	 Gdańska	 i	 Sopotu.	 Zawarta	 została	 również	

umowa	z	ARIMR	na	asystę	 techniczną	 i	konserwa-

cję	 oprogramowania	 Oracle	 oraz	 z	 Ministerstwem	

Finansów	 (na	 rozbudowę	 systemu	 bezpieczeństwa	

CAIFS2.	Do	ważnych	kontraktów	należy	także	prze-

targ	na	platformę	pod	system	centralny	dla	KRUS,	

który	 spółka	Asseco	Systems	wygrała	 jako	poddo-

stawca	ABG	(obecnie	Asseco	Poland	SA).	

Asseco Central Europe  
(Asseco Slovakia)

Spółka	 notowana	 na	 Giełdzie	 Papierów	 Wartoś-

ciowych	 w	Warszawie,	 utworzona	 w	 2009	 r.	 przez	

Asseco	 Slovakia	 i	 Asseco	 Czech	 Republic.	 Obie	

spółki	zachowały	osobowość	prawną,	lecz	posiadają	

wspólną	 strukturę	 organizacyjną	 i	 strategię	 bizne-

sową.	 Asseco	 Central	 Europe	 zatrudnia	 obecnie	

ponad	900	pracowników.	

Firma	 dostarcza	 kompleksowe	 rozwiązania	 i	 usługi	

informatyczne	 dla	 międzynarodowych	 instytucji	

finansowych	(Erste,	Allianz,	UniCredit,	etc.),	dla	sek-

tora	prywatnego	oraz	sektora	administracji	publicz-

nej	–	zarówno	na	poziomie	centralnym,	jak	i	lokal-

nym.	Oferta	 spółki	 zawiera	 systemy	 informatyczne	

dla	 banków	 oraz	 towarzystw	 ubezpieczeniowych,	

firm	budowlanych,	systemy	kartowe,	systemy	infor-
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matyczne	 dla	 służby	 zdrowia,	 hurtownie	 danych,	

rozwiązania	Business	Inteligence	oraz	e-commerce,	

systemy	raportowania	oraz	projekty	„pod	klucz”.	

Poprzez	 swoją	 grupę	 kapitałową	 w	 skład,	 której	

wchodzą	Asseco	Czech	Republic,	Asseco	Solutions,	

UNIQUARE	 oraz	 Statlogics,	 produkty	 Asseco	

Central	 Europe	 są	 oferowane	 i	 wdrażane	 na	 ryn-

kach	 Słowacji,	 Republiki	 Czeskiej,	 Węgier,	 Austrii,	

Niemiec	 oraz	 Szwajcarii.	W	 2009	 r.	 Spółka	 posze-

rzyła	 swoją	 działalność	 o	 rynek	 węgierski	 poprzez	

nabycie	70.04%	akcji	Statlogics,	firmy	 IT	specjali-

zującej	się	w	tworzeniu	oprogramowania	do	obsługi	

pożyczek	konsumenckich.

W	 2009	 r.	 spółka	 zdobyła	 wiele	 znaczących	 kon-

traktów	w	różnych	sektorach	gospodarki.	Podpisała	

umowy	 z	 grupą	 finansową	Wüstenrot	 w	 Czechach	

na	 dostarczenie	 i	 integrację	 kompleksowych	 sys-

temów	 informatycznych	 do	 obsługi	 kas	 mieszka-

niowych	 (StarBUILD),	 ubezpieczeń	 (StarINS)	 oraz	

bankowości	 elektronicznej	 (eStarBANK).	 Ponadto	

wygrała	 kontrakt	 z	 Stavební	 spořitelna	 České	

spořitelny	 (Kasa	 Mieszkaniowa	 Czeskiego	 Banku	

Oszczędnościowego)	na	kompletną	przebudowę	oraz	

dostarczenie	systemu	produkcyjnego	nowej	genera-

cji	dla	kas	mieszkaniowych.

Asseco South Eastern Europe

Spółka	 notowana	 na	 Giełdzie	 Papierów	 Wartoś-

ciowych	w	Warszawie.	W	skład	holdingu	wchodzi	pięć	

podmiotów	 zależnych	 działających	 na	 terytorium	

Serbii,	Chorwacji,	Czarnogóry,	Bośnii	i	Hercegowiny,	

Kosowa,	 Mołdawi,	 Albanii,	 Bułgarii	 oraz	 Rumunii.	

Od	 początku	 działalności	 Asseco	 SEE	 koncentruje	

się	 na	 rozwoju	 własnych	 rozwiązań	 informatycz-

nych.	Zajmuje	w	 tym	regionie	wiodącą	pozycję	na	

rynku	rozwiązań	ITC	dla	sektora	bankowego	i	tele-

komunikacyjnego,	 usług	 integracyjnych,	 rozwiązań	

z	obszaru	uwierzytelniania	oraz	na	rynku	bankoma-

tów	i	terminali	płatniczych.

W	2009	r.	rynki,	na	których	spółki	należące	do	hol-

dingu	 Asseco	 South	 Eastern	 Europe	 świadczyły	

usługi	 IT,	 pozostawały	 pod	 negatywnym	 wpływem	

globalnego	 kryzysu	 gospodarczego.	 Tym	nie	mniej	

zawartych	zostało	wiele	ważnych	kontraktów.	Należy	

do	 nich	 m.in.	 umowa	 z	 firmą	 T-Hrvatski	 Telekom	

(członek	 Grupy	 Deutsche	 Telecom	 AG)	 na	 dostar-

czenie	systemu	billingowego	oraz	świadczenie	usług	

outsourcingowych,	a	 także	ogromny	projekt	 integ-

racyjny	 obejmujący	 odnowienie	 infrastruktury	 ICT	

oraz	zabezpieczenie	ciągłości	działania	w	Podgoricka	

Banka	 Societe	 Generale	 Group.	 Do	 sukcesów	 zali-

czyć	można	pierwsze	wdrożenie	głównego	systemu	

bankowego	w	słoweńskim	Banku	NLB	oraz	zawarcie	

umowy	na	dostawę	głównego	systemu	bankowego	

z	United	Bank	of	Albania.	Ważnym	osiągnięciem	było	

zawarcie	5-letniego	kontraktu	z	Bankiem	Millennium	

w	Polsce	na	wdrożenie,	integrację	oraz	wsparcie	roz-

wiązań	Infrastruktury	Klucza	Publicznego	(PKI)	oraz	

systemu	Banking,	a	 także	umowa	z	Ministerstwem	

Obrony	w	Chorwacji	na	wdrożenie	rozwiązania	obej-

mującego	 elektroniczne	 dowody	 tożsamości	 (eID),	

zarządzanie	identyfikacją	i	dostępem	oraz	zarządza-

nie	zasobami	informatycznymi.	

Ponadto	 do	 kluczowych	 klientów	 Asseco	 SEE	

należą	 m.in.:	 BCR	 Romanian	 Commercial	 Bank,	

Bank	 Bancpost	 w	 Rumunii,	 Bank	 NLB	 w	 Słowenii,	
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Macedonian	 Telecom,	 Intesa	 Sanpaolo	 w	 Rumunii,	

Privredna	 banka	 Belgrade	 w	 Serbii	 i	 Zagrebacka	

Banka	na	Chorwacji.	

Asseco DACH 

Przedmiotem	 działalności	 holdingu	 są	 inwestycje	

kapitałowe	oraz	świadczenie	usług	informatycznych	

na	 rynkach	 Niemiec,	 Austrii	 i	 Szwajcarii.	 W	 skład	

holdingu	wchodzą	dwie	firmy	niemieckie:	Matrix42	

AG	 oraz	 Automation	 &	 Productivity	 AG	 wraz	 z	 jej	

jednostką	zależną	z	Austrii.	

Spółka	Matrix42	AG	działa	na	rynku	rozwiązań	wspie-

rających	zarządzanie	usługami	IT	i	cyklem	życia	pro-

duktów	(PLM/ITSM).	W	2009	r.	zapotrzebowanie	na	

w	pełni	zintegrowane	rozwiązania	rosło,	podczas	gdy	

popyt	na	systemy	wyspowe	spadał.	Duże	znaczenie	

dla	 rynku	miały	 kwestie	 bezpieczeństwa	 i	wirtuali-

zacji	oraz	wprowadzenie	MS	Windows7,	który	może	

stać	się	siłą	napędową	dla	projektów	migracyjnych	

w	2010	r.	Największym	kontraktem	Matrix42	AG	była	

umowa	podpisana	z	producentem	półprzewodników	

Infineon	wprowadzająca	Katalog	Usług	Matrix42	dla	

28.000	pracowników	na	całym	świecie.	

W	2009	r.	firma	Matrix42	AG	połączyła	się	ze	spółką	

update4u	Software	AG.	Pozwoliło	to	na	umocnienie	

pozycji	wiodącej	 na	 niemieckim	 rynku	 zintegrowa-

nych	 rozwiązań	 PLM	 /	 ITSM.	 W	 ramach	 procesów	

konsolidacyjnych	przeprowadzona	została	restruktu-

ryzacja	w	obszarach	produkcji,	administracji	i	sprze-

daży.	Zapoczątkowano	wspólną	obsługę	zarządzania	

finansami,	zasobami	 ludzkimi	oraz	działalnością	IT,	

co	w	przyszłości	pozwoli	na	uzyskanie	oszczędności	

oraz	 umożliwi	 zwiększenie	 skali	 rozwijanej	 dzia-

łalności.	 Dokonano	 też	 przebudowy	 modeli	 sprze-

daży	bezpośredniej	i	pośredniej	w	celu	zwiększenia	

wydajności	i	skuteczności	działań	sprzedażowych.	

Spółka	 Automation	 &	 Productivity	 AG	 prowa-

dzi	 działalność	 na	 rynku	 systemów	 ERP,	 który	 był	

w	 2009	 roku	 zdominowany	 przez	 działania	 kon-

solidacyjne.	 Kryzys	 gospodarczy	 spowodował,	 że	

przedsiębiorstwa	 dążyły	 do	 przedłużenia	 okresu	

użytkowania	 rozwiązań	 ERP.	 Tym	 nie	 mniej	 wiele	

z	 nich	 dokonało	 inwestycji	 w	 środowisko	 ERP,	 aby	

zwiększyć	swoją	konkurencyjność.	Najbardziej	zna-

cząca	dla	AP	AG	umowa	w	2009	r.	została	podpisana	

z	firmą	Phoenix	Solar	AG,	wiodącym	dostawcą	sys-

temów	fotowoltaicznych.	Kontrakt	obejmował	wdro-

żenie	systemu	ERP	oraz	narzędzi	workflow.	

Asseco Northern Europe  

Przedmiotem	 działalności	 holdingu	 są	 inwesty-

cje	 kapitałowe	w	 spółki	 informatyczne	 oraz	 świad-

czenie	 usług	 informatycznych	 na	 terenie	 kra-

jów	 skandynawskich	 oraz	 republik	 nadbałtyckich	

(Szwecja,	Norwegia,	Dania,	Litwa,	Łotwa,	Estonia).	

Obecnie	 w	 skład	 holdingu	 wchodzą	 duńska	 spółka		

IT	Practice	oraz	litewska	Sintagma.

IT	 Practice	 świadczy	wysokiej	 klasy	 usługi	 consul-

tingowe	 oraz	 dostarcza	 własne	 rozwiązania	 infor-

matyczne	dla	sektora	finansowego	oraz	biotechno-

logicznego.	Wśród	klientów	IT	Practice	znajdują	się	

największe	spółki	z	Danii	i	Europy	Północnej.	

Sintagma	 jest	wiodącym	producentem	oprogramo-

wania	 i	 integratorem	 systemów	 informatycznych	
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na	 Litwie.	 Jej	 oferta	 skierowana	 jest	 głównie	 do	

sektora	 finansowego	 oraz	 administracji	 publicznej.		

Do	 jej	 klientów	 należą:	 Biblioteka	 Narodowa,	

Ministerstwo	 Spraw	 Wewnętrznych,	 Ministerstwo	

Spraw	 Zagranicznych,	 Ministerstwo	 Finansów,	

Ministerstwo	 Obrony	 Narodowej,	 Ministerstwo	

Edukacji	 i	 Nauki,	 Biuro	 Ubezpieczycieli	

Komunikacyjnych,	SE	Sampo	Life	 Insurance	Baltic,	

SEB	Life	Insurance,	Stowarzyszenie	stacji	państwo-

wej	kontroli	technicznej	pojazdów	“Transeksta”.

W	 2009	 roku	 rozpoczął	 się	 proces	 połączenia	

Sintagmy	 z	 firmą	 Informacinių	 projektų	 sistemos	

UAB.	 Celem	 fuzji	 jest	 konsolidacja	 kompeten-

cji	 i	 doświadczenia	 w	 tworzeniu	 systemów	 infor-

matycznych	 dla	 sektora	 ubezpieczeń,	 jak	 również	

wzmocnienie	 pozycji	 rynkowej	 w	 tym	 sektorze	

w	krajach	bałtyckich.	Połączenie	zostało	ukończone		

w	dniu	11	stycznia	2010	roku.

