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obecność w ponad

30krajach

5529mln
uzyskana sprzedaż za rok 2012

556mln
wypracowany wynik netto za rok 2012

16638osób
pracujących na uzyskane wyniki

7.największy
dostawca oprogramowania w Europie

290mln
wypłacone dywidendy za rok 2011
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KursakcjiAssecoPolandnatleindeksuWIG20od1.01.2012do31.12.2012 Przychodyzesprzedaży* Przychodyzesprzedażyoprogramowaniawłasnego*

EBITDA/marżaEBITDA*

*) dane w mln zł
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2012-01-02 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 Zmiana 12M

AssecoPoland(zł) 48,50 49,85 48,80 44,68 45,35 (-6,5%)

WIG20 (pkt) 2 194,11 2 286,53 2 275,30 2 371,42 2 582,98 17,7%

WIG (pkt) 38 318,26 41 267,16 40 810,88 43 739,81 47 460,59 23,9%

WIG-Info (pkt) 1 080,73 1 184,43 1 137,40 1 065,91 1 118,85 3,5%
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EBIT/marżaEBIT*

Zyskbrutto* Zysknetto*

*) dane w mln zł 
**) osób

Strukturasprzedażywgsektorów

Strukturasprzedażywgregionów Strukturazatrudnieniawgregionów

Strukturasprzedażywgproduktów

 566    

 645     650    

18% 

13% 
12% 

0% 

10% 

20% 

 -       

 150     

 300     

 450     

 600     

 750     

 900     

2010 2011 2012 

 414     397    
 370    

 -       

 100     

 200     

 300     

 400     

 500     

 600     

 700     

 800     

2010 2011 2012 

 494    

 714    

 663    

 -       

 100     

 200     

 300     

 400     

 500     

 600     

 700     

 800     

2010 2011 2012 

34% 

43% 

24% 

finanse 

przedsiębiorstwa 

administracja publiczna 

76% 

11% 

13% 
0% 

oprogramowanie i usługi własne 

oprogramowanie i usługi obce 

sprzęt i infrastruktura 

pozostała sprzedaż 

29% 

44% 

10% 

8% 

9% 

Polska 

Izrael 

Europa Środkowa 

Europa Południowo-Wschodnia 

pozostałe 

 4 319    

 8 330    

 1 597    

 1 353    

 345     694    

Polska 

Izrael 

Europa Środkowa 

Europa Południowo-Wschodnia 

DACH 

pozostałe 

5 529* 5 529*

5 529* 16 638**



12 13

Listprezesazarządu
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Rok 2012 mogę uznać za kolejny udany okres  
w naszej historii. Pomimo niesprzyjających warun-
ków ekonomicznych w Europie i na świecie oraz 
wyraźnie odczuwalnego spowolnienia gospodar-
czego udało nam się zamknąć ostatnie dwanaście 
miesięcy dobrymi wynikami finansowymi. Przychody 
ze sprzedaży wyniosły 5 529,1 mln zł, co stanowi 
wzrost o 11,5% w stosunku do 2011 roku. Wynik 
operacyjny był na porównywalnym poziomie jak rok 
wcześniej i wyniósł 649,9 mln zł. Grupa wypracowa-
ła zysk netto w wysokości 555,9 mln zł. Asseco pod-
pisało w minionym roku wiele prestiżowych umów. 
Całkowita liczba nowych kontraktów i zamówień  
w grupie przekroczyła 7 500, co świadczy o dosko-
nałym zdywersyfikowaniu biznesu Asseco. 

Konsekwentnie realizowaliśmy strategię wzrostu 
wyników dzięki sprzedaży własnych rozwiązań infor-
matycznych. W 2012 roku przychody z oprogramo-
wania i usług własnych stanowiły 75,9% sprzedaży 
ogółem (4 197,4 mln zł). Podział przychodów we-
dług sektorów rozkładał się następująco: bankowość 
i finanse 33,5%, przedsiębiorstwa 42,8% i admini-

stracja publiczna 23,7%, co po raz kolejny dowodzi 
dobrej dywersyfikacji grupy. 

W minionych dwunastu miesiącach do grupy do-
łączyły nowe spółki, które umocniły kompetencje  
Asseco w wybranych obszarach. Polska koncentro-
wała się na projekcie budowy wiodącej spółki in-
tegracyjnej, mocnej w danych regionach naszego 
kraju. Asseco South Eastern Europe z sukcesem 
przeprowadzało akwizycje na perspektywicznym 
rynku tureckim, a Formula Systems z powodzeniem 
nabyła spółki w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

Strategia wzrostu organicznego oraz poprzez akwi-
zycje także w 2012 roku przyniosła umocnienie po-
zycji Asseco wśród liderów rynku informatycznego  
w Europie. Jako jedyna polska grupa IT znajdujemy 
się w pierwszej dziesiątce największych producen-
tów oprogramowania na Starym Kontynencie, zaj-
mując 7. lokatę. 

Plany na 2013 rok zakładają dalszą rozbudowę gru-
py kapitałowej. Asseco Poland prowadzi rozmowy  

z kolejnymi podmiotami w Polsce oraz ze spółka-
mi z Rosji. Asseco South Eastern Europe poszukuje 
kolejnych podmiotów w Turcji, a Formula Systems 
patrzy za ocean, planując nabycie następnych spół-
ek ze Stanów Zjednoczonych. Niezależnie od ambit-
nych planów inwestycyjnych Asseco koncentruje się 
na tym, co jest największą przewagą konkurencyjną 
grupy – produkcji własnych rozwiązań informatycz-
nych dla największych europejskich i światowych 
instytucji. 

W imieniu zarządu Asseco Poland oraz menedżerów 
prowadzących spółki z grupy chciałbym podziękować 
wszystkim Klientom, Pracownikom oraz Akcjonariu-
szom za wkład w rozwój naszego projektu. Jestem 
przekonany, że dalsza konsekwentna realizacja zało-
żonej strategii przyniesie wymierne efekty.