Najważniejsze	 kontrakty	 Sintagmy	 w	 2009	 roku	

to:	 dostawa	 interaktywnych	 usług	 elektronicz-

nych,	 sprzętu	 do	 samoobsługi	 oraz	 oprogramowa-

nia	 do	 zamawiania	 i	 otrzymywania	 publikacji	 dla	

litewskiej	 Biblioteki	 Narodowej,	 kontynuacja	 roz-

woju	 Krajowego	 Systemu	 Informacji	 o	Wizach	 dla	

Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych,	rozwój	systemu	

informatycznego	 do	 zarządzania	 finansami	 i	 księ-

gowością	 dla	 Ministerstwa	 Finansów	 oraz	 dostawa	

sprzętu	 komputerowego	 i	 usług	dla	 głównego	 sys-

temu	bankowego	w	Bankas	SNORAS	AB.

Asseco South Western Europe

Przedmiotem	 działalności	 holdingu	 są	 inwestycje	

kapitałowe	 w	 spółki	 informatyczne	 oraz	 świadcze-

nie	 usług	 informatycznych	 w	 Hiszpanii,	 Portugalii,	

Francji	 i	 we	Włoszech.	W	 skład	 holdingu	 wchodzą	

dwie	 firmy	 hiszpańskie:	 Asseco	 Spain	 SA	 (dawny	

RAXON	Informatica)	oraz	spółka	Terminal	Systems	

SA,	specjalizująca	się	w	projektowaniu	 i	wdrażaniu	

systemów	informatycznych	dla	firm	transportowych.

Asseco	Spain	to	jedna	z	czołowych	hiszpańskich	spółek	

informatycznych.	 Posiada	 niezwykle	 szeroką	 ofertę	

kompleksowych	usług	informatycznych,	co	umożliwia	

jej	klientom	uzyskanie	wszystkich	produktów	 i	usług	

od	jednego	dostawcy.	Oferuje	konsultacje	w	zakresie	

infrastruktury	IT,	systemy	bezpieczeństwa,	rozwiąza-

nia	do	zarządzania	 zasobami	 ludzkimi,	usługi	outso-

urcingowe	 oraz	 kompleksowe	wsparcie	 IT.	 Świadczy	

pełen	zakres	usług,	począwszy	od	negocjacji	i	zakupu	

poprzez	 dostawę	 i	 dostosowanie	 do	 potrzeb	 klienta,	

a	skończywszy	na	rozwoju	i	instalacji	oprogramowania	

wraz	z	niezbędną	infrastrukturą	sprzętową.	

Asseco	Spain	od	kilku	lat	współpracuje	z	Telefonicą	

będącą	 głównym	 operatorem	 telekomunikacyjnym	

w	Hiszpanii	oraz	 jedną	z	największych	firm	teleko-

munikacyjnych	na	świecie.	Przedsięwzięcia	zrealizo-

wane	wspólnie	w	ciągu	ostatnich	trzech	latach	wyge-

nerowały	przychody	przekraczające	50	mln	Euro.	

Wśród	największych	klientów	Asseco	Spain	znajdują	

się	 ponadto:	 Iberdrola,	 Banesto	 i	 Iberia,	 Ericsson,	

Hyatt	 Corporation,	 Banko	 Santander	 Central	

Hispano,	Pfizer,	Benesto	–	Banco	Espanol	de	Credito,	

Bank	of	America,	Toyota,	czy	Vodafone.

 Działalność biznesowa
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Rozwiązania sektorowe

Grupa	Kapitałowa	Asseco	specjalizuje	się	w	produkcji	

własnego	 oprogramowania	 dla	 wiekszości	 sektorów	

gospodarki.	W	portfolio	Grupy	można	znaleźć	systemy	

dla:	 bankowości	 i	 finansów,	 administracji	 publicznej	

i	samorządowej	oraz	przemysłu,	handlu	i	usług.	

Sektor bankowo-finansowy

Rynek bankowy

Asseco	 Poland	 SA	 współpracuje	 z	 bankami	 od	

początku	 swojej	 działalności,	 dostarczając	 kom-

pleksowe	 systemy	 informatyczne.	 Obecnie	 ponad	

połowa	działających	w	Polsce	banków	korzysta	z	roz-

wiązań	 Spółki.	 Klientami	 Asseco	 są	m.in.	 PKO	 BP,	

BGŻ	(Rabobank),	Deutsche	Bank	PBC,	Allianz	Bank,	

Euro	Bank	(Societe	Generale),	Bank	Pocztowy,	Bank	

Gospodarstwa	Krajowego,	Volkswagen	Bank.	Spółka	

współpracuje	również	z	sektorem	bankowości	spół-

dzielczej,	 obsługując	 wszystkie	 banki	 zrzeszające	

i	ponad	70%	rynku	banków	spółdzielczych.

Oferta	dla	sektora	bankowego:

	▪ Systemy	transakcyjne
	▪ Systemy	back	office
	▪ Systemy	wsparcia	sprzedaży
	▪ Systemy	obsługi	posprzedażnej
	▪ Sales	Intelligence
	▪ Systemy	analityczne
	▪ Operacje	kartowe
	▪ Systemy	bankowości	elektronicznej
	▪ Oprogramowanie	wspomagające

Flagowym produktem Asseco Poland SA dla 

sektora bankowego jest kompleksowy system 

informatyczny o nazwie def3000.

Także	 inne	 spółki	 z	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco		

mają	 mocną	 pozycję	 w	 zakresie	 dostarczania		

własnych	 rozwiązań	 dla	 sektora	 bankowego.		

Asseco	 Central	 Europe	 współpracuje	 z	 instytu-

cjami	finansowymi	od	początku	swojej	działalności.		

Spółka	 stworzyła	 rodzinę	 produktów	 StarBANK,		

która	 kompleksowo	 obsługuje	 sektor	 bankowy.	

Wśród	 klientów	 spółki	 znajdują	 się:	 Consumer	

Finance	 Holding,	 Eximbanka,	 Poštová	 banka,	

Slovenská	 sporiteľňa,	Wűstenrot	 stavebná	 sporite-

ľňa,	Česká	spořitelna.

Asseco	 South	 Eastern	 Europe,	 giełdowa	 spółka	

z	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco,	 również	 specjalizuje	

się	w	rozwiązaniach	dla	sektora	bankowego.	Oferta	

obejmuje	 pełne	 portfolio	 własnego	 oprogramowa-

nia	 począwszy	 od	 systemów	 core	 bankinkgowych,	

poprzez	 systemy	 obsługujące	 płatności,	 rozwiąza-

nia	 business	 intelligence,	 a	 skończywszy	 na	 roz-

wiązaniach	wspomagających	 zarządzanie	 relacjami	

z	 klientami	 (CRM)	 oraz	 instalację	 terminali	 płatni-

czych	 i	 bankomatów.	 Centralne	 systemy	 bankowe	

oferowane	 przez	 Asseco	 South	 Eastern	 Europe	

funkcjonują	 zarówno	 na	 platformie	 ORACLE,	 jak	

i	Microsoft.	Wśród	klientów	spółki	znajdują	się:	ABN	

AMRO	Bank	w	Rumunii,	Allianz	Zagreb	w	Chorwacji,	

Banca	 Italo-Romena	 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.	
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Doskonałym	 uzupełnieniem	 powyższych	 produk-

tów	 jest	 oferta	 spółki	 UNIQUARE,	 dostarczającej	

kompleksowe	 rozwiązanie	 front-end’owe	 o	 nazwie	

UBM	 Suite.	 Rozwiązania	 firmy	 UNIQUARE	 bazują	

na	platformach	ORACLE	oraz	DB2.	Klientami	spółki	

m.in.	sa:	Bank	DBNord,	UniCredit,	Deutsche	Bank,	

Hypo	Group	czy	Bank	RCB.

Instytucje finansowe

Asseco	Poland	SA	ma	mocną	pozycję	wśród	dostawców	

oprogramowania	 dla	 sektora	 finansowego.	 Głównym	

rozwiązaniem	oferowanym	przez	Spółkę	 jest	 rodzina	

produktów	Promak,	dedykowanych	między	innymi	dla	

biur	maklerskich	czy	firm	inwestycyjnych.	Z	rozwiązań	

Spółki	korzystają	między	innymi:	Biuro	Maklerskie	Alior	

Bank,	 Dom	Maklerski	 Banku	 Handlowego,	 Beskidzki	

Dom	Maklerski	oraz	Dom	Maklerski	Millennium.

ADH	Soft	–	spółka	z	Grupy	Kapitałowej	Asseco	–	specja-

lizuje	się	w	tworzeniu	profesjonalnego	oprogramowania	

dla	firm	sektora	finansowego	ze	szczególnym	wskaza-

niem	na	branżę	leasingową	oraz	car	fleet	management	

(CFM).	Rozwiązań	Spółki	używa	około	70%	firm	dzia-

łających	na	rynku	leasingowym.	Zrealizowała	wdroże-

nia	w	ponad	60	firmach	z	tego	sektora.	Głównym	pro-

duktem	ADH	Soft	 jest	System	LEO	Leasing,	na	który	

składa	 się	 część	 operacyjna	 i	 finansowo-księgowa,	

a	także	szereg	modułów	dodatkowych,	poszerzających	

funkcjonalności	 programu.	 Z	 produktu	 LEO	 Leasing	

korzystają	 m.in.:	 BNP	 Paribas	 Lease	 Group,	 Fortis	

Lease,	 Caterpillar	 Financial	 Services,	 Daimler	 Fleet	

Management,	Mercedes	Benz	Leasing	i	wiele	innych.

W	 ofercie	 Grupy	 znajduje	 się	 również	 rozwiązanie	

kierowane	do	wszelkich	instytucji	finansowych	świad-

czących	usługi	faktoringu,	o	nazwie	Asseco	Factoring.	

System	 zapewnia	 szybkie	 oraz	 bezpieczne	wykony-

wanie	operacji	za	pośrednictwem	sieci	internet.	

W	 ramach	 ekspansji	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 na	

nowe	rynki	w	Europie,	portfolio	produktów	sektora	

bankowo-finansowego	 zostało	 wzbogacone	 o	 pro-

dukty	 duńskiej	 firmy	 IT	 Practice.	 Spółka	 specjali-

zuje	się	w	budowie	aplikacji	oraz	rozwiązań	IT	„pod	

klucz”,	a	 także	w	usługach	z	zakresu	optymalizacji	

architektury	 i	 infrastruktury	 informatycznej.	Wśród	

klientów	 IT	 Practice	 znajdują	 się	 są	 głównie	 firmy	

z	 sektora	 bankowo-finansowego	 oraz	 biotechnolo-

gicznego,	m.in.:	Nykredit,	PBS,	Nordea,	NovoZymes,	

Experian,	JP	Morgan	Chase	&	Co,	ING	Bank.

Także	 Asseco	 Central	 Europe	 oferuje	 kompleksowe	

produkty	 do	 obsługi	 rynku	 kapitałowego	 i	 sektora	

finansowego.	 SofiSTAR	 to	 rozwiązanie	 dedyko-

wane	do	obsługi	 otwartych	 funduszy	 emerytalnych.	

Z	 rozwiązań	 Spółki	 korzystają:	 ČSOB	 dôchodková	

správcovská	 spoločnosť,	 STABILITA,	 VÚB	 Generali	

dôchodková	správcovská	spoločnosť.	

Ubezpieczenia

Współpraca	 Asseco	 Poland	 SA	 z	 tym	 sektorem	 roz-

poczęła	 się	 od	 budowy	 i	 wdrożenia	 Zintegrowanego	

Systemu	Informatycznego	dla	Grupy	PZU	–	największej	

polskiej	grupy	ubezpieczeniowej.	Obecnie	oferta	Asseco	

Poland	SA	obejmuje	kompleksowe	systemy	dla	ubez-

pieczeń	majątkowych	 i	 ubezpieczeń	 na	 życie.	 Wśród	

klientów	Spółki	są	m.in.	Grupa	PZU,	Grupa	Warta,	HDI	

Asekuracja	i	Ubezpieczeniowy	Fundusz	Gwarancyjny.	

Asseco	 Central	 Europe	 także	 posiada	 rozwiązania	

dedykowane	dla	sektora	ubezpieczeń.	Sztandarowym	

produktem	spółki	jest	StarINS,	kompleksowy	system	

informatyczny	 dla	 ubezpieczeń,	 zawierający	 m.in.:	

Oferta handlowa
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moduły	do	zarządzania	działalnością	ubezpieczeniową	

w	 warstwie	 obsługi	 klienta,	 jak	 i	 prowadzenia	 sieci	

placówek	 ubezpieczeniowych.	 Z	 rozwiązań	 Asseco	

Central	Europe	skorzystał	m.in.	Pojišťovna	VZP.

Ofertę	Grupy	Kapitałowej	Asseco	uzupełnia	rozwią-

zanie	 oferowane	 przez	 litewską	 spółkę	 Sintagma	

UAB,	o	nazwie	LIB-MS,	będące	kompleksowym	sys-

temem	obsługującym	 towarzystwa	ubezpieczeń	na	

życie,	wdrożonym	miedzy	innymi	w	grupie	ubezpie-

czeniowej	SEB.

Sektor Administracji 
Publicznej

Administracja centralna

Asseco	Poland	SA	realizuje	obecnie	duże,	skompli-

kowane	projekty	IT	w	sektorze	administracji	publicz-

nej	 w	 zakresie	 kompleksowych	 systemów	 infor-

matycznych	 dla	 sektora	 ubezpieczeń	 społecznych	

(Kompleksowy	 System	 Informatyczny	 dla	 ZUS),	

systemów	IT	dla	administracji	państwowej	na	pozio-

mie	 centralnym	 (system	 CEPIK	 dla	 MSWiA,	 kom-

pleksowy	system	dla	Straży	Granicznej)	oraz	agencji	

rządowych	(system	IACS	dla	ARiMR).

Spółki	z	Grupy	Kapitałowej	Asseco	są	także	mocno	

obecne	 ze	 swoimi	 rozwiązaniami	 informatycz-

nymi	w	sektorze	administracji	państwowej.	Asseco	

South	 Eastern	 Europe	 wdrożyło	 swoje	 oprogra-

mowanie	 w	 największych	 instytucjach	 publicz-

nych,	 do	 których	 należą:	 Ministerstwo	 Rolnictwa	

Rumunii,	Ministerstwa	Finansów	Chorwacji	 i	Serbii,	

Ministerstwo	 Spraw	 Wewnętrznych	 Macedonii	 czy	

Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych	Serbii.

Doświadczenie	zdobyte	podczas	współpracy	z	orga-

nizacjami	 Unii	 Europejskiej	 przy	 tworzeniu	 syste-

mów	dopłat	dla	rolnictwa	w	ramach	funduszy	euro-

pejskich,	czynią	z	Grupy	Kapitałowej	Asseco	jednego	

z	najbardziej	doświadczonych	partnerów	w	tej	części	

Europy	w	tym	segmencie	ekonomicznym	UE.

Asseco	Central	Europe	to	kolejna	spółka	z	grupy	reali-

zujaca	kompleksowe	projekty	dla	sektora	administracji	

publicznej.	Oferuje	ona	autorskie	rozwiazania	począw-

szy	 od	 szczegółowej	 analizy	 potrzeb	 klienta,	 przez	

konsultowanie	 możliwych	 rozwiązań,	 projektowanie	

optymalnej	 architektury	 technologicznej,	 po	 testowa-

nie,	 dokumentowanie,	 wdrażanie	 i	 szkolenie.	 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.

Administracja samorządowa (lokalna)

Asseco	 Poland	 SA	 dostarcza	 rozwiązania	 IT	 dla	

administracji	 samorządowej	 wszystkich	 szczebli.	

Oferowane	 oprogramowanie	 integruje	 funkcjonu-

jące	w	urzędach	systemy	 informatyczne	działające	

w	różnych	technologiach.	Rozwiązania	Spółki	są	ela-

styczne,	konfigurowalne	i	ukierunkowane	na	bieżące	

potrzeby	 administracji	 samorządowej.	 Wśród	 roz-

wiązań	Asseco	oferowanych	jednostkom	administra-

cji	samorządowej	można	znaleźć:	systemy	workflow,	

systemy	obsługi	klienta,	systemy	CRM	i	ERP.	Do	naj-

większych	klientów	należą:	Urząd	Miasta	Szczecina,	

Urząd	Miasta	Częstochowy,	Urząd	Miasta	Wrocławia	

oraz	Związek	Miast	i	Gmin	Dorzecza	Parsęty.

Gdańska	 spółka	 zależna	 OTAGO	 realizuje	 wdro-

żenia	 w	 zakresie	 wsparcia	 pracy	 urzędów	 admini-
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stracji	 samorządowej.	 Autorski	 projekt	 tej	 spółki	

–	Zintegrowany	System	Wspomagania	Zarządzania	

Miastem	OTAGO	–	jest	sprawdzonym	rozwiązaniem	

spełniającym	 wszystkie	 wymagania	 do	 prawidło-

wego	funkcjonowania	instytucji	samorządowych.

Opieka zdrowotna

Asseco	 Poland	 SA	 jest	 obecnie	 liderem	 rynku	 roz-

wiązań	 informatycznych	 dla	 opieki	 zdrowotnej,	

oferując	 rozwiązania	 własne:	 InfoMedica	 oraz	

mMedica.	 Klientami	 Spółki	 jest	 ponad	 450	 naj-

większych	szpitali	w	Polsce	oraz	większość	polskich	

Centrów	Krwiodawstwa	 i	Krwiolecznictwa	–	Asseco	

dostarcza	tam	zarówno	rozwiązania	wspomagające	

obsługę	pacjentów,	jak	i	systemy	do	rozliczeń	kon-

traktów	 i	 zarządzania	 placówkami.	 Z	 jednostkami	

Narodowego	Funduszu	Zdrowia	Spółka	współpracuje	

zarówno	na	płaszczyźnie	infrastruktury	IT,	jak	i	opro-

gramowania.	Wszystkie	placówki	 lecznictwa	uzdro-

wiskowego	do	rozliczania	swoich	usług	z	NFZ	stosują	

aplikację	internetową,	dostarczoną	i	wdrożoną	przez	

Asseco	 Poland	 SA.	 Rozwiązania	 Spółki	 w	 obszarze	

opieki	zdrowotnej	są	zgodne	zarówno	z	dyrektywami	

Unii	 Europejskiej,	 jak	 i	 z	 dokumentami	 określają-

cymi	założenia	Strategii	Informatyzacji	Polski.

Mocną	pozycję	w	sektorze	ma	także	Asseco	Central	

Europe,	która	oferuje	kompleksowy	system	informa-

tyczny	przeznaczony	dla	służby	zdrowia	–	Mediform.	

System	 został	 wdrożony	 w	 Fakultná	 nemocnica	

s	 poliklinikou	 F.D.Roosevelta	 v	 Banskej	 Bystrici,	

Fakultná	 nemocnica	 Trnava,	 Union	 zdravotná	

poisťovňa,	Všeobecná	zdravotná	poisťovňa,	Národné	

centrum	zdravotníckych	informácií	–	NCZI.

Służby mundurowe,  

organizacje międzynarodowe

Jako	 jedyna	firma	z	Europy	Środkowo-Wschodniej,	

Asseco	 Poland	 SA	 zrealizowała	 ponad	 30	 pro-

jektów	 bezpośrednio	 dla	 instytucji	 i	 agencji	 Unii	

Europejskiej	 oraz	 NATO.	 Skutecznie	 konkurujemy	

na	tym	rynku	z	największymi	firmami	informatycz-

nymi	 na	 świecie.	 Zrealizowaliśmy	 zaawansowane	

technologicznie	 projekty	 m.in.	 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).

Przemysł, handel i usługi

Telekomunikacja

Asseco	Poland	SA	ma	ok.	40%	udziału	w	rynku	sys-

temów	 billingowych	 dla	 operatorów	 telekomunika-

cyjnych.	 Spółka	 jest	 głównym	 dostawcą	 systemu	

billingowego	 SERAT	 2	 dla	 Telekomunikacji	 Polskiej.	

Z	rozwiązań	zbudowanych	i	wdrożonych	przez	Asseco	

Poland	 SA	 korzystają	 czołowi	 operatorzy	 telefonii	

GSM	 oraz	 stacjonarnej	 na	 polskim	 rynku,	 a	 także	

firmy	 z	 obszaru	 nowoczesnych	 mediów.	 Z	 autor-

skiego	rozwiązania	Asseco	korzysta	m.in.	Grupa	ITI.

Dzięki	kompleksowej	ofercie	Asseco	South	Eastern	

Europe	 skierowanej	 do	 sektora	 telekomunikacyj-

nego,	 rozwiązania	 Asseco	 są	 obecne	 w	 krajach	

bałkańskich.	 Klientami	 Spółki	 są	 m.in.:	 Mobilna	

Telefonija	 Republike	 Srpske,	 Orange	 Rumunia	 czy	

T-Com	Croatia	Zagreb.

Oferta handlowa
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Energetyka

Jako	jeden	z	liderów	rynku	Asseco	Poland	SA	realizuje	

największe	projekty	 IT	dla	wiodących	grup	energe-

tycznych.	Blisko	65%	spółek	energetycznych	w	Polsce	

jest	obsługiwanych	przez	Asseco.	Około	60%	rachun-

ków	za	prąd	w	Polsce	jest	generowanych	w	oparciu	

o	 autorskie	 systemy	 billingowe	 (Energos	 Handel)	

wdrożone	 przez	 Asseco	 Poland	 SA.	 Proponowane	

przez	 Asseco	 Poland	 SA	 rozwiązania	 z	 rodziny	

Asseco	Utility	Management	Solutions	 (Asseco	UMS)	

oraz	Asseco	Facility	&	Asset	Management	Solutions	

(Asseco	FAMS)	wypełniają	oczekiwania	firm	tego	sek-

tora	gwarantując	kompleksowe	rozwiązania	dla	całej	

infrastruktury	 publicznej.	 Z	 rozwiązań	 Asseco	 sko-

rzystały	spółki	takich	Grup	Kapitałowych,	jak:	ENEA,	

ENERGA,	TAURON	PGE,	PGNiG.

Utilities

Asseco	 Poland	 SA	 jest	 prekursorem	 najnowszych	

rozwiązań	informatycznych	w	sektorze	użyteczności	

publicznej.	 Korzysta	 z	 nich	 ponad	 60%	 przedsię-

biorstw	wodociągowo-kanalizacyjnych	i	ponad	55%	

firm	ciepłowniczych	działających	w	Polsce	na	terenie	

miast	liczących	powyżej	100	tys.	mieszkańców.	Do	

największych	klientów	Spółki	w	tym	sektorze	należą	

przedsiębiorstwa	 komunalne	 takich	 miast	 jak:	

Warszawa,	 Łódź,	 Wrocław,	 Szczecin,	 Bydgoszcz,	

Gdańsk	czy	Opole.

Oprócz	 produktów	 i	 usług	 dedykowanych	 do	

wcześniej	 wymienionych	 sektorów	 gospodarki,	

Grupa	Kapitałowa	Asseco	oferuje	szereg	rozwiązań	

nie	zależnych	sektorowo,	m.in.:

Integracja IT

Kompetencje	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 w	 zakre-

sie	 integracji	 IT	 obejmują	 bardzo	 szeroki	 zestaw	

usług	 i	 produktów,	 począwszy	 od	 rozwiązań	 zwią-

zanych	z	bezpieczeństwem	systemów	 informatycz-

nych	 i	 sieci,	 bezpieczeństwem	 zasobów	 i	 usług,	

poprzez	 budowę	 struktur	 sieciowych	 (lokalnych	

i	 rozległych,	 przewodowych	 i	 bezprzewodowych)	

oraz	 usług	 optymalizujących	 efektywność	 dostępu	

do	danych	i	wykorzystanie	pasma,	po	systemy	por-

talowe,	usługi	zarządzania	strukturą	 informatyczną	

oraz	centra	przetwarzania	danych.	W	ofercie	 znaj-

dują	 się	 również	 kompleksowe	 usługi	 w	 zakresie	

projektowania	i	realizacji	systemów	tzw.	inteligent-

nego	 budynku	 oraz	 usługi	 audytorskie	 związane	

z	bezpieczeństwem	systemów	teleinformatycznych.	

W	 Polsce	 za	 ten	 zakres	 usług	 odpowiada	 spółka	

Asseco	Systems,	podczas	gdy	poza	granicami	Polski	

usługi	 tego	 rodzaju	 świadczone	 są	 przez	 dedyko-

wane	 podmioty	 wchodzące	 w	 skład	 regionalnych	

filarów	Grupy	Kapitałowej	Asseco.
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Rozwiązania ERP

Rozwiązania	ERP	kierowane	są	niemal	do	wszystkich	

sektorów	 gospodarki.	W	 ramach	Grupy	Kapitałowej	

Asseco	istnieje	szeroka	gama	produktów	spełniających	

wymagania	 zarówno	 dużych	 jak	 i	 mniejszych	 pod-

miotów.	Flagowy	produkt	Grupy	Kapitałowej	Asseco	

oferowany	jest	obecnie	przez	spółkę	Asseco	Business	

Solutions,	 stanowiacą	 Centrum	 Kompetencyjne	

odpowiedzialne	 za	 systemy	 ERP,	 oprogramowanie	

dla	MSP,	 outsourcing	 IT.	W	ofercie	 posiada	 również	

rozwiązania	 mobilne,	 systemy	 faktoringowe	 i	 plat-

formy	wymiany	danych.	ABS	oferuje	m.in.	dwa	pod-

stawowe	 nowoczesne,	 zintegrowane	 systemy	 ERP	

wspierające	 zarządzanie	 średnim	 i	 dużym	 przed-

siębiorstwem:	Asseco	SAFO	–	 oparte	 o	 technologię	

Oracle	oraz	Asseco	SOFTLAB	ERP	–	aplikacja	oparta	

o	technologię	Microsoft.	Wśród	klientów	firmy	można	

znaleźć:	McDonald’s	 Polska,	Ministerstwo	 Finansów,	

Ministerstwo	Zdrowia,	Mobile	Phone	Telecom,	Skoda	

Auto	Polska,	Deni	Cler,	Atlas,	Black	Read	White	i	wiele	

innych.

Asseco	 Central	 Europe	 posiada	 autorskie	 rozwią-

zania	 ERP	 rozwijane	 przez	 spółkę	 zależną	 Asseco	

Solutions.	 Systemy	 są	 oferowane	 na	 rynkach	 sło-

wackim	 i	 czeskim.	 Kolejne	 kompetencje	 w	 tym	

zakresie	reprezentuje	niemiecka	spółką	Automation	

&	Productivity	oraz	litewska	Sintagma.

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Spółka	 Asseco	 DACH	 oferuje	 narzędzia	 i	 oprogra-

mowanie	 służące	 wsparciu	 procesów	 zarządzania	

środowiskiem	 software’owym	 i	 hardware’owym.	