 

Adam Góral 
Prezes zarządu Asseco Poland

fot. Robert Gardziński/Fotorzepa
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Władzespółki

AdamGóral
Prezes zarządu

odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię 
Grupy Kapitałowej Asseco

PrzemysławBorzestowski
Wiceprezes zarządu

odpowiada za piony: Administracji 
Publicznej, Systemów Pocztowych, 
Zarządzania Informacją, Rynku 
Kapitałowego, Organizacji 
Międzynarodowych i Służb 
Mundurowych oraz Dział  
Wsparcia Kontraktów

TadeuszDyrga
Wiceprezes zarządu

odpowiada za piony: 
Ubezpieczeń Społecznych  
oraz Opieki Zdrowotnej

RafałKozłowski
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion Finansowy 
Grupy Asseco

* powołany na wiceprezesa 
zarządu 14 maja 2012 roku  
ze skutkiem od 1 czerwca  
2012 roku

MarekPanek
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Dział Marketingu, 
Dział Koordynacji Sprzedaży, 
Dział PR i Relacji Inwestorskich

PawełPiwowar
Wiceprezes zarządu

odpowiada za piony: 
Kluczowych Przedsiębiorstw, 
Rolnictwa, Telekomunikacji 
i Mediów, Energetyki, 
Gazownictwa i Przedsiębiorstw 
Komunalnych

ZbigniewPomianek
Wiceprezes zarządu

odpowiada za piony:  
Banków Komercyjnych,  
Banków Spółdzielczych, 
Business Intelligence, 
Utrzymania i Rozwoju  
Systemów Backoffice

WłodzimierzSerwiński
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion Ubezpieczeń 
Komercyjnych, Infrastruktury 
oraz Dział Automatyki 
Budynków i Data Center

PrzemysławSęczkowski
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion Strategii 
i Rozwoju Inwestycji 
Kapitałowych

RobertSmułkowski
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion PKO BP

RenataBojdo
Wiceprezes zarządu 

odpowiedzialna za finanse Asseco Poland

* 14 maja 2012 roku złożyła rezygnację  
z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Asseco 
Poland ze skutkiem na 1 czerwca 2012 roku

WojciechWoźniak
Wiceprezes zarządu 

odpowiedzialny za Pion Infrastruktury,  
Automatyki Budynków i Data Center

* 5 października 2012 roku złożył rezygnację  
z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu

ZarządAssecoPoland
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RadanadzorczaAssecoPoland

W2012 roku składosobowy radynadzorczej
przedstawiałsięnastępująco:

 ▪ 30 czerwca 2012 roku Antoni Magdoń złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji członka rady 
nadzorczej;

 ▪ 2 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do skła-
du rady nadzorczej Wiesława Walendziaka;

 ▪ 5 października 2012 roku Wiesław Walendziak 
złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka 
rady nadzorczej ze skutkiem na 31 październi-
ka 2012 roku;

 ▪ 23 października 2012 roku Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy powołało do składu rady 
nadzorczej Dariusza Stolarczyka oraz Piotra 
Augustyniaka.

Radanadzorcza Okrespełnieniafunkcji

Jacek Duch 01.01.2012 – 31.12.2012

Adam Noga 01.01.2012 – 31.12.2012

Piotr Augustyniak 06.11.2012 – 31.12.2012

Dariusz Brzeski 01.01.2012 – 31.12.2012

Artur Kucharski 01.01.2012 – 31.12.2012

Antonii Magdoń 01.01.2012 – 30.06.2012

Dariusz Stolarczyk 01.11.2012 – 31.12.2012

Wiesław Walendziak 02.08.2012 - 31.10.2012

JacekDuch
Przewodniczący rady nadzorczej

AdamNoga
Wiceprzewodniczący rady 
nadzorczej

PiotrAugustyniak
Członek rady nadzorczej

DariuszBrzeski
Członek rady nadzorczej

ArturKucharski
Członek rady nadzorczej

DariuszStolarczyk
Członek rady nadzorczej
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AssecoPolandnarynkukapitałowym

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, na 
której notowane są akcje Asseco Poland oraz trzech 
spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Asseco, za-
liczyła rok 2012 do udanych. Indeks szerokiego 
rynku, czyli WIG, może się pochwalić wzrostem  
o 23,9%, natomiast indeks warszawskich blue chi-
pów WIG20, w skład którego wchodzą między inny-
mi akcje Asseco Poland, zyskał na wartości 17,7%. 
Stopy zwrotu z dwóch kluczowych indeksów wyniosły 
odpowiednio 26,2% (WIG) oraz 20,5% (WIG20), co 
oznacza, że inwestor, który na początku roku 2012 
zainwestowałby w spółki szerokiego rynku propor-
cjonalnie do ich wkładu w kompozycję indeksu WIG, 
po zakończeniu roku zwiększyłby swój stan posiada-
nia o ponad jedną czwartą. W wypadku inwestycji 
w 20 największych spółek notowanych w Warszawie 
wartość portfela naszego przykładowego inwestora 
wzrosłaby o jedną piątą. 

Niestety, sukces ten nie przełożył się równomiernie 
na wyniki wszystkich branż reprezentowanych na 
rynku. W stosunkowo najlepszej sytuacji znalazła 
się branża surowcowa, dla której wzrost indeksu 
sektorowego wyniósł aż 83%. Tuż za nią uplasowa-
ły się indeksy branży chemicznej i paliwowej, które  
w 2012 roku odnotowały wzrosty odpowiednio  
o 58% i 39%. Po przeciwnej stronie zestawienia zna-
lazła się targana recesją i bankructwami branża bu-
dowlana, a także branża telekomunikacyjna, która 
rozczarowała inwestorów spadkiem indeksu sekto-
rowego o 22%. 

Branża informatyczna w roku 2012 zajęła miejsce 
pośrodku stawki i charakteryzowała się niższą dy-
namiką wzrostu niż szeroki rynek. W ciągu roku in-
deks spółek informatycznych wzrósł jedynie o 3,5%.  
W tym kontekście łatwiej zinterpretować spadek 
notowań akcji Asseco Poland o 6,5%. Przez pierw-
szą połowę roku wahania kursu akcji nie odbiegały 
zbytnio od przedziału, w jakim poruszały się główne 
indeksy giełdowe. Na przełomie lutego i marca ak-
cjom Asseco Poland udało się wybić ponad poziom 
wyników notowań warszawskich blue chipów. Od 
lipca do końca roku różnica znacznie się pogłębiła. 
Gdy indeks WIG20 stopniowo piął się w górę, in-
westorzy mniej łaskawym okiem spoglądali na ak-
cje Asseco Poland. Szczególnie silne obniżenie kursu 
akcji spółki nastąpiło od 2 do 12 października 2012 
roku, kiedy notowania spadły z 45 zł do 39,20 zł za 
akcję. Ostatecznie kurs akcji Asseco Poland wyniósł 
na koniec roku 45,35 zł. 

Informacjeoakcjachspółki

Łącznaliczbaakcji 83000303

ISIN PLSOFTB00016

GPW ACP

Reuters ACPP.WA

Bloomberg ACP PW

Strukturaakcjonariatu

11,45% 

9,74% 

6,02% 

5,42% 
67,37% 

Aviva OFE 

Adam Góral, prezes zarządu 

PZU OFE 

ING OFE 

pozostali akcjonariusze 

Akcjonariatnadzień18marca2013roku

12,20% 

10,40% 

6,40% 

71,00% 

Aviva OFE 

Adam Góral, prezes zarządu 

PZU OFE 

pozostali akcjonariusze 

Akcjonariatnadzień14listopada2012roku
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AssecoPolandnarynkukapitałowym
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Emisjapapierów
wartościowych

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Asseco 
Poland dokonało emisji 5 434 773 akcji zwykłych na 
okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł każda. 
W związku z tą emisją 13 grudnia 2012 roku została 
dokonana rejestracja podwyższenia kapitału zakła-
dowego spółki o kwotę 5 434 773 zł, wskutek czego 
na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitał zakładowy 
Asseco Poland wynosił 80 000 303 zł. 