Rozwiązanie	Empiruum	Pro	oferowane	przez	spółkę	

matrix42	 służy	 do	 w	 pełni	 zautomatyzowanego	

zarządzania	środowiskiem	komputerowym	(serwery,	

stacje	robocze,	urządzenia	przenośne),	jak	również	

do	zarządzania	licencjami,	wdrażania	i	migracji	sys-

temów	 operacyjnych,	 dystrybucji	 oprogramowa-

nia,	 uaktualniania	 oprogramowania	 i	 odzyskiwania	

danych.	Wybrani	 klienci:	 BMW	Group	 Switzerland,	

Avis,	Nexus	Management.

Szkolenia

W	 ofercie	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 znajduje	 się	

również	bogate	portfolio	usług	szkoleniowych,	reali-

zowanych	głównie	przez	 spółkę	Combidata	Poland.	

Zakres	 szkoleń	 obejmuje:	 autoryzowane	 szkolenia	

techniczne	w	zakresie	produktów	Microsoft,	Oracle,	

BEA,	 Novell,	 CISCO,	 a	 także	 szkolenia	 w	 zakresie	

obsługi	 aplikacji	 biurowych,	 szkolenia	 w	 zakresie	

obsługi	 systemów	 zarządzania	 przedsiębiorstwem,	

szkolenia	dedykowane,	tworzone	zgodnie	z	potrze-

bami	 odbiorcy,	 szkolenia	 aplikacyjne	 i	 systemów	

użytkowych.

Oferta handlowa
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Referencje

Sektor bankowo-
finansowy

Banki komercyjne:

	▪ Bank	BPH		
	▪ Bank	Gospodarki		
Żywnościowej		

	▪ Bank	Gospodarstwa	Krajowego	
	▪ Bank	Ochrony	Środowiska		
	▪ Bank	Pekao		
	▪ Bank	PKO	BP		
	▪ Bank	Pocztowy		
	▪ Bank	Zachodni	WBK		
	▪ BPH	Bank	Hipoteczny		
	▪ BRE	Bank	Hipoteczny		
	▪ BRE	Bank	
	▪ Cetelem	Bank	
	▪ Deutsche	Bank	PBC		
	▪ DnB	Nord	
	▪ Dominet	Bank		
	▪ Euro	Bank		
	▪ Fortis	Bank	Polska	
	▪ GE	Money	Bank	
	▪ Getin	Bank		
	▪ ING	BSK	
	▪ Kredyt	Bank		
	▪ Meritum	Bank	
	▪ Nordea	Bank		
	▪ Nykredit	Realkredit
	▪ RCI	Bank	Polska		
	▪ Śląski	Bank	Hipoteczny		
	▪ Toyota	Bank	Polska	
	▪ Volkswagen	Bank	Polska	

Banki zrzeszające i spółdzielcze:

	▪ Bank	Polskiej	Spółdzielczości		
	▪ Gospodarczy	Bank	
	▪ Mazowiecki	Bank	Regionalny		
	▪ Wielkopolski		
	▪ ponad	250	banków	
spółdzielczych	w	całej	Polsce

Biura maklerskie, fundusze 

inwestycyjne i emerytalne:

	▪ BDM	PKO	BP	
	▪ Beskidzki	Dom	Maklerski		
	▪ Biuro	Maklerskie	Banku	BPH		
	▪ DB	Securities		
	▪ Dom	Inwestycyjny		
BRE	BANKU		

	▪ Dom	Maklerski	Banku	
Handlowego		

	▪ ERSTE	Securities	Polska		
	▪ Millennium	Dom	Maklerski		
	▪ Pioneer	Pekao	Investment	
Management	

	▪ Powszechny	Zakład	
Ubezpieczeń	na	Życie		

	▪ TFI	Millennium

Firmy ubezpieczeniowe:

	▪ Aviva	Commercial	Union	
	▪ Powszechny	Zakład	
Ubezpieczeń	

	▪ Towarzystwo	Ubezpieczeniowe	
Samopomoc	

	▪ TUiR	Warta

Sektor  
administracji  
publicznej

Ubezpieczenia społeczne:

	▪ Zakład	Ubezpieczeń	
Społecznych

Administracja centralna:

	▪ Agencja	Nieruchomości	Rolnych
	▪ Agencja	Restrukturyzacja	
i	Modernizacji	Rolnictwa	

	▪ Agencja	Rynku	Rolnego
	▪ Główny	Urząd	Statystyczny
	▪ Instytut	Ekonomiki	Rolnictwa	
i	Gospodarki	Żywnościowej

	▪ Instytut	Meteorologii	
i	Gospodarki	Wodnej	

	▪ Komenda	Główna	Policji	
	▪ Ministerstwo	Edukacji	
Narodowej	

	▪ Ministerstwo	Finansów	
	▪ Ministerstwo	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi

	▪ Ministerstwo	Spraw	
Wewnętrznych	i	Administracji

	▪ Najwyższa	Izba	Kontroli	

Administracja samorządowa:

	▪ Urząd	Miasta	Częstochowa
	▪ Urząd	Miasta	Rybnik
	▪ Urząd	Miasta	Szczecin
	▪ Urząd	Miasta	Wrocław
	▪ Związek	Miast	i	Gmin	Dorzecza	
Parsęty
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Opieka zdrowotna:

	▪ Narodowy	Fundusz	Zdrowia
	▪ ponad	400	szpitali
	▪ przychodnie	niepubliczne
	▪ punkty	krwiodawstwa

Służby mundurowe:

	▪ Dowództwo	Wojsk	Lądowych
	▪ Ministerstwo	Obrony	
Narodowej

Organizacje  

międzynarodowe:

	▪ Agencje	NATO
	▪ Agencja	Unii	Europejskiej	
FRONTEX

Przemysł, handel 
i usługi

Energetyka:

	▪ EDF	Elektrownia	Rybnik	
	▪ Grupa	ENERGA	–	ENERGA	
OPERATOR,	ENERGA,	

	▪ Grupa	LOTOS	
	▪ Grupa	PGNiG	–	Centrala,	
POSD,	GOSD,	WOSD

	▪ Grupa	TAURON	–	Enion
	▪ Polska	Grupa	Energetyczna	–	
BOT,	ZEWT,	RZE,	LUBZEL,	ŁZE

	▪ RWE	STOEN
	▪ Spółki	węglowe:	PKW,	JSW,	KW
	▪ Urząd	Regulacji	Energetyki
	▪ Vattenfall

Gazownictwo:

	▪ GAZ	SYSTEM

Telekomunikacja: 

	▪ Grupa	ITI
	▪ Nask
	▪ Netia	
	▪ P4	–	PLAYMOBILE
	▪ Polkomtel	–	PLUS	GSM
	▪ Polska	Telefonia	Cyfrowa		
	–	ERA

	▪ PTK	Centertel		„Orange”
	▪ Telekomunikacja	Polska	

Przedsiębiorstwa komunalne:

	▪ Bytomskie	Przedsiębiorstwo	
Komunalne	

	▪ MPWIK	Bydgoszcz
	▪ MPWiK	Warszawa
	▪ MPWiK	Wrocław
	▪ OPEC	Grudziądz
	▪ Polska	Grupa	Ciepłownicza	
PRATERM

	▪ Przedsiębiorstwo	Wodociągów	
i	Kanalizacji	Okręgu	

Częstochowskiego	

	▪ SPEC	Warszawa
	▪ Zakład	Wodociągów	
i	Kanalizacji		w	Łodzi

	▪ Zakład	Wodociągów	
i	Kanalizacji		w	Szczecinie

Przedsiębiorstwa produkcyjne, 

handlowe i usługowe:

	▪ BIOTON	
	▪ KGHM	
	▪ Konsorcjum	4.	uczelni	
wyższych:	UMCS,	UŚ,	PW,	UJ

	▪ POCZTA	POLSKA	
	▪ RUCH	
	▪ TELEFONIKA-KABLE	
	▪ Zakłady	Azotowe	PUŁAWY	
	▪ Zakłady	Chemiczne	POLICE	
	▪ ZF	POLPHARMA	

Referencje
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Przykładowe wdrożenia

W	 październiku	 2003	 Asseco	 Poland	 SA	 zawarło	

z	Ministerstwem	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	

umowę,	 na	 podstawie	 której	 zrealizowano	 projekt	

budowy,	wdrożenia	 i	utrzymania	systemu	 informa-

tycznego	Centralnej	Ewidencji	Pojazdów	i	Kierowców	

(dalej	CEPiK).

Stworzenie	 CEPiK	 miało	 na	 celu	 zabezpieczenie	

interesów	 państwa	 i	 obywateli	 w	 zakresie	 bezpie-

czeństwa	 dróg,	 pojazdów	 i	 kierowców.	 Głównym	

zadaniem	 CEPiK	 jest	 zapobieganie	 przestępstwom	

samochodowym.	Oprócz	danych	pojazdu,	jego	reje-

stracji	 i	 właściciela,	 w	 systemie	 zbierane	 są	 rów-

nież	 informacje	 na	 temat	 kradzieży	 i	 odnalezienia	

pojazdu,	 świadectwa	 rejestracji	 pojazdu	 oraz	 jego	

ubezpieczenia.

Jest	 to	 jedno	z	niewielu	przedsięwzięć	o	 tak	dużej	

skali	 i	 szerokim	 zakresie	 realizowanych	 w	 Polsce	

w	 ciągu	 ostatnich	 20	 lat.	 CEPiK	 to	 kompleksowe	

rozwiązanie	 dostosowane	 to	 specyficznych	 potrzeb	

i	wymagań	klienta.

Poprzez	 wykonane	 interfejsy	 do	 systemów	 PESEL	

(Powszechny	 Elektroniczny	 System	 Ewidencji	

Ludności),	 KSIP	 (Krajowy	 System	 Informacyjny	

Policji),	 KRK	 (Krajowy	 Rejestr	 Karny),	 REGON	

(Rejestr	Gospodarki	Narodowej)	oraz	innych,	system	

CEPiK	umożliwia	 dostęp	 i	wymianę	danych	wybra-

nym	urzędom,	instytucjom	państwowym	i	organom	

administracji	rządowej.	

Użytkownikami	 systemu	 są	 z	 jednej	 strony	 oby-

watele,	 a	 z	 drugiej	 instytucje	 państwowe	 takie	

jak	 Policja,	 lokalne	 Urzędy	 Rejestracyjne,	 Straż	

Miejska,	Straż	Graniczna,	Ubezpieczeniowy	Fundusz	

Gwarancyjny	 /	 Firmy	 Ubezpieczeniowe,	 czy	 też	

Stacje	Kontroli	Pojazdów.

Wdrożenie	systemu	obejmuje	utworzenie	centralnej	

bazy	danych	zawierającej	dane	i	informacje	na	temat	

pojazdów,	ich	właścicieli	i	użytkowników,	jak	również	

wszystkie	 informacje	 związane	 z	 ubezpieczeniem,	

przeglądem	technicznym	itp.	W	ewidencji	kierowców	

zbierane	są	dane	na	temat	osób	posiadających	prawo	

jazdy	wraz	ze	szczegółowymi	informacjami	odnośnie	

zmian	kategorii	prawa	jazdy	lub	jego	unieważnienia.

Budowa i wdrożenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
(CEPiK) dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
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W	 ramach	 projektu	 dokonano	 również	 przeglądu	

i	migracji	 danych,	wdrożenia,	 uruchomienia	 oraz	 póź-

niejszego	 rozwoju	 systemu,	 uruchomiono	 specjalną	

linię	 telefoniczną	obsługi	obywateli,	dostarczono	 i	uru-

chomiono	infrastrukturę,	oprogramowanie	i	usługi	(ser-

wery,	zestawy	komputerowe,	systemy	operacyjne,	bazy	

danych,	 narzędzia	 programistyczne	 i	 aplikacje	 użyt-

kowe),	 uruchomiono	 usługi	 call-center,	 przygotowano	

dokumentację	systemu	i	przeprowadzono	szkolenia.	

Projekt	był	realizowany	w	11	etapach,	w	ciągu	6	lat	

współpracy	pomiędzy	stronami.	

Rozwiązanie

Wielowarstwowa	architektura	oparta	na	standardzie	

J2EE	1.5

	▪ System	wdrożony	zgodnie	z	modelem	SOA	
(Architektura	zorientowana	na	usługi),	gotowy	do	

integracji	z	innymi	systemami

	▪ Wysokie	bezpieczeństwo	dzięki	zastosowaniu	
Infrastruktury	Klucza	Publicznego	

	▪ Wysoka	wydajność	i	dostępność,	system	IT	
pracuje	w	trybie	24/7/365

	▪ Liczba	komunikatów/dziennik

Rezultat

Od	2004	 r.	w	 Polsce	 działa	 centralna	 baza	 danych	

CEPiK,	w	której	zbierane	są	dane	na	temat	wszyst-

kich	pojazdów	zarejestrowanych	w	Polsce	oraz	pol-

skich	kierowców.

400	 lokalnych	 Urzędów	 Rejestracyjnych	 oraz	

Ubezpieczeniowy	 Fundusz	 Gwarancyjny,	 Firmy	

Ubezpieczeniowe,	Policja	i	Stacje	Kontroli	Pojazdów	

prowadzą	 elektroniczną	 wymianę	 danych	 dotyczą-

cych	pojazdów	i	kierowców	korzystając	z	centralnej	

bazy	danych	i	systemu	informatycznego.