Politykadywidendy

Ustalona w 2005 roku przez zarząd polityka doty-
cząca udziału akcjonariuszy w zysku spółki jest 

konsekwentnie realizowana. Najważniejszym celem 
Asseco Poland jest dalszy rozwój. Spółka chce prze-
znaczyć środki na ten cel, budując długoterminową 
wartość dla akcjonariuszy poprzez rozwój organicz-
ny i akwizycje. Asseco Poland zakłada zwrot nad-
wyżki wolnych środków pieniężnych akcjonariuszom 
w formie dywidendy. W związku z tym zarząd będzie 
rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznacza-
nie od 10 proc. do 40 proc. zysku netto na dywiden-
dę. W ubiegłych latach wielkość rekomendowanej  
i wypłaconej dywidendy przekraczała górny próg  
40 proc. Wielkość rekomendowanej dywidendy zale-
ży przede wszystkim od płynności finansowej spółki 
oraz planowanych wydatków akwizycyjnych.
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Profil

Asseco Poland to największa polska firma informa-
tyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie, która wchodzi w skład presti-
żowego indeksu WIG20. Spółka jest także siódmą 
największą firmą IT w Europie pod względem przy-
chodów z produkcji oprogramowania według rankin-
gu Truffle 100. 

Asseco Poland jest liderem w budowie międzynaro-
dowej grupy kapitałowej Asseco, do której należą 
podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne, prowa-
dzące działalność operacyjną pokrewną do działal-
ności spółki. 

Spółki grupy koncentrują się na produkcji i rozwoju 
oprogramowania własnego, przeznaczonego dla każ-
dego sektora gospodarki. Kompleksowa oferta grupy 
jest skierowana do sektora finansowego, instytucji 
publicznych oraz przemysłu, handlu i usług. Grupa 
posiada bogate portfolio własnych produktów, uni-
katowe doświadczenie w realizacji najbardziej złożo-
nych projektów informatycznych oraz szeroką bazę 
klientów, wśród których znaleźć można największe 
instytucje finansowe, czołowe przedsiębiorstwa,  
a także jednostki administracji publicznej. Grupa  
Asseco specjalizuje się również w projektach dedy-
kowanych dla Unii Europejskiej i NATO.

Na czele grupy stoi Asseco Poland, które po osią-
gnięciu pozycji lidera w Polsce konsekwentnie bu-
duje holdingi działające w poszczególnych regionach 
Europy:

 ▪ Asseco Central Europe (Czechy, Słowacja, 
Węgry)

 ▪ Asseco South Eastern Europe (Bałkany, Turcja)
 ▪ Asseco DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria)
 ▪ Asseco South Western Europe (Francja,  

Włochy, Hiszpania, Portugalia)
 ▪ Asseco Northern Europe (Skandynawia,  

kraje bałtyckie)
 
W 2010 roku do Grupy Asseco dołączyła izraelska 
spółka Formula Systems, notowana na NASDAQ  
Global Market. Dzięki tej akwizycji Asseco jest obec-
ne m.in. na rynku izraelskim, amerykańskim, japoń-
skim i kanadyjskim.

W grudniu 2012 roku Grupa Asseco zatrudniała  
ponad 16 000 pracowników, z czego około 5000  
w Polsce.

Misjaistrategia

Nasząmisjąjeststworzeniewiarygodnej
irentownejglobalnejfirmyinformatycznej,
dostarczającejwysokiejjakości
oprogramowanieiusługi.

Celem jednostki dominującej jest maksymaliza-
cja wartości dla akcjonariuszy poprzez realizację 
złożonych projektów informatycznych opartych na 
własnych produktach i usługach, a także strategię 
rozwoju zakładającą budowę międzynarodowej gru-
py kapitałowej, zrzeszającej firmy produkujące i do-
starczające rozwiązania informatyczne.

Asseco Poland jako lider grupy zamierza prowadzić 
działalność na krajowym i zagranicznym rynku prze-
jęć i akwizycji, dążąc do wzmocnienia swojej pozycji 
w Europie i na rynku światowym. Spółka poszerza 
spektrum inwestycyjne o czołowe spółki informa-
tyczne, mające wzbogacić Asseco Poland o znajo-
mość lokalnych rynków i klientów, a także zapewnić 
dostęp do nowych, unikatowych rozwiązań informa-
tycznych. Zdaniem zarządu obecność Asseco w wy-
miarze globalnym jest niezwykle istotna ze względu 
na udział w realizacji największych projektów infor-
matycznych, które częstokroć są powierzane jedynie 
firmom o zasięgu światowym.

Przyjęta strategia umożliwia także poszerzenie ofer-
ty produktowej. Asseco nie wyklucza inwestycji  
w małe podmioty, posiadające unikatową technolo-
gię lub produkt. 

Strategia Asseco kładzie nacisk na utrzymanie wio-
dącej pozycji w Polsce oraz zbudowanie mocnej 
pozycji w krajach, gdzie obecne są spółki z Grupy 
Asseco. Dzięki wieloletniej obecności na rynku in-
formatycznym spółki grupy nawiązały trwałą współ-
pracę z instytucjami finansowymi, podmiotami  
z sektora administracji publicznej oraz wiodącymi 
przedsiębiorstwami. Strategia grupy zakłada dalsze 
umacnianie relacji biznesowych z kluczowymi klien-
tami poprzez rozwój oferty produktowej dostosowa-
nej do ich potrzeb.

Wielką uwagę grupa zwraca na uzyskiwanie synergii 
kosztowych, wynikających z połączeń działów admi-
nistracyjnych spółek działających na terytorium jed-
nego kraju.

Asseco Poland czynnie inicjuje oraz wspiera wszel-
kie inicjatywy cross-sellingowe, podkreślając możli-
wości wykorzystania potencjału międzynarodowego 
grupy jako motoru wzrostu sprzedaży.
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Profildziałalności

Czynnikiistotnedlarozwoju
GrupyAsseco

Wzrostorganicznyorazakwizycje

Dynamiczny rozwój grupy odbywa się dwutorowo. 
Z jednej strony poprzez stabilny wzrost organiczny, 
z drugiej zaś poprzez akwizycje. Dołączanie kolej-
nych spółek do grupy nie tylko rozszerza kompeten-
cje produktowe, ale również umożliwia ekspansję na 
nowe rynki.

Oprogramowaniewłasne

Zarówno Asseco Poland, jak i spółki grupy pozy-
cjonują się jako producenci i dostawcy najwyższej 
jakości oprogramowania. Własne systemy są głów-
ną przewagą nad konkurencją. Ich wysoka jakość 
zagwarantowana jest przez konsekwentne egze-
kwowanie procedur, co ułatwia wdrożony system za-
rządzania przez jakość, certyfikowany na zgodność 
z normą ISO 9001:2008. Poświadczone certyfikaty 
bezpieczeństwa NATO ugruntowują naszą pozycję 
jako sprawdzonego partnera w sferze bezpieczeń-
stwa danych i wyspecjalizowanych produktów dla 
służb mundurowych.

Dywersyfikacjaproduktówiusług

Realizowana strategia budowy międzynarodowej 
grupy informatycznej pozwala na pozyskanie no-
wych grup klientów i dywersyfikację działalno-
ści. Dzięki współpracy z klientami z różnych branż  
w wielu krajach możemy powiedzieć, że nasza dzia-
łalność nie jest zależna od jednego sektora lub re-
gionu świata.

Kapitałludzki

Kluczowym zasobem Asseco są wysokiej klasy spe-
cjaliści pracujący nad najnowszymi rozwiązaniami 
informatycznymi. Znakomita większość pracowni-
ków to analitycy, projektanci, programiści, testerzy 
i wdrożeniowcy, posiadający certyfikaty potwierdza-
jące ich kompetencje w zakresie produkcji oprogra-
mowania i zarządzania projektami.
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AssecoSouth
WesternEuropeS.A.

100%

AssecoBusiness
SolutionsSp.zo.o.

46,47%

ZUIOTAGOSp.zo.o.
100%

ZUINovumSp.zo.o.
51%

ADHSoftSp.zo.o.
100%

PodkarpackiFundusz
NieruchomościSp.zo.o.

100%

SKGS.A.
60%

Combidata
PolandSp.zo.o.

100%

Asseco
SystemsS.A.

100%

CKZETOS.A.
99,84%

Formula
SystemsLtd.

50,19%

MatrixITLtd.
50,11%

MagicSoftware
EnterprisesLtd.

52,03%

SapiensInternational
Corp.NV

56,62%

AssecoSouth
EasternEuropeS.A.

51,06%

AssecoCentral
EuropeS.A.

93,51%

Asseco
DACHS.A.

85%

Asseco
GermanyAG

100%

Matrix42AG
100%

Asseco
SpainS.A.

70,32%

Necomplus,S.L.
65%

Asseco
DenmarkA/S

55%

PeakConsulting
GroupApS

70%

SINTAGMA
UABSp.zo.o.

64,8%

Asseco
LietuvaUAB

64,8%

Gladstone
ConsultingLtd.

100%

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

AssecoPolandS.A.
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AssecowPolsce

AssecoPoland

Największa notowana na GPW spółka informatyczna, 
wchodząca w skład indeksu WIG20. Należy do 10 
największych producentów oprogramowania w Euro-
pie. Szczegółowy profil znajduje się na str. 22.

AssecoBusinessSolutions

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Dostarcza nowoczesne rozwią-
zania informatyczne dla przedsiębiorstw niezależnie 
od ich branży, wielkości i specyfiki. W ramach Grupy 
Asseco stanowi centrum kompetencyjne odpowie-
dzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP, 
outsourcing IT. W ofercie Asseco Business Solutions 
znajdują się również rozwiązania mobilne, systemy 
faktoringowe i platformy wymiany danych. 

ADH-Soft

Spółka tworzy profesjonalne oprogramowanie dla 
sektora finansowego ze szczególnym wskazaniem 
na branżę leasingową oraz car fleet management 
(CFM). Jest wiodącym producentem programów  
i aplikacji, które użytkuje około 70% firm operują-
cych na rynku leasingowym.

CentrumKomputeroweZETO

31 marca 2012 roku Asseco Poland objęło kontrolę 
nad spółką Centrum Komputerowe ZETO z siedzibą 
w Łodzi w wyniku nabycia 99,87% udziałów w kapi-
tale zakładowym ZETO. 

CK ZETO ma pięćdziesięcioletnie doświadczenie  
w branży IT. Firma specjalizuje się w outsourcingu 

usług informatycznych, skoncentrowanych zwłasz-
cza na obszarze bezpieczeństwa danych, szkoleń, 
sprzętu komputerowego, zarządzania i archiwizacji 
dokumentów, hostingu, wydruków masowych oraz 
podpisów elektronicznych.

CombidataPoland

Firma koncentruje się na szeroko pojętej edukacji. 
Projektowanie i prowadzenie szkoleń objęte jest 
normą jakości ISO 9001. 

SKG

Spółka dołączyła do Grupy Asseco w czerwcu 2012 
roku. Firma oferuje oprogramowanie dla agencji 
celnych, handlu detalicznego oraz audytu i analizy 
danych. Oprócz wiodącego produktu, oprogramo-
wania Wrota Celne, oferowanego w modelu SaaS, 
SKG świadczy usługi projektowania i wdrażania sys-
temów informatycznych. 

ZUIOTAGO

Spółka zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem opro-
gramowania wspomagającego pracę urzędów ad-
ministracji samorządowej. Jest twórcą systemu 
informatycznego pod nazwą Zintegrowany System 
Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. 

ZUINovum

Spółka specjalizuje się w tworzeniu systemów in-
formatycznych do obsługi sektora banków spół-
dzielczych. Funkcjonuje jako wytwórca aplikacji 
bankowych, integrator i dostawca kompleksowych 
systemów informatycznych.

Asseconaświecie

Rynekizraelski

FormulaSystems

Holding Formula Systems jest notowany na amery-
kańskim rynku NASDAQ i izraelskiej giełdzie TASE. 
Ma udziały w trzech spółkach (Matrix IT, Magic  
Software Enterprises, Sapiens International Cor-
poration) specjalizujących się w produkcji i dostar-
czaniu rozwiązań informatycznych. Spółki grupy  
Formula Systems prowadzą działalność na terenie 
Izraela, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii,  
Niemiec, Holandii, Francji, Węgier, Indii oraz 50 in-
nych krajów.

MatrixIT

Spółka jest notowana na izraelskiej TASE. Jej klu-
czowe kompetencje to świadczenie usług informa-
tycznych, outsourcing i integracja systemów infor-
matycznych na życzenie klienta. Kompetencje spółki 
obejmują również modernizację i rozwój systemów 
IT, a oferta usług zawiera:

 ▪ rozwój dedykowanych systemów informatycz-
nych;

 ▪ dostosowywanie oprogramowania do wymogów 
klientów;

 ▪ rozwój i testowanie oprogramowania w celu 
zapewnienia jego wysokiej jakości. 