Polska	 Centralna	 Ewidencja	 Pojazdów	 i	 Kierowców	

jest	przygotowana	do	wymiany	informacji	z	platfor-

mami	SIS	i	EUCARIS.

Przykładowe wdrożenia
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Meritum	Bank	ICB	S.A.,	wcześniej	bank	Współpracy	

Europejskiej	 S.A.,	 działa	 na	 polskim	 rynku	 od	

połowy	 1990	 roku.	W	 listopadzie	 2007	 roku	więk-

szościowym	 akcjonariuszem	 Banku	 został	 fun-

dusz	 inwestycyjny	 Innova/4	 L.P.,	 któremu	doradza	

Innova	Capital.	W	styczniu	2009,	zmieniono	nazwę	

na	Meritum	Bank,	jednocześnie	przenosząc	siedzibę	

Banku	z	Wrocławia	do	Gdańska.

Meritum	Bank	oferuje	produkty	bankowości	uniwer-

salnej	klientom	indywidualnym	z	segmentu	klientów	

średnio-zamożnych.	Obsługuje	także	małe	firmy	(do	

10	mln	zł	rocznego	obrotu)	oraz	osoby	prowadzące	

indywidualną	 działalność	 gospodarczą.	 W	 portfo-

lio	 banku	 znajduje	 się	 szeroki	 zakres	 produktów	

z	 obszaru	 consumer	 finance,	 w	 tym	 innowacyjne	

kredyty	gotówkowe	i	konsolidacyjne,	a	także	karty	

kredytowe.	W	przyszłości	produkty	kredytowe	uzu-

pełnią	kredyty	ratalne	i	pożyczki	hipoteczne.	

Pod	koniec	maja	2008	roku	rada	nadzorcza	Meritum	

Banku	 zatwierdziła	 nową	 strategię	 rozwoju,	 której	

głównym	 celem	 stało	 się	 pozyskanie	 300	 tysięcy	

nowych	klientów	do	2013	roku.	Skuteczne	wdraża-

nie	poszczególnych	elementów	związanych	 z	 reali-

zacją	nowej	strategii	wymagało	wdrożenia	nowego	

systemu	informatycznego,	który	pozwoliłby	na	efek-

tywną	 i	 zautomatyzowaną	obsługę	szerokiej	oferty	

produktowej	 oraz	 szybkie	 i	 elastyczne	 reagowanie	

na	zmieniające	się	wymagania	rynku.

Rozwiązanie

W	 październiku	 2008	 roku	 Meritum	 Bank	 podpisał	

z	Asseco	Poland	SA	umowę	na	dostawę	i	wdrożenie	

nowoczesnego,	kompleksowego	bankowego	systemu	

informatycznego	 opartego	 o	 autorskie	 rozwiązanie	

Asseco	Poland	SA	–	def3000.	Kontrakt	obejmował:

	▪ Dostarczenie	 i	 wdrożenie	 kompleksowego	 sys-
temu	bankowego.

	▪ Migrację	danych	o	klientach	i	ich	umowach	z	wcze-
śniej	wykorzystywanego	sytemu	informatycznego.

	▪ Modyfikację	funkcjonalną	systemu.
	▪ Prace	instalacyjne	w	zakresie	przygotowania	plat-
formy	sprzętowej	na	potrzeby	nowego	rozwiązania.

Zakres funkcjonalny wdrożenia 
obejmował następujące moduły:

	▪ def3000/CB	 (Core	 Banking)	 –	 główny	 system	
transakcyjny,	 w	 którym	 obsługiwane	 są	 dane	

klientów,	 definiowane	 produkty	 oraz	 administro-

wane	umowy	typu:	rachunki	bieżące,	lokaty,	kre-

dyty,	karty	kredytowe,	a	 także	obsługiwane	roz-

liczenia.

	▪ def3000/TR	(Treasury)	–	system	do	obsługi	pro-
duktów	departamentu	skarbu.

	▪ def3000/GL	 (General	 Ledger)	 –	 księga	 główna	
banku.

	▪ def3000/CM	 (Card	 Management)	 –	 system	 do	
zarządzania	kartami	płatniczymi	 (w	 tym	kartami	

kredytowymi).

	▪ def3000/CO	(Card	on-line)	–	moduł	umożliwiający	
obsługę	w	czasie	rzeczywistym	zapytań	z	centrum	

autoryzacji	 kart	 płatniczych	 (w	 przypadku	 tego	

projektu	było	to	BZ	WBK).

	▪ def3000/MIS	 (Management	 Information	System)	
–	hurtownia	danych	i	system	raportowania.

Wdrożenie głównego systemu bankowego w Meritum Banku
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Harmonogram	projektu	zakładał,	że	prace	rozpoczną	

się	w	 październiku	 2008	 roku	 a	 start	 produkcyjny	

systemu	nastąpi	w	kwietniu	2009	roku,	po	migracji	

danych	o	dotychczasowych	klientach	i	umowach.

Rezultat

Zgodnie	 z	 planem	w	kwietniu	 2009	 roku	w	Banku	

został	 uruchomiony	 nowy	 centralny	 system	 infor-

matyczny	def3000.	Od	podpisania	umowy	do	prze-

prowadzenia	pierwszej	transakcji	upłynęło	zaledwie	

6	miesięcy	i	4	dni.

–	 Wdrożenie	 nowego	 systemu	 IT	 to	 ważny	 krok	

w	budowie	nowego	banku,	jakim	staje	się	Meritum.	

Rozwiązanie	 def3000	 wraz	 z	 aplikacjami	 sprzeda-

żowymi	 stworzonymi	 przez	 wewnętrzne	 zasoby	

informatyczne	 banku	 otwierają	 przed	 nami	 duże	

możliwości,	dzięki	którym	będziemy	mogli	budować	

naszą	pozycję	na	konkurencyjnym	rynku.	Co	ważne,	

dzięki	 ogromnemu	zaangażowaniu	profesjonalnego	

zespołu	pracowników,	wdrożenie	nowych	rozwiązań	

przebiegało	bez	kłopotów	i	opóźnień	–	mówi	Joanna	

Krzyżanowska,	wiceprezes	Meritum	Banku.

–	Wdrożenie	systemu	def3000	w	Meritum	Banku	przy-

niosło	całemu	zaangażowanemu	w	projekt	zespołowi	

Asseco	wiele	 satysfakcji.	W	 tym	miejscu	 chciałbym	

podziękować	 specjalistom	 ze	 strony	 klienta.	 Dzięki	

świetnej	 współpracy	 obydwu	 zespołów	 wdrożenie	

systemu	 przebiegało	 sprawnie	 i	 terminowo	 –	mówi	

Zbigniew	Pomianek	wiceprezes	Asseco	Poland	SA.

Nowy	system	 jest	 technologicznym	sercem	banku.	

Wdrożone	rozwiązanie	zapewnia	pełne	wsparcie	pro-

cesów	bankowych.	Zostało	zintegrowane	z	dotych-

czasowymi	 aplikacjami	 i	 jest	 przygotowane	 do	

realizacji	operacji,	które	klienci	w	przyszłości	będą	

przeprowadzali	samodzielnie	za	pośrednictwem	sys-

temu	bankowości	elektronicznej.

Wdrożenie	 systemu	 w	 Meritum	 Banku	 jest	 przy-

kładem	dobrego	planowania	 i	skutecznej	realizacji.	

Projekt	został	przeprowadzony	w	terminie	i	w	ramach	

z	 góry	 założonego	 budżetu.	 Uruchomienie	 pro-

dukcyjnej	 wersji	 systemu	 zostało	 zaplanowane	

z	 dokładnością	 do	 15	 minut	 i	 przeprowadzone	

w	 ciągu	 60	 godzin.	W	 ten	 newralgiczny	 etap	 pro-

jektu	zaangażowanych	było	ponad	150	osób,	które	

wykonały	w	sumie	ponad	500	zadań.	Przed	startem	

produkcyjnym	systemu	przeniesiono	do	niego	dane	

wszystkich	dotychczasowych	klientów	banku.	

W	czasie	 jednego	weekendu	wykonano	skompliko-

waną	 operację,	 która	 potwierdza,	 że	 def3000	 jest	

systemem	 sprawdzonym	 i	 niezawodnym,	 a	 decy-

dując	 się	 na	 jego	 zakup	bank	 dokonał	właściwego	

wyboru.	 Asseco,	 jako	 jeden	 z	 nielicznych	 dostaw-

ców	tej	klasy	systemów,	zagwarantował	niezmienny	

koszt	 realizacji	 wdrożenia.	 Dowodzi	 to	 całkowi-

tego	przekonania	 tej	firmy	o	 jakości	 świadczonych	

przez	nią	usług.	Ten	czynnik	oraz	sprawne	wykona-

nie	 wszystkich	 prac	 projektowych	 zostały	 wysoko	

ocenione	 przez	 ekspertów	 z	 Europejskiego	 Banku	

Odbudowy	 i	 Rozwoju,	 który	 częściowo	 sfinansował	

projekt	z	przyznanego	bankowi	grantu.	

–	Elastyczność	systemu	def3000	ułatwiła	nam	jego	inte-

grację	 z	 istniejącymi	 rozwiązaniami,	 które	 oferujemy	

partnerom	 i	 z	 których	 korzystamy	 w	 trakcie	 obsługi	

klientów.	Pozwoli	nam	to	w	sposób	zasadniczy	uspraw-

nić	wszystkie	procesy	związane	z	obsługą	klientów	–	

zarówno	tych,	którzy	będą	odwiedzali	nasze	oddziały,	

jak	i	tych,	którzy	będą	korzystali	z	komunikacji	telefo-

nicznej	czy	internetowej	–	podsumowuje	Lech	Babula,	

szef	projektu	wdrożeniowego	w	Meritum	Banku.

W materiale wykorzystano informacje i frag-

menty tekstów ze strony internetowej banku: 

www.meritumbank.pl

Przykładowe wdrożenia
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
GRUPA KAPITAłOWA ASSECO  

w tys. PLN

12 miesięcy do 
31 grudnia 2009 roku 

(badane)

12 miesięcy do 
31 grudnia 2008 roku 

(badane)

Przychody ze sprzedaży 3 050 252 2 786 580 

Koszt	własny	sprzedaży	(-) (2	007	167) (1	810	068)

Zysk	brutto	ze	sprzedaży 1	043	085	 976	512	

Koszty	sprzedaży (220	793) (202	936)

Koszty	ogólnego	zarządu (302	290) (276	675)

Zysk	netto	ze	sprzedaży 520	002	 496	901	

Pozostałe	przychody	operacyjne 29	014	 14	153	

Pozostałe	koszty	operacyjne (23	506) (16	788)

Zysk z działalności operacyjnej 525 510 494 266 
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12 miesięcy do 
31 grudnia 2009 roku 

(badane)

12 miesięcy do 
31 grudnia 2008 roku 

(badane)

Przychody	finansowe	 79	060	 195	112	

Koszty	finansowe (87	609) (232	927)

Udział	w	wynikach	jednostek	stowarzyszonych 1	608	 2	889	

Wynik	na	rozwodnieniu	udziału	w	jednostkach	zależnych (4	173) 33	818	

Zysk brutto 514 396 493 158 

Podatek	dochodowy	(bieżące	i	odroczone	obciążenie	podatkowe) (76	530) (93	698)

Zysk	za	okres	sprawozdawczy 437	866	 399	460	

Przypadający:

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 373 365 321 578 

Udziałowcom	mniejszościowym 64	501	 77	882	

Skonsolidowany	zysk	netto	(w	złotych)	przypisany	Akcjonariuszom	Asseco	
Poland	SA	przypadający	na	jedną	akcję:

Podstawowy	ze	skonsolidowanego	zysku	netto	z	działalności	kontynuowa-
nej	za	okres	sprawozdawczy	

5,47 5,43

rozwodniony	ze	skonsolidowanego	zysku	netto	z	działalności	kontynuowa-
nej	za	okres	sprawozdawczy	

5,47 5,43

Sprawozdanie finansowe  
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SKONSOLIDOWANY BILANS
GRUPA KAPITAłOWA ASSECO  

w tys. PLN

31 grudnia  
2009 roku
(badane)

31 grudnia  
2008 roku 

(przekształcone)

1 stycznia  
2008 roku

(przekształcone)

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 422 074 4 280 995 2 321 739 

Rzeczowe	aktywa	trwałe 366	893	 333	522	 92	963	

Nieruchomości	inwestycyjne 909	 929	 -

Wartości	niematerialne 2	636	724	 2	615	660	 1	132	664	

W	tym	wartość	firmy	z	połączeń 2	178	972	 2	183	688	 909	356	

Wartość	firmy	z	konsolidacji 1	280	699	 1	206	772	 567	351	

Inwestycje	w	jednostkach	stowarzyszonych	wycenianych	
metodą	praw	własności

14	433	 11	258	 337	104	

Aktywa	finansowe	dostępne	do	sprzedaży 18	097	 11	319	 236	

Aktywa	finansowe	utrzymywane	do	terminu	wymagalności - - 394	

Aktywa	finansowe	wyceniane	w	wartościach	godziwych	przez	
wynik	finansowy	

15	927	 13	036	 24	316	

Długoterminowe	pożyczki 18	048	 11	817	 778	

Należności	długoterminowe 34	612	 40	319	 42	328	

Środki	pieniężne	zastrzeżone 1	179	 695	 86	289	

Aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego 20	453	 23	345	 35	377	

Długoterminowe	rozliczenia	międzyokresowe	 14	100	 12	303	 1	939	

Inne	inwestycje	długoterminowe - 20	 -
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31 grudnia  
2009 roku
(badane)