Matrix IT jest ponadto dystrybutorem oprogramowa-
nia czołowych światowych producentów. Dostarcza 
rozwiązania infrastrukturalne dla systemów kom-

puterowych i systemów łączności. Dodatkowo jest 
dystrybutorem sprzętu komputerowego. Poprzez 
spółkę zależną John Bryce prowadzi również ośrodki 
szkoleniowo-kwalifikacyjne, oferując kursy zawodo-
we i szkolenia dla personelu IT. W ofercie znajdują 
się także „miękkie” szkolenia, szkolenia zawodowe  
i kursy z zakresu rynków kapitałowych.

SapiensInternational

Spółka jest notowana na amerykańskim NASDAQ  
i izraelskiej TASE. Jest wiodącym dostawcą syste-
mów IT dla ubezpieczycieli.

Oferta produktowa grupy obejmuje następujące  
rozwiązania:

 ▪ ALIS – kompleksowe oprogramowanie obsługu-
jące produkty ubezpieczeniowe z zakresu życia, 
emerytur i rent.

 ▪ IDIT Software Suite – kompleksowe, o budowie 
modułowej, corowe rozwiązanie dla ubezpie-
czycieli i instytucji finansowych działających 
poza Ameryką Północną.

 ▪ Rapidsure – corowe, o budowie modułowej, 
oprogramowanie dla ubezpieczycieli działają-
cych w segmencie emerytalnym i wypadkowym 
na terenie Stanów Zjednoczonych.

 ▪ Reinsurance – oprogramowanie umożliwiające 
ubezpieczycielom i brokerom obsługę produk-
tów typu reinsurance na jednej platformie. 
Produkt zapewnia pełne wsparcie kontrolingo-
we i raportowe.

 ▪ Decision – oprogramowanie wspierające de-
cyzje biznesowe, przeznaczone dla instytucji 
finansowych. 
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MagicSoftware

Spółka jest notowana na amerykańskim NASDAQ 
oraz izraelskiej TASE. Technologia oferowana przez 
Magic Software umożliwia przyspieszenie procesu 
budowy i wdrażania aplikacji biznesowych, cechują-
cych się łatwością dostosowania do bieżących i przy-
szłych potrzeb oraz możliwością zintegrowania z ist-
niejącymi w przedsiębiorstwie systemami.

Produkty oferowane przez spółkę pozwalają użyt-
kownikom tworzyć aplikacje biznesowe i wspomóc 
istniejące zasoby informatyczne w celu zwiększenia 
zdolności biznesowych. 

Magic Software oferuje usługi zgodnie z przyjętą 
koncepcją code-free, pozwalającą użytkownikom 
skupić się na logice biznesowej, a nie na wymogach 
technologicznych. Code-free stanowi podstawę dzia-
łania oferowanych przez spółkę produktów:

 ▪ Magic xpa – platformy programistycznej;
 ▪ Magic xpi – pakietu integracji procesów.

RynekEuropyŚrodkowej

AssecoCentralEurope

Grupa notowana na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Dostarcza kompleksowe rozwią-
zania i usługi informatyczne dla międzynarodowych 
instytucji finansowych (Erste, Allianz, UniCredit 
etc.), dla sektora prywatnego oraz administracji 
publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak 
i lokalnym. Oferta produktowa spółki zawiera sys-

temy informatyczne dla banków oraz towarzystw 
ubezpieczeniowych, firm budowlanych, systemy 
kartowe, systemy informatyczne dla służby zdrowia, 
hurtownie danych, rozwiązania Business Intelligence 
oraz e-commerce, systemy raportowania oraz pro-
jekty „pod klucz”. Poprzez swoją grupę kapitałową, 
w skład której wchodzą Asseco Solutions, Slovanet, 
GlobeNet oraz Statlogics, produkty Asseco Central 
Europe są oferowane i wdrażane na rynkach Słowa-
cji, Republiki Czeskiej oraz Węgier.

Rynekbałkański

AssecoSouthEasternEurope

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Powstała w wyniku integracji 
kompetencji, doświadczenia, wiedzy, rozwiązań  
i bazy klientów wiodących w swoich segmentach 
rynku firm z Europy Południowo-Wschodniej. Od 
początku koncentrowała się na rozwoju własnych 
rozwiązań informatycznych. Asseco South Eastern 
Europe prowadzi działalność w pięciu segmentach 
rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla 
sektora bankowego, rozwiązania z obszaru uwie-
rzytelniania, dostawa, instalacja i usługi w zakresie 
bankomatów oraz terminali płatniczych, rozwiąza-
nia i usługi dla sektora telekomunikacyjnego, usłu-
gi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów  
i sprzętu informatycznego. Grupa ma obecnie pod-
mioty zależne działające na terytorium Serbii, Chor-
wacji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, 
Mołdawii, Albanii, Bułgarii, Rumunii oraz Turcji.

Rynekniemiecki

AssecoDACH

Przedmiotem działalności spółki są inwestycje ka-
pitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie 
usług informatycznych na terenie krajów niemiecko-
języcznych (Niemcy, Austria i Szwajcaria). W skład 
holdingu wchodzą obecnie dwie firmy niemieckie:

▪ AssecoGermany
Dostawca własnego oprogramowania klasy ERP 
o budowie modułowej na rynku niemieckim. 
Oferta spółki jest skierowana do małych, śred-
nich i dużych przedsiębiorstw. 

▪ Matrix42
Spółka oferująca aplikacje do zarządzania 
cyklem życia produktów oraz oprogramowanie 
wspomagające zarządzanie zasobami IT (IT 
SM). Jej produkty są przeznaczone dla średnich 
przedsiębiorstw. Spółka jest liderem w tej kla-
sie oprogramowania na rynku niemieckim.

Pozostałerynki

AssecoSouthWesternEurope

Przedmiotem działalności spółki są inwestycje ka-
pitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie 
usług informatycznych w krajach Europy Południo-
wo-Zachodniej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Wło-
chy). W skład holdingu obecnie wchodzą dwie grupy 
hiszpańskie:

▪ AssecoSpain
Oferująca swoim klientom konsultacje w zakre-
sie infrastruktury IT, systemy bezpieczeństwa, 
rozwiązania do zarządzania zasobami ludzki-
mi, usługi outsourcingowe oraz kompleksowe 
wsparcie IT. 

▪ Necomplus
Obsługująca rynek płatności elektronicznych 
(POS), rozwiązań samoobsługowych oraz do-
starczająca technologie dla profesjonalnych call 
centers. 

AssecoDenmark

Spółka świadcząca wysokiej klasy usługi konsultin-
gowe i oferująca własne rozwiązania informatyczne 
dla sektora finansowego oraz biotechnologicznego.

PeakConsultingGroup

Spółka świadcząca wysokiej klasy usługi konsultin-
gowe na terenie Skandynawii.

AssecoLietuvaUAB

Wiodący producent oprogramowania i integrator 
systemów informatycznych na Litwie. Oferta spółki 
skierowana jest głównie do administracji publicznej 
oraz sektora finansowego.
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AssecoPoland

W roku 2012 spółka zakończyła bardzo ważny 
projekt dotyczący obszaru banków komercyjnych 
– wdrożyła Centralny System Bankowy w Ban-
ku Ochrony Środowiska. Ponadto podpisała szereg 
istotnych kontraktów na rozwój systemów banko-
wych u obecnych klientów: Deutsche Bank PBC,  
Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, BRE BH, PKO BP, 
Idea Bank oraz SGB Bank. 

W sektorze administracji publicznej Asseco Poland 
realizowało m.in. trzy prestiżowe projekty. Pierw-
szy dotyczący Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, drugi w ramach współpracy z Za-
kładem Ubezpieczeń Społecznych, a trzeci na rzecz 
Fronteksu, Agencji Zarządzania Współpracą Opera-
cyjną na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej.

W roku 2012 Asseco Poland ugruntowało swoją po-
zycję w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami. 
W ramach współpracy z Grupą Telekomunikacja Pol-
ska spółka zdobyła kontrakt na usługi utrzymania 
i eksploatacji hurtowni danych w firmie Polkomtel. 
Na przełomie I i II kwartału 2012 roku z sukcesem 
zakończono przejęcie obowiązków od dotychczaso-
wego dostawcy i rozpoczęto świadczenie wszystkich 
zakontraktowanych usług.

SapiensInternational

W roku 2012 spółka pozyskała trzech nowych klien-
tów na rynku amerykańskim, u których będzie wdra-
żany system ALIS – Mutual Trust Life, Great Ameri-
can Financial oraz Trustmark. Spółka prowadzi prace 
nad rozszerzeniem zakresu produktu DECISION, 
aby lepiej spełniał on potrzeby sektora bankowego 
i finansowego. Projekt ten zaowocował pozyskaniem 
renomowanych klientów z branży bankowej: JP  
Morgan oraz Royal Bank of Scotland. Ponadto dwóch 
klientów, u których działa system IDIT, podjęło  
decyzję o rozszerzeniu wdrożenia na inne kraje.

Z powodu zbliżającej się daty obowiązywania regu-
lacji Solvency II zwiększa się również zainteresowa-
nie produktem Sapiens Reinsurance, przeznaczo-
nym dla branży reasekuracji. 

MagicSoftware

W 2012 roku spółka świętowała trzydziestolecie 
swojej działalności. Magic Software pozyskał w tym 
okresie nowych klientów w sektorze sił zbrojnych  
i służb bezpieczeństwa oraz w branży komunikacyj-
nej. W obszarze produktowym najistotniejszą zmia-
ną było uruchomienie oferty dla technologii mo-
bilnych na platformach iOS i Android – stanowi to 
uzupełnienie oferty dla sektora Mobility, do niedaw-
na składającej się z rozwiązań dla BlackBerry oraz 
Windows Mobile. 

AssecoBusinessSolutions

W 2012 roku Asseco Business Solutions systema-
tycznie wprowadzało do sprzedaży coraz więcej roz-
wiązań oferowanych w modelu SaaS, dodatkowo 
dostępnych także na urządzeniach mobilnych. Klien-
tom z sektora MŚP przedstawiono paletę nowych 
produktów i usług, umożliwiających m.in. prowadze-
nie e-handlu, zdalne zarządzanie firmą oraz sprze-
daż mobilną na smartfonach i tabletach. Rozpoczęta 
została także sprzedaż zagraniczna systemu Mobile 
Touch – najnowszej wersji systemu mobilnego kla-
sy SFA. Ponadto do oferty rozwiązań ERP przezna-
czonych dla większych firm oraz instytucji wprowa-
dzono szereg zmian, których efekty będą widoczne  
w 2013 roku.

FormulaSystems

MatrixIT

W roku 2012 spółka Matrix IT dokonała trzech istot-
nych akwizycji: Exzac Inc. i 2Bsecure Ltd. z siedzibą 
w Stanach Zjednoczonych oraz Netwise Aplications 
Ltd. z siedzibą w Izraelu. Exzac Inc. jest liderem  
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w instytucjach  
finansowych. Z kolei spółka 2Bsecure Ltd. specjali-
zuje się w bezpieczeństwie cybernetycznym.

AssecoCentralEurope

Rok 2012 był dla Asseco Central Europe okresem 
dużej aktywności w pozyskiwaniu nowych projektów 
oraz tworzeniu innowacyjnych produktów i usług 
dla takich klientów, jak Czeski Zarząd Zabezpie-
czenia Socjalnego, Ministerstwo Finansów Republi-
ki Czeskiej (ARES oraz SDPF), Ministerstwo Spraw  
Wewnętrznych Republiki Czeskiej oraz wielu innych. 
Ponadto grupa ACE powiększyła swoją strukturę  
o dwie nabyte spółki: NZ Servis (akwizycja przez  
Asseco Solutions) oraz MadNet (akwizycja przez  
Slovanet)

AssecoSouthEasternEurope

Biorąc pod uwagę słabą koniunkturę utrzymującą się 
w regionie od kliku lat i brak znaczących przesłanek 
pozytywnych zmian w najbliższym czasie, zarząd 
grupy ASEE upatruje możliwości rozwoju biznesu  
w intensyfikacji cross-sellingu, rozwijaniu nowych 
rynków oraz wychodzeniu z ofertą poza region Eu-
ropy Południowo-Wschodniej, wykorzystując w tym 
celu sieć lokalnych partnerów. Spośród rynków, na 
których obecnie operuje grupa, najbardziej atrakcyj-
ny wydaje się rynek turecki i to przede wszystkim 
na nim ASEE planuje skoncentrować swoje wysiłki  
i kontynuować rozwój operacji poprzez dalszy wzrost 
organiczny oraz nowe akwizycje. 
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Pozostałespółki

AssecoSpain

Spółka wypracowała pozycję lidera w obszarze usług 
dla urządzeń mobilnych na rynku hiszpańskim. Uda-
ło się to między innymi dzięki partnerstwu z takimi 
firmami, jak Samsung i Microsoft. Asseco Spain zo-
stało największym dystrybutorem sprzętu Apple na 
Półwyspie Iberyjskim. W obszarze rozwiązań POS, 
obsługiwanym przez hiszpański Necomplus, firma 
z sukcesem pozyskała nowych klientów, takich jak 
Liberbank, Solvia i Novagalicia. W obszarze związa-
nym z terminalami samoobsługowymi Necomplus 
realizuje istotny projekt na rzecz linii lotniczych Ibe-
ria. Ponadto w roku 2012 spółka rozpoczęła działal-
ność na rynku POS w Republice Dominikany. 