31 grudnia  
2008 roku 

(przekształcone)

1 stycznia  
2008 roku

(przekształcone)

Aktywa obrotowe 1 290 547 1 447 559 934 372 

Zapasy 45	656	 61	275	 36	615	

Rozliczenia	międzyokresowe	 64	452	 68	790	 25	692	

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 569	402	 629	858	 344	955	

Należności	z	tytułu	podatku	dochodowego	od	osób	prawych 7	885	 10	640	 1	435	

Należności	budżetowe 18	704	 8	629	 3	180	

Inne	należności 220	650	 170	424	 216	856	

Aktywa	finansowe	dostępne	do	sprzedaży 7	311	 7	378	 22	

Aktywa	finansowe	utrzymywane	do	terminu	wymagalności - - 15	668	

Udzielone	pożyczki 10	025	 25	357	 767	

Aktywa	finansowe	wyceniane	w	wartościach	godziwych	przez	
wynik	finansowy

3	674	 13	447	 47	667	

Środki	pieniężne	i	depozyty	krótkoterminowe 342	788	 451	761	 241	515	

Aktywa	trwałe	sklasyfikowane	jako	przeznaczone	do	sprzedaży 2	695	 - -

SUMA AKTYWÓW 5 715 316 5 728 554 3 256 111 

Sprawozdanie finansowe  
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SKONSOLIDOWANY BILANS
GRUPA KAPITAłOWA ASSECO 

w tys. PLN

31 grudnia  
2009 roku 
(badane)

31 grudnia  
2008 roku 

(przekształcone)

1 stycznia  
2008 roku

(przekształcone)

PASYWA

Kapitał	własny	(przypisany	akcjonariuszom	Jednostki	
Dominującej)

3	682	387	 	3	402	864 1	923	068	

Kapitał	podstawowy 77	566	 77	566	 51	090	

Nadwyżka	ze	sprzedaży	akcji	powyżej	ich	wartości	
nominalnej

3	488	385	 3	488	385	 1	651	371	

Akcje	własne (678	805) (678	805) -

Różnice	kursowe	z	przeliczenia	jednostek	zależnych 10	075	 40	413	 (33	776)

Zyski	(straty)	z	lat	ubiegłych	i	wynik	okresu	bieżącego 785	166	 475	305	 254	383	

Udziały	mniejszości 635	789	 	379	903 197	624	

Kapitał własny ogółem 4 318 176  3 782 767 2 120 692 

Zobowiązania	długoterminowe 468	947	 	824	151 492	110	

Oprocentowane	kredyty	bankowe,	pożyczki,	dłużne	
papiery	wartościowe

30	552	 88	549	 202	071	

Rezerwy	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego 91	281	 87	522	 494	

Długoterminowe	rezerwy 15	527	 20	354	 2	087	

Długoterminowe	zobowiązania	finansowe 303	765	 586	047	 283	473	

Długoterminowe	rozliczenia	międzyokresowe	przychodów 24	398	 38	119	 2	979	

Pozostałe	zobowiązania	długoterminowe 3	424	 3	560	 1	006	
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31 grudnia  
2009 roku 
(badane)

31 grudnia  
2008 roku 

(przekształcone)

1 stycznia  
2008 roku

(przekształcone)

Zobowiązania	krótkoterminowe 926	213	 	1	121	636 643	309	

Oprocentowane	kredyty	bankowe,	pożyczki,	dłużne	
papiery	wartościowe

102	082	 103	797	 61	116	

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 282	226	 290	996	 188	605	

Zobowiązania	z	tytułu	podatku	dochodowego	od	osób	
prawnych

23	264	 50	823	 37	835	

Zobowiązania	budżetowe 69	615	 88	075	 42	310	

Zobowiązania	finansowe 51	279	 106	054	 131	204	

Pozostałe	zobowiązania 162	215	 249	129	 97	893	

Rezerwy 23	159	 28	979	 11	018	

Rozliczenia	międzyokresowe	przychodów 100	644	 77	462	 29	682	

Rozliczenia	międzyokresowe	kosztów 111	729	 126	321	 43	646	

Zobowiązania	bezpośrednio	związane	z	aktywami	trwa-
łymi	sklasyfikowanymi	jako	przeznaczone	do	sprzedaży

1	980	 - -

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 1 397 140  1 945 787 1 135 419 

SUMA PASYWÓW 5 715 316  5 728 554 3 256 111 

Sprawozdanie finansowe  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WłASNYM
GRUPA KAPITAłOWA ASSECO 

w tys. PLN
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Na	dzień	1	stycznia	
2009	roku

77	566	 3	488	385	 (678	805) 40	413	 475	305	 3	402	864	 379	903	 3	782	767	

Suma	dochodów	
całkowitych	za	okres	
sprawozdawczy

- - - (30	338) 374	476	 344	138	 62	530	 406	668	

Dywidenda	za	2008	rok - - - - (70	302) (70	302) (39	866) (110	168)

Zmiany	w	składzie	
grupy	kapitałowej

- - - - 5	687	 5	687	 296	011	 301	698	

Rozliczenie	warunko-
wego	zobowiązania	
finansowego	wobec	
udziałowców	mniejszo-
ściowych

- - - - - - (62	789) (62	789)

Na	dzień	31	grudnia	
2009	roku		
(badane)

77	566	 3	488	385	 (678	805) 10	075	 785	166	 3	682	387	 635	789	 4	318	176	
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Na	dzień	1	stycznia	
2008	roku

51	090	 1	651	371	 - (33	776) 254	383	 1	923	068	 197	624	 2	120	692	

Suma	dochodów	
całkowitych	za	okres	
sprawozdawczy

- - - 74	189	 318	228	 392	417	 94	447	 486	864	

Dywidenda	za	2007	rok - - - - (32	825) (32	825) (31	517) (64	342)

Zmiany	w	składzie	
grupy	kapitałowej

- - - - - - 143	014	 143	014	

Rozliczenie	warunko-
wego	zobowiązania	
finansowego	wobec	
udziałowców	mniejszo-
ściowych

- - - - - - (15	594) (15	594)

Sprzedaż	akcji	własnych - - 167	670	 - (64	481) 103	189	 - 103	189	

Połączenie	z	Grupą	
Prokom	Software	SA

20	203	 1	456	406	 (846	475) - - 630	134	 122	861	 752	995	

Połączenie	(wykup	
udziałowców	mniej-
szościowych)	z	Grupą	
ABG	SA

6	273	 380	959	 - - - 387	232	 (130	932) 256	300	

Koszty	bezpośrednio	
związane	z	emisją	akcji

- (351) - - - (351) - (351)

Na	dzień	31	grudnia	
2008	roku
(przekształcone)

77	566	 3	488	385	 (678	805) 40	413	 475	305	 3	402	864	 379	903	 3	782	767	

Sprawozdanie finansowe  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPłYWÓW PIENIĘŻNYCH
GRUPA KAPITAłOWA ASSECO 

w tys. PLN

12 miesięcy do  
31 grudnia 2009

(badane)

12 miesięcy do  
31 grudnia 2008
(przekształcone)

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	operacyjnej 	 	

Zysk	brutto	z	działalności	kontynuowanej	oraz	zysk	(strata)	z	działalności	zanie-
chanej

514	396	 493	158	

Korekty	o	pozycje: 35	683	 71	674	

Zysk	na	rozwodnieniu	akcji	w	jednostce	zależnej 4	173	 (33	818)

Udział	w	wyniku	finansowym	jednostek	objętych	metodą	praw	własności (1	608) (2	889)

Amortyzacja 120	543	 97	583	

Zmiany	stanu	kapitału	pracującego (72	125) 116	746	

Przychody	i	koszty	odsetkowe 16	454	 17	139	

Zyski	(straty)	z	różnic	kursowych (11	930) (26	792)

Zyski	(straty)	z	działalności	inwestycyjnej 5	784	 15	187	

Inne (25	608) (111	482)

Środki	pieniężne	netto	wygenerowane	z	działalności	operacyjnej 550	079	 564	832	

Zapłacony	podatek	dochodowy (111	321) (77	035)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 438 758 487 797 

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	inwestycyjnej

Wpływy	ze	sprzedaży	rzeczowych	aktywów	trwałych	i	wartości	niematerialnych	
i	prawnych

12	929	 10	486	

Nabycie	rzeczowych	aktywów	trwałych	i	wartości	niematerialnych	 (126	306) (122	352)

Wydatki	z	tytułu	nabycia	jednostek	stowarzyszonych (3	114) -

Wydatki	z	tytułu	nabycia	jednostek	zależnych (308	703) (516	107)

Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	w	nabytych	jednostkach	zależnych 24	362	 285	677	

Wpływy	ze	sprzedaży	akcji/udziałów	w	jednostkach	zależnych 1	100	 52	656	

Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	w	sprzedanych	jednostkach	zależnych (1	964) -

Wpływy	ze	sprzedaży/rozliczenia	aktywów	finansowych	wycenianych	w	wartości	
godziwej	przez	wynik	finansowy

42	872	 57	440	

Nabycie/rozliczenie	aktywów	finansowych	wycenianych	w	wartości	godziwej	przez	
wynik	finansowy

(5	284) -
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12 miesięcy do  
31 grudnia 2009

(badane)

12 miesięcy do  
31 grudnia 2008
(przekształcone)

Wpływy	ze	sprzedaży	aktywów	finansowych	utrzymywanych	do	terminu		
wymagalności

- 36	482	

Nabycie	aktywów	finansowych	utrzymywanych	do	terminu	wymagalności - (22	885)

Wpływy	ze	sprzedaży	aktywów	finansowych	dostępnych	do	sprzedaży 2	091	 -

Nabycie	aktywów	finansowych	dostępnych	do	sprzedaży (30	428) (1	500)

Pożyczki	udzielone (599	135) (239	041)

Pożyczki	spłacone 585	303	 248	899	

Otrzymane	odsetki 3	498	 6	823	

Dywidendy	otrzymane (931) 1	143	

Inne	pozycje (14) 6	498	

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (403 724) (195 781)

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	finansowej

Wpływy	z	tytułu	emisji	akcji	w	jednostkach	zależnych 87	807	 110	272	

Wpływy	z	tytułu	emisji	dłużnych	papierów	wartościowych - 44	632	

Wykup	dłużnych	papierów	wartościowych - (165	029)

Wpływy	z	tytułu	zaciągnięcia	pożyczek/kredytów 76	407	 164	731	

Spłata	pożyczek/kredytów (147	755) (248	080)

Spłata	zobowiązań	z	tytułu	leasingu	finansowego (28	730) (20	009)

Zapłacone	odsetki (6	891) (20	571)

Dywidendy	wypłacone	 (118	343) (95	642)

Inne (7	537) 102	042	

Środki pieniężne netto z	działalności finansowej (145 042) (127 654)

Zwiększenie/Zmniejszenie	netto	stanu	środków	pieniężnych	i	ich	ekwiwalentów	 (110	008) 164	362	

Różnice	kursowe	netto 1	035	 45	884	

Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty	na	dzień	1	stycznia 451	761	 241	515	

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 342 788 451 761 

Sprawozdanie finansowe  
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGłEGO REWIDENTA
Dla Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

1.		Przeprowadziliśmy	badanie	skonsolidowanego	sprawozdania	finansowego	grupy	kapitałowej	Asseco	Poland	

(„Grupa”).	 w	 której	 jednostką	 dominującą	 jest	 Asseco	 Poland	 S.A.	 (”Spółka”)	 z	 siedzibą	 w	 Rzeszowie,		

ul.	Olchowa	14,	za	rok	zakończony	dnia	31	grudnia	2009	roku,	obejmującego:

	▪ skonsolidowany	bilans	sporządzony	na	dzień	31	grudnia	2009	roku,	który	po	stronie	aktywów	i	pasywów	
wykazuje	sumę	5	715	316	tysięcy	złotych,

	▪ skonsolidowany	rachunek	zysków	i	strat	za	okres	od	dnia	1	stycznia	2009	roku	do	dnia		
31	grudnia	2009	roku	wykazujący	zysk	netto	w	wysokości	437	866	tysięcy	złotych,

	▪ skonsolidowane	sprawozdanie	z	całkowitych	dochodów	za	okres	od	dnia	1	stycznia	2009	roku	do	dnia		
31	grudnia	2009	roku	wykazujące	całkowity	dochód	w	wysokości	406	668	tysięcy	złotych,

	▪ skonsolidowane	sprawozdanie	ze	zmian	w	kapitale	własnym	za	okres	od	dnia	1	stycznia	2009	roku		
do	dnia	31	grudnia	2009	roku	wykazujące	zwiększenie	stanu	kapitałów	własnych	o	kwotę	

535	409	tysięcy	złotych,

	▪ skonsolidowany	rachunek	przepływów	pieniężnych	za	okres	od	dnia	1	stycznia	2009	roku		
do	dnia	31	grudnia	2009	roku	wykazujący	zmniejszenie	stanu	środków	pieniężnych	netto	

o	kwotę	110	008	tysięcy	złotych	oraz

	▪ dodatkowe	informacje	i	objaśnienia		
(„załączone	skonsolidowane	sprawozdanie	finansowe”).