AssecoDenmark

W 2012 roku spółka skoncentrowała się na rozwoju 
i promocji sprzedaży rozwiązania Solvency II, prze-
znaczonego dla klientów z branży ubezpieczeniowej 
w związku z nowymi wymogami międzynarodowych 
instytucji nadzorujących rynek finansowy. Asseco 
Denmark podpisało ponad 20 kontraktów na wdro-
żenie rozwiązania u klientów. 

AssecoDACH

Spółki działające w ramach holdingu Asseco DACH, 
czyli Asseco Germany i Matrix42, konsekwentnie re-
alizowały swoje założenia strategiczne mimo trud-
nych warunków rynkowych w Europie Zachodniej. 
Produkt AP Plus (Asseco Germany) otrzymał wy-
różnienie Centrum Badań nad Przedsiębiorczością 
Uniwersytetu w Poczdamie dla najlepszego systemu 
w kategorii ERPII. Spółka pozyskała szereg nowych 
klientów z różnych branż, m.in. produkcyjnej i trans-
portowej. Matrix42 zdobył ponad 250 nowych klien-
tów na swoje rozwiązania, a także zyskał dostęp do 
rynku krajów Beneluksu dzięki nowemu partnerowi, 
firmie Windmark.



36 37

Ofertaproduktowa

Ofertaproduktowa

Grupa Asseco specjalizuje się w tworzeniu własnych 
rozwiązań informatycznych dla wszystkich sektorów 
gospodarki. W celu wykorzystania synergii płyną-
cej z przejęć i akwizycji zarząd Asseco postanowił 
utworzyć siedem opisanych poniżej centrów kompe-
tencyjnych. Ta ponadnarodowa struktura służy in-
tegracji i koordynacji strategii produktowej w celu 
maksymalizacji korzyści z posiadanych produktów, 
wiedzy i kompetencji. Centra kompetencyjne po-
zwalają na korzystanie z doświadczeń spółek wcho-
dzących w skład Grupy Asseco.

Bankowość

Produkcja oprogramowania dla banków należy do 
kluczowych obszarów działalności większości spółek 
tworzących Grupę Asseco. Regionalny i międzyna-
rodowy rozwój grupy w dużym stopniu wiąże się ze 
stałym wzbogacaniem i uzupełnianiem rozwiązań 
dopasowanych do rosnących oczekiwań sektora ban-
kowego wobec technologii informatycznych.

Ubezpieczenia

Grupa Asseco może się pochwalić wieloletnią uda-
ną współpracą z dużymi międzynarodowymi firmami 
ubezpieczeniowymi. Są wśród nich spółki oferują-
ce ubezpieczenia na życie, majątkowe, pośrednicy 
ubezpieczeniowi oraz instytucje nadzorujące rynek 

ubezpieczeniowy. Zaawansowane usługi Asseco, 
dostosowane do przepisów obowiązujących ubez-
pieczycieli, wyróżniają się najwyższym poziomem 
bezpieczeństwa.

Instytucjepubliczne

Grupa Asseco buduje i wdraża rozwiązania informa-
tyczne dla administracji publicznej w obszarach, któ-
re nie mogą być wspierane przy zastosowaniu go-
towych narzędzi. Najczęściej są to złożone systemy 
o rozbudowanej funkcjonalności, przystosowane do 
przetwarzania dużych woluminów danych. Ponadto 
jednostkom administracji samorządowej Asseco ofe-
ruje własne rozwiązania dostosowane do specyficz-
nych dla tych jednostek procesów. Ważną ich zaletą 
jest łatwość integracji ze specjalistycznymi narzę-
dziami, takimi jak cyfrowe mapy geograficzne czy 
sieci metropolitalne.

Opiekazdrowotna

Grupa Asseco ugruntowuje pozycję lidera na ryn-
ku rozwiązań IT dla wszelkiego rodzaju placówek 
medycznych. Korzystają z nich setki największych 
szpitali i większość przychodni w regionie Europy 
Środkowej i Wschodniej. Usługi Asseco obejmu-
ją profesjonalne konsultacje w zakresie tworzenia, 
wdrażania i utrzymywania systemów dla firm świad-

czących ubezpieczenia zdrowotne oraz kompleksowe 
rozwiązania dla szpitali i klinik. Asseco dostarcza za-
równo rozwiązania wspomagające obsługę pacjen-
tów, jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarzą-
dzania placówkami medycznymi.

Telco&Utilities

Grupa Asseco oferuje kompleksowe autorskie roz-
wiązania przystosowane do obsługi wielomiliono-
wych baz klientów oraz do specyfiki przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych, medialnych, energetycznych, 
gazowniczych i komunalnych. Ponad 20 lat obecno-
ści rozwiązań Asseco w tym sektorze zaowocowało 
strategicznym partnerstwem z wieloma znaczącymi 
przedsiębiorstwami w Europie, które cenią sobie głę-
boką wiedzę branżową specjalistów Asseco oraz ela-
styczność dostarczanych przez nich rozwiązań.

RozwiązaniaERP

Grupa Asseco oferuje pełny zakres własnych nowo-
czesnych systemów klasy ERP dla małych, średnich 
i dużych firm. Każdy z nich to w pełni zintegrowany 
pakiet przeznaczony do zarządzania przedsiębior-
stwem. Ich funkcjonalność i modułowa budowa po-
zwalają zastosować je w firmach z każdej branży. 
Ponadto w ramach grupy funkcjonują działy specjali-
zujące się we wdrożeniach, rozwoju i dostosowywa-

niu do potrzeb konkretnych branż systemów opar-
tych na technologiach Oracle, SAP i Microsoft.

InfrastrukturaIT

Kompetencje Grupy Asseco w zakresie integracji IT 
obejmują zestaw usług i produktów – od rozwiązań 
związanych z bezpieczeństwem systemów infor-
matycznych, sieci, zasobów i usług, przez budowę 
struktur sieciowych i usług optymalizujących efek-
tywność dostępu do danych i wykorzystanie pasma, 
po systemy portalowe, usługi zarządzania strukturą 
informatyczną oraz centra przetwarzania danych.
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Mimo kryzysu rynek IT w 2012 roku wykazał nie-
wielkie wzrosty, a szacunki na 2013 rok są stosun-
kowo optymistyczne. Gartner szacuje, że branża te-
leinformatyczna zanotowała w ubiegłym roku wzrost 
na poziomie 1,2%, osiągając wartość niespełna  
3,6 bln USD. Najbardziej (o 3,3%) wzrósł segment 
oprogramowania, osiągając wartość 278 mld USD, 
podczas gdy rynek sprzętu IT odnotował 2,9% wzro-
stu (do 627 mld USD), a systemów Data Center 
2,3% (do 141 mld USD). Według szacunków Gart-
nera najmniejszy wzrost (o 1,8%) był udziałem seg-
mentu usług IT, co pozwoliło mu osiągnąć wartość 
881 mld USD. Niewielki spadek (o 0,1%) nastąpił za 
to w sektorze usług telekomunikacyjnych, których 
wartość wyniosła niespełna 1,7 bln USD.