2.		Za	 rzetelność	 i	 jasność	 załączonego	 skonsolidowanego	 sprawozdania	 finansowego,	 jak	 rów-

nież	 za	 Jego	 sporządzenie	 zgodnie	 z	 wymagającymi	 zastosowania	 zasadami	 (polityką)	 rachun-

kowości	 oraz	 za	 prawidłowość	 dokumentacji	 konsolidacyjnej	 odpowiada	 Zarząd	 Spółki.	

Naszym	zadaniem	było	zbadanie	załączonego	skonsolidowanego	sprawozdania	finansowego	oraz	wyrażenie,	

na	podstawie	badania,	opinii	o	tym	czy	jest	ono	we	wszystkich	istotnych	aspektach	zgodne	z	wymagającymi	

zastosowania	zasadami	(polityką)	rachunkowości	oraz	czy	rzetelnie	i	jasno	przedstawia	ono,	we	wszystkich	

istotnych	aspektach,	sytuację	majątkową	i	finansową,	jak	też	wynik	finansowy	Grupy.

3.	Badanie	załączonego	skonsolidowanego	sprawozdania	finansowego	przeprowadziliśmy	stosownie	do:

	▪ rozdziału	7	ustawy	z	dnia	29	września	1994	roku	o	rachunkowości	(tekst	jednolity	Dz.U.	z	2009	nr	152,	
poz.	1223,	z	późno	zm	–	„ustawa	o	rachunkowości”),

	▪ stosowanej	w	Polsce	praktyki	badania	sprawozdań	finansowych	(opartej	na	dotychczas	obowiązujących	
normach	wykonywania	zawodu	biegłego	rewidenta	wydanych	przez	Krajową	Radę	Biegłych	Rewidentów	

z	uwzględnieniem	przepisów	ustawy	z	dnia	7	maja	2009	roku	O	biegłych	rewidentach	i	ich	samorządzie,	

podmiotach	uprawnionych	do	badania	sprawozdań	finansowych	oraz	o	nadzorze	publicznym	–	Dz.U.	

z	2009	roku,	nr	77,	poz.	649),	w	taki	sposób,	aby	uzyskać	racjonalną	pewność,	czy	sprawozdanie	to	

nie	zawiera	istotnych	nieprawidłowości.	W	szczególności,	badanie	obejmowało	sprawdzenie	–	w	dużej	

mierze	metodą	wyrywkową	–	dokumentacji,	z	której	wynikają	kwoty	i	informacje	zawarte	w	załączonym	

Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo	ONZ	1
00-124	Warszawa
Tel.	 +48	22	557	70	00
Faks	 +48	22	557	70	00
warszawa@pl.ey.com
www.ey.com/pl
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skonsolidowanym	sprawozdaniu	finansowym.	Badanie	obejmowało	również	ocenę	poprawności	

przyjętych	i	stosowanych	przez	Grupę	zasad	rachunkowości	i	znaczących	szacunków	dokonanych	przez	

Zarząd	Spółki,	jak	i	ogólnej	prezentacji	załączonego	skonsolidowanego	sprawozdania	finansowego.	

Uważamy,	że	przeprowadzone	przez	nas	badanie	dostarczyło	nam	wystarczających	podstaw	do	

wyrażenia	opinii	o	załączonym	skonsolidowanym	sprawozdaniu	finansowym	traktowanym	jako	całość.

4.		Naszym	zdaniem	załączone	skonsolidowane	sprawozdanie	finansowe,	we	wszystkich	istotnych	aspektach:

	▪ przedstawia	rzetelnie	i	jasno	wszystkie	informacje	istotne	dla	oceny	wyniku	finansowego	dzialałności	
gospodarczej	za	okres	od	dnia	1	stycznia	2009	roku	do	dnia	31	grudnia	2009	roku,	jak	też	sytuacji	

majątkowej	i	finansowej	badanej	Grupy	na	dzień	31	grudnia	2009	roku;

	▪ zostało	sporządzone	zgodnie	z	Międzynarodowymi	Standardami	Sprawozdawczości	Finansowej,	które	
zostały	zatwierdzone	przez	UE;

	▪ jest	zgodne	z	wpływającymi	na	formę	i	treść	sprawozdania	finansowego	przepisami	prawa	regulującymi	
przygotowanie	sprawozdań	finansowych.

5.		Zapoznaliśmy	się	ze	sprawozdaniem	Zarządu	Spółki	na	temat	działalności	Grupy	w	okresie	od	dnia	1	stycznia	

2009	roku	do	dnia	31	grudnia	2009	roku	oraz	zasad	sporządzenia	rocznego	skonsolidowanego	sprawozdania	

finansowego	(„sprawozdanie	z	działalności	„)	i	uznaliśmy,	że	informacje	pochodzące	z	załączonego	skonso-

lidowanego	sprawozdania	finansowego	są	z	nim	zgodne.	Informacje	zawarte	w	sprawozdaniu	z	działalności	

uwzględniają	 odpowiednie	 postanowienia	 rozporządzenia	Ministra	 Finansów	 z	 dnia	 19	 lutego	 2009	 roku	

w	 sprawie	 informacji	 bieżących	 i	 okresowych	przekazywanych	przez	 emitentów	papierów	wartościowych	

oraz	warunków	uznawania	za	równoważne	informacji	wymaganych	przepisami	prawa	państwa	niebędącego	

państwem	członkowskim	(Dz.	U.	nr	33,	poz.	259	–	„	rozporządzenie	w	sprawie	informacji	bieżących	i	okre-

sowych”).

w	imieniu

Ernst	&	Young	Audit	sp.	z	o.o.

Rondo	ONZ	1,	00-124	Warszawa

numer	ewid.	130

Sebastian	Łyczba

Kluczowy	Biegły	Rewident

Nr	9946

Warszawa,	dnia	19	Marca	2010	roku
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Skonsolidowane wyniki finansowe  
Grupy Kapitałowej Asseco
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 tys. PLN tys. PLN %

Przychody	ze	sprzedaży 3	050	252	 2	786	580	 9,5%

Zysk	brutto	ze	sprzedaży 1	043	085	 976	512	 6,8%

Zysk	netto	ze	sprzedaży 520	002	 496	901	 4,6%

Zysk	z	działalności	operacyjnej	 525	510	 494	266	 6,3%

Zysk	netto 437	866	 399	460	 9,6%

Zysk	netto	przypadający	Akcjonariuszom	Jednostki	Dominującej 373	365	 321	578	 16,1%

Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco

Przychody	 ze	 sprzedaży	Grupy	Kapitałowej	 Asseco	

w	2009	roku	wyniosły	3	050	252	tys.	PLN	i	w	porów-

naniu	do	poprzedniego	roku	wzrosły	o	9,5%.	Wzrost	

ten	 jest	 głównie	 wynikiem	 rozszerzenia	 Grupy	

Kapitałowej	Asseco	o	nowe	podmioty.

Zysk	brutto	ze	sprzedaży	Grupy	Kapitałowej	Asseco	

w	2009	roku	wyniósł	1	043	085	tys.	PLN	i	zwiększył	

się	o	6,8%	w	porównaniu	do	2008	roku.	Marża	brutto	

na	sprzedaży	w	2009	roku	wyniosła	34,2%,	podczas	

gdy	w	roku	poprzednim	wynosiła	35,0%.	Zmiana	ta	

jest	 konsek	wencją	 rozszerzenia	 Grupy	 Kapitałowej	

Asseco	o	nowe	jednostki,	głównie	z	regionu	Europy	

Zachodniej.

Zysk	 netto	 przypisany	 akcjonariuszom	 Jednostki	

Dominującej	wyniósł	w	2009	roku	373	365	tys.	PLN,	

podczas	gdy	w	roku	2008	zysk	ten	wynosił	321	578	

tys.	PLN,	 co	oznacza	wzrost	o	16,1%.	Marża	ope-

racyjna	w	roku	2009,	 jak	 i	okresie	porównawczym	

utrzymuje	się	na	stabilnym	poziomie	ok.	17%.
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Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej Asseco według sektorów

Największy	udział	w	sprzedaży	Grupy,	zgodnie	z	przyjętą	strategią,	miały	sektory:	bankowość	i	finanse	oraz	

przedsiębiorstwa	(łącznie	73,8	%).

12 miesięcy do 
31 grudnia 2009

12 miesięcy do 
31 grudnia 2008

12 miesięcy do 
31 grudnia 2009

12 miesięcy do 
31 grudnia 2008

tys. PLN tys. PLN % %

Bankowość	i	finanse 1	108	220	 1	073	235	 36,3% 38,5%

Przedsiębiorstwa 1	143	885	 917	207	 37,5% 32,9%

Instytucje	publiczne 798	147	 796	138	 26,2% 28,6%

RAZEM 3	050	252	 2	786	580	 100,0% 100,0%

Sektor bankowość i finanse

Przychody	Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	w	 2009	 roku		

z	 sektora	 bankowość	 i	 finanse	 wyniosły	

1	108	220	tys.	PLN.	Udział	tego	sektora	w	sprzedaży	

Grupy	Kapitałowej	Asseco	wyniósł	36,3%.	Wysokie	

przychody	ze	sprzedaży	w	sektorze	bankowym	wyni-

kają	głównie	z	realizacji	przez	Jednostkę	Dominującą	

kilkunastu	 umów	 dla	 dużych	 i	 średnich	 banków	

komercyjnych	i	znaczącego	udziału	w	obsłudze	sek-

tora	banków	spółdzielczych.	Przychody	zrealizowane	

przez	Asseco	Poland	SA	w	tym	sektorze	w	2009	roku	

wyniosły	591	044	 tys.	 PLN.	Najważniejszym	 i	 naj-

większym	z	realizowanych	kontraktów	jest	umowa	na	

budowę	Zintegrowanego	Systemu	Informatycznego	

(ZSI)	dla	Banku	PKO	BP	SA,	którą	Spółka	podpisała	

w	sierpniu	2003	roku.

Na	 przychody	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 z	 sek-

tora	 bankowość	 i	 finanse	 składały	 się	 także	 przy-

chody	 grup	 i	 spółek	 zależnych.	 Największe	 przy-

chody	 do	 tego	 sektora	 zrealizowały	 grupa	 Asseco	

Slovakia	 oraz	Grupa	 Asseco	 SEE.	 Sprzedaż	 grupy	

Asseco	 Slovakia,	 do	 sektora	 bankowego	 wyniosła	

Sprawozdanie finansowe  
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w	2009	 roku	153	210	 tys.	PLN	zaś	Grupy	Asseco	

SEE	 wypracowała	 przychody	 ze	 na	 poziomie	

220	719	tys.	PLN.

Sektor przedsiębiorstwa

Przychody	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 z	 sektora	

przedsiębiorstw	w	2009	roku	wyniosły	1	143	885	tys.	

PLN.	Udział	tego	sektora	w	sprzedaży	Grupy	wyniósł	

37,5%.	 Na	 przychody	 Grupy	 z	 tego	 sektora	 skła-

dały	 się	 przychody	 Asseco	 Poland	 SA	 w	 kwocie	

68	798	tys.	PLN,	Grupy	Asseco	Slovakia	282	073	tys	

PLN,	 ABG	122	 982	 tys.	 PLN	 oraz	 Asseco	Business	

Solutions	w	wysokości	126	593	tys.	PLN.

Sektor administracja publiczna

Przychody	 Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 z	 sektora	

administracji	 publicznej	 w	 2009	 roku	 wyniosły	

798	147	tys.	PLN.	Udział	tego	sektora	w	sprzedaży	

Grupy	wyniósł	26,2%.	Na	przychody	Grupy	z	admi-

nistracji	 publicznej	 składały	 się	 przychody	 Asseco	

Poland	SA	w	kwocie	286	598	tys.	PLN	i	generowane	

były	 głównie	 z	 zawartych	 w	 okresach	 wcześniej-

szych	 kontraktów	 dotyczących	 wdrożenia	 systemu	

informatycznego	 Centralnej	 Ewidencji	 Pojazdów	

i	Kierowców	(CEPiK)	dla	MSWiA	oraz	budowy	i	wdro-

żenia	 Zintegrowanego	 Systemu	 Informatycznego	

dla	Zakładu	Ubezpieczeń	Społecznych.	Na	przychody	

Grupy	 Kapitałowej	 Asseco	 z	 sektora	 administra-

cji	 publicznej	 składały	 się	 również	 przychody	 grup	

i	 spółek	 zależnych.	 Największe	 przychody	 do	 tego	

sektora	zrealizowało	ABG	w	kwocie	191	594	tys.	PLN	

oraz	spółka	Asseco	Slovakia	160	808	tys.	PLN.

Struktura przychodów według 
rodzaju

W	2009	roku	Grupa	Kapitałowa	Asseco	konsekwent-

nie	realizowała	strategię	opartą	na	oferowaniu	opro-

gramowania	 i	 usług	własnych.	 Ich	 udział	 w	 całko-

witej	 strukturze	 przychodów	 ze	 sprzedaży	 wyniósł	

55,2%.	Druga	co	do	wielkości	była	sprzedaż	sprzętu	

i	 infrastruktury,	 wynosząca	 w	 2009	 roku	 17,8%.	