W 2013 roku Gartner spodziewa się wzrostu całego 
rynku o 4,2% – do 3,7 bln USD. Najbardziej mają 
wzrosnąć wydatki na oprogramowanie biznesowe  
(o 6,5% – do 296 mld USD) i sprzęt komputerowy 
(o 6,2% – do 666 mld USD). Nakłady na usługi IT 
powinny się zwiększyć o 5,2% (do 927 mld USD), na 
centra danych o 4,3% (do 147 mld USD), a na usługi 
telekomunikacyjne o 2,4% (do 1,7 bln USD).

PrognozawydatkównaITw2013

2013 2012 zmiana

Sprzęt  
komputerowy

666 627 6,2%

Systemy Data 
Center

147 141 4,3%

Oprogramowanie 296 278 6,5%

UsługiIT 927 881 5,2%

Usługi 
telekomunikacyjne

1 701 1 661 2,4%

Razem 3737 3588 4,2%

Źródło: Gartner, Computerworld; kwoty w mld USD

Według prognoz IDC zaprezentowanych w rapor-
cie Computerworld TOP 200 rynek informatyczny  
w Polsce w 2012 roku wzrośnie o 4%, co oznacza 
dynamikę o połowę niższą niż w 2011 roku. Wartość 
rynku ma wynieść 10,6 mld USD. Najszybciej, bo  
o 6%, mają rosnąć wydatki na oprogramowanie. War-
tość tego segmentu powinna wynieść 1,54 mld USD.  
Wydatki na usługi IT zwiększą się według prognoz  
o 4% – do 3,2 mld USD. Segment sprzętu ma 
osiągnąć wartość 5,9 mld USD, co oznacza wzrost  
o 3%. 51% respondentów Computerworld sądzi, że 
koniunktura w przyszłym roku będzie podobna jak 
dotychczas, 24% oczekuje lepszej lub znacznie lep-
szej, a 20% gorszej.

Według raportu w 2011 roku wartość polskiego 
rynku IT wzrosła o 8% (o 2,3 mld zł) i sięgnęła  
31,3 mld zł (przy 29 mld zł w 2010). Największy 
udział w polskim rynku IT ma sprzęt, na który wy-
dano 17,9 mld zł (57% rynku). Wydatki na usługi IT 
wyniosły 9,1 mld zł (29% rynku), a na oprogramo-
wanie 4,3 mld zł (14%).

Wiele firm analitycznych uważa, że perspektywy 
dla branży IT w Polsce są nadal bardzo dobre. We-
dług prognoz Erste Group (z końca 2011) w 2012 
roku wydatki na IT w Polsce powinny się zwiększyć  
o 7,8%. Do poprawy wyników ma się przyczynić 
większa wydajność i obniżanie kosztów, rosnące 
zapotrzebowanie na rozwiązania mobilne i elastycz-
ność infrastruktury (popularność smartfonów, table-
tów, rozwój sieci bezprzewodowych, cloud compu-
ting). Ważnym czynnikiem wsparcia mają być wciąż 
fundusze unijne.

Zdaniem analityków PMR najbardziej perspektywicz-
ne segmenty to: usługi związane z bezpieczeństwem 
informatycznym, rozwiązania oferowane w modelu 
outsourcingu IT, wirtualizacja, SaaS, cloud compu-
ting, rynek BI i obsługa segmentu MŚP.

Pozycjaspółkiorazgrupy
kapitałowejwsektorzeIT

Pozycja rynkowa Grupy Asseco umacnia się z roku 
na rok. Zarówno Asseco Poland, jak i spółki z gru-
py znajdują się w czołówce rankingów firm informa-
tycznych, przygotowanych przez polskie i zagranicz-
ne instytucje badawcze.

Poniżej została zaprezentowana pozycja Asseco 
Poland w rankingu Truffle 100 (2012), przedsta-
wiającym największych europejskich producentów 
oprogramowania ze względu na uzyskaną sprzedaż 
oprogramowania własnego za rok 2011.

Nazwaspółki Kraj Sprzedaż
oprogramowania

własnego
wmlnEUR

1. SAP DE 13 975,8

2. Dassault Systems FR 1 783,5

3. Sage UK 1 460,9

4. Wincor Nixdorf DE 1 169,0

5. Hexagon SE 1 154,0

6. Software AG DE 909,1

7.Asseco PL 866,2

8. DATEV DE 708,9

9. Wolters Kluwer NL 697,1

10. SWIFT BE 530,1

Źródło: Ranking Truffle 100, 2012

Według szacunków Computerworld TOP 200 za 
rok 2011 całość rynku usług w Polsce wyniosła 
9,1 mld zł. Udział Asseco Poland w tym sektorze jest 
szacowany na 10,6%, co plasuje spółkę na drugim 
miejscu, tuż za HP Polska, a przed IBM Polska.

Udziałwsprzedażyusługnarynkupolskim

Sprzedażusług Udziałwcałości

HP Polska 1 033,9 11,4%

Asseco Poland 969,4 10,6%

IBM 450,0 4,9%

Źródło: Gartner, Computerworld; kwoty w mld USD

Według rankingów Computerworld TOP 200 Asseco 
Poland miało wiodącą pozycję w Polsce pod wzglę-
dem sprzedaży w poszczególnych segmentach.  
Poniższa tabela prezentuje pozycję Asseco Poland  
w poszczególnych sektorach.

Rankingdostawców
oprogramowaniadosektora

PozycjaAsseco
wrankingu

bankowego 1

usług finansowych 1

administracji publicznej 1

służby zdrowia 1

przemysłowego 5

utilities 5

Computerworld TOP 200, ranking firm informatycznych i te-
lekomunikacyjnych, czerwiec 2012, ranking wg uzyskanej 
sprzedaży za rok 2011
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Sprawozdaniefinansowe

12miesięcydo
31grudnia2012

(badane) 
mln zł

12miesięcydo
31grudnia2011

(badane) 
mln zł

Przychodyzesprzedaży 5529,1 4960,0

Kosztwłasnysprzedaży (4053,4) (3560,6)

Zyskbruttozesprzedaży 1475,7 1399,4

Koszty sprzedaży (399,5) (349,1)

Koszty ogólnego zarządu (434,3) (400,1)

Zysknettozesprzedaży 641,9 650,2

Pozostałe przychody operacyjne 18,5 17,0 

Pozostałe koszty operacyjne (10,5) (22,6)

Zyskzdziałalnościoperacyjnej 649,9 644,6

Przychody