Zostało	 to	 spowodowane	 zakupem	 nowych	 spółek	

realizujących	 kontrakty	 głównie	 w	 tym	 segmencie	

(np.	Raxon	Informatica).		
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12 miesięcy do  
31 grudnia 2009

12 miesięcy do  
31 grudnia 2009

	 tys. PLN %

Oprogramowanie	
i	usługi	własne

1	685	445	 55,2%

Oprogramowanie	
i	usługi	obce

504	776	 16,5%

Sprzęt		
i	infrastruktura

541	201	 17,7%

Outsourcing 179	472	 5,9%

Teleinformatyka 121	638	 4,0%

Pozostała	sprzedaż 17	720	 0,6%

RAZEM 3	050	252	 100%

Analiza bilansu  
Grupy Kapitałowej Asseco

Na	dzień	31	grudnia	2009	roku	aktywa	trwałe	stano-

wiły	77,4%	sumy	bilansowej,	zaś	aktywa	obrotowe	

stanowiły	22,6%	tej	sumy.

Struktura aktywów

Udział	aktywów	trwałych	w	sumie	bilansowej	wzrósł	

o	2,6	punktu	procentowego	w	stosunku	do	stanu	na	

dzień	31	grudnia	2008	roku,	co	było	przede	wszyst-

kim	wynikiem	powiększeniem	 salda	wartości	 firmy	

z	konsolidacji	o	wartość	firmy	powstałą	na	nabyciu	

nowych	podmiotów	(tj.	Pronet	IT	Konsalting,	Probass,	

Alatus,	Asseco	Spain	(dawniej	„Raxon	Informatica”),	

Terminal	Systems,	IT	Practice,	PeakConsulting	oraz	

ZUI	OTAGO	).

Udział	 aktywów	 obrotowych	 w	 sumie	 bilansowej	

uległ	 zmniejszeniu	 w	 porównaniu	 ze	 stanem	 na	

koniec	 2008	 roku,	 o	 2,7	 punktu	 procentowego.	

Spadek	ten	był	przede	wszystkim	skutkiem	spadku	

poziomu	 należności	 z	 tytułu	 dostaw	 i	 usług	 oraz	

środków	 pieniężnych	 i	 depozytów	 krótkotermino-

wych	na	rachunkach	bankowych.

Sprawozdanie finansowe  
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Struktura pasywów

W	strukturze	pasywów	w	 roku	2009	nastąpiło	 zna-

czące	 zwiększenie	 udziału	 kapitałów	 własnych	

w	 sumie	 bilansowej	 w	 wyniku	 istotnego	 spadku	

udziału	sumy	zobowiązań.	Zobowiązania	uległy	istot-

nemu	zmniejszeniu	przede	wszystkim	w	wyniku	roz-

liczenia	 znacznej	 części	 zobowiązania	 finansowego	

z	tytułu	nabycia	udziałów	mniejszościowych	w	spół-

kach	zależnych	(spadek	o	231,4	mln	PLN).	Istotnemu	

zmniejszeniu	uległo	również	saldo	pozostałych	zobo-

wiązań	(głównie	w	wyniku	zmniejszenia	zobowiązań	

z	 tytułu	wyceny	 długoterminowych	 kontraktów	 IT),	

zobowiązań	 z	 tytułu	 podatków	 i	 innych	 zobowiązań	

budżetowych	 oraz	 saldo	 biernych	 rozliczeń	między-

okresowych	kosztów.

Analiza  
skonsolidowanego rachunku 
przepływów pieniężnych

W	2009	 roku	Grupa	Kapitałowa	Asseco	wygenero-

wała	dodatnie	saldo	przepływów	pieniężnych	z	dzia-

łalności	 operacyjnej	 w	 kwocie	 438	 758	 tys.	 PLN,	

natomiast	 w	 analogicznym	 okresie	 poprzedniego	

roku	 obrotowego	 saldo	 to	 było	 również	 dodatnie	

i	wyniosło	487	797	tys.	PLN.

Środki	 pieniężne	 netto	 wykorzystane	 w	 działalno-

ści	 inwestycyjnej	 wykazały	 salda	 ujemne	 zarówno	

w	 roku	 2009	 jak	 i	 2008	 i	 wyniosły	 odpowiednio	

(403	724)	tys.	PLN	oraz	(195	781)	tys.	PLN.	Ujemne	

saldo	 środków	pieniężnych	 jest	 efektem	podjętych	

przez	Grupę	inwestycji	związanych	z	zakupem	rze-

czowych	 aktywów	 trwałych	 i	 wartości	 niematerial-

nych	oraz	nabyciami	jednostek	zależnych.	

W	 2009	 roku	 Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 wykazała	

ujemne	 saldo	 przepływów	 środków	 pieniężnych	

z	 działalności	 finansowej,	 co	 było	 spowodowane	

przede	wszystkim	wydatkami	związanymi	ze	spłatą	

zaciągniętych	 kredytów	 i	 pożyczek	 (wydatki	 netto	

z	tytułu	kredytów	i	pożyczek	wyniosły	w	2009	roku	

71,3	mln	 PLN)	 oraz	wypłatą	 dywidend	 akcjonariu-

szom	 Jednostki	 Dominującej	 (70,3	 mln	 PLN)	 oraz	

akcjonariuszom	mniejszościowym	(48,0	mln	PLN).

Rachunek przepływów pieniężnych

12 miesięcy do  
31 grudnia 2009

12 miesięcy do  
31 grudnia 2008

	 tys. PLN tys. PLN

Środki	pieniężne	
netto	z	działalności	
operacyjnej	

438	758	 487	797	

Środki	pieniężne	
netto	wykorzystane	
w	działalności	
inwestycyjnej

(403	724) (195	781)

Środki	pieniężne	
netto	z	działalności	
finansowej

(145	042) (127	654)

Różnice	kursowe	
netto

1	035	 45	884	

Zwiększenie/
Zmniejszenie	netto	
stanu	środków	
pieniężnych	i	ich	
ekwiwalentów

(110	008) 164	362	

Łącznie	w	2009	roku	w	Grupie	Asseco	stan	środków	

pieniężnych	zmniejszył	się	o	110	008	tys.	PLN.	
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Analiza wskaźników  
finansowych 

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki	 rentowności	 Grupy	 w	 2009	 roku	

ukształtowały	 się	 na	 poziomie	 zbliżonym	 do	

wskaźników	 z	 2008	 roku.	 Marża	 zysku	 brutto	 na	

sprzedaży	 nieznacznie	 spadła	 do	 34,2%	 z	 35,0%	

głównie	poprzez	włączenie	do	konsolidacji	podmiotów	

świadczące	usługi	integracyjne,	charakteryzujące	się	

odpowiednio	 niższą	 marżą	 niż	 usługi	 softwarowe.	

Marża	 EBITDA	 w	 roku	 2009	 kształtowała	 się	 na	

tym	samym	poziomie	 jak	w	roku	2008,	przyjmując	

wartość	 21,2%.	 Podobnie	 marża	 operacyjna,	 która	

zarówno	 w	 roku	 2009,	 jak	 i	 2008	 kształtowała	 się	

na	poziomie	17%.	Marża	 zysku	netto	w	 roku	2009	

wyniosła	12,2%.

Wskaźnik	 ROE	 na	 dzień	 31	 grudnia	 2009	 roku	

(informujący	 o	 rentowności	 zaangażowanego	

w	firmie	kapitału)	spadł	o	1,5	punktu	procentowego	

w	 stosunku	 do	 dnia	 31	 grudnia	 2008	 roku.	 Stopa	

zysku	 z	 zainwestowanego	 przez	 akcjonariuszy	

kapitału	wyniosła	w	2009	roku	10,6%.	

Wskaźnik	 ROA	 odzwierciedlający	 rentowność	

aktywów	 spadł	 w	 roku	 2009	 o	 0,6	 punktu	

procentowego	 w	 porównaniu	 do	 roku	 2008	

i	ukształtował	się	na	poziomie	6,5%.

12 miesięcy do  
31 grudnia 2009

12 miesięcy do  
31 grudnia 2008

	 % %

Marża	zysku	brutto	
ze	sprzedaży

34,2% 35,0%

Marża	zysku	
EBITDA

21,2% 21,2%

Marża	zysku	opera-
cyjnego

17,2% 17,7%

Marża	zysku	netto 12,2% 11,5%

Stopa	zwrotu	
z	kapitału	własnego	
(ROE)

10,5% 12,1%

Stopa	zwrotu	
z	aktywów	(ROA)

6,5% 7,2%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących 
wzorów: 

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	przypisany	Akcjonariuszom	Jednostki	Dominującej	/	
przychody	ze	sprzedaży	

Stopa zwrotu z	kapitału własnego (ROE) 
=	zysk	netto	przypisany	Akcjonariuszom	Jednostki	Dominującej	/
średnioroczne	kapitały	własne	przypisane	Akcjonariuszom	Jednostki	
Dominującej

Stopa zwrotu z	aktywów (ROA) 
=	zysk	netto	przypisany	Akcjonariuszom	Jednostki	Dominującej	/	
średnioroczne	aktywa	

	

Sprawozdanie finansowe  
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Wskaźniki płynności

Kapitał	pracujący	definiowany	jako	różnica	pomiędzy	

aktywami	obrotowymi	a	zobowiązaniami	bieżącymi	

przedstawia	 wielkość	 kapitałów	 stałych	 (kapitałów	

własnych	 i	 długoterminowych	 kapitałów	 obcych),	

które	 to	finansują	majątek	obrotowy.	 Jako	najbar-

dziej	 płynna	 część	 kapitału	 stanowi	 on	 zabezpie-

czenie	 dla	 zaspokojenia	 zobowiązań	 wynikających	

z	 bieżącego	 cyklu	 obiegu	 gotówki	 w	 przedsiębior-

stwie.	Kapitał	pracujący	w	Grupie	 jest	na	wysokim	

poziomie	 –	 na	 koniec	 grudnia	 2009	 roku	 wyniósł	

362	354	tys.	PLN.	Oznacza	to	poprawę	w	porówna-

niu	ze	stanem	na	koniec	2008	roku.

Wskaźniki	 płynności	 na	 dzień	 31	 grudnia	 2009	

roku	 były	 na	 wysokim,	 bezpiecznym	 poziomie.	

Wskaźnik	 płynności	 bieżącej	 na	 poziomie	 powyżej	

1,0	 wskazuje,	 że	 Grupa	 Kapitałowa	 Asseco	 byłaby	

w	 stanie	 spłacić	 wszystkie	 krótkoterminowe	

zobowiązania	 z	 posiadanych	 środków	 pieniężnych,	

po	 uzyskaniu	 wpływów	 z	 krótkoterminowych	

należności	 oraz	 aktywów	 finansowych.	 Wskaźnik	

płynności	 natychmiastowej	 za	 sprawą	 wysokiego	

stanu	 środków	 pieniężnych	 i	 depozytów	 pozostał	

na	 wysokim	 poziomie	 oscylującym	 wokół	 czterech	

dziesiątych.	Informuje	on,	iż	Grupa	Kapitałowa	Asseco	

byłaby	w	stanie	natychmiast	spłacić	ok.	40%	swoich	

krótkoterminowych	 zobowiązań.	Optymalna	wielkość	

tego	wskaźnika	to	10-20%.

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

Kapitał	pracujący		
(w	tys.	PLN)

364	334 325	923

Wskaźnik	płynno-
ści	bieżącej

1,4 1,3

Wskaźnik	płynno-
ści	szybkiej

1,3 1,2

Wskaźnik	
natychmiastowej	
płynności

0,4 0,4

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących 
wzorów:

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  
=	(obligacje	i	papiery	wartościowe	utrzymywane	do	terminu	
wymagalności	+	środki	pieniężne	i	depozyty	krótkoterminowe)	/	
zobowiązania	krótkoterminowe
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Wskaźniki zadłużenia

Wartość	wskaźnika	ogólnego	zadłużenia	Grupy	spa-

dła	o	9,5	punktu	procentowego	na	koniec	2009	roku	

w	stosunku	do	stanu	na	koniec	roku	2008,	kształ-

tując	się	na	poziomie	24,5%.	Wskaźnik	zadłużenia	

odsetkowego	(kredyty,	papiery	dłużne,	pożyczki)	do	

kapitałów	własnych	Grupy	kształtuje	się	na	pozio-

mie	 3,1%.	 Jego	 spadek	 z	 5,1%	 na	 koniec	 2008	

roku	wynika	z	całkowitej	spłaty	zaciągniętego	przez	

Jednostkę	Dominującą	kredytu	 inwestycyjnego	na	

zakup	spółki	Prokom	Software	SA	oraz	uregulowa-

niu	innych	zobowiązań.

31 grudnia 2009 31 grudnia 2008

	 % %

Wskaźnik	zadłuże-
nia	ogólnego

24,4% 34,0%

Dług	/	kapitał	
własny

3,1% 5,1%

Dług	/	(dług	+	
kapitał	własny)

3,0% 4,8%

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących 
wzorów:

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

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

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

Sprawozdanie finansowe  
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Dane kontaktowe

Asseco Poland SA 
Centrala	w	Rzeszowie

ul.	Olchowa	14

35-322	Rzeszów

tel.:	+48	17	888	55	55

fax:	+48	17	888	55	50

e-mail:	info@asseco.pl

Dział Public Relations

tel.:	+48	22	574	86	99

fax:	+48	22	574	82	82

e-mail:	pr@asseco.pl

Dział Marketingu

tel.:	+48	22	574	82	00

fax:	+48	22	574	82	82

e-mail:	marketing@asseco.pl

Dział Relacji Inwestorskich

tel.:	+48	22	574	86	66

fax:	+48	22	574	82	82

e-mail:	inwestor@asseco.pl

Dane kontaktowe
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35-322	Rzeszów

tel.:	+48	17	888	55	55

fax:	+48	17	888	55	50

info@asseco.pl
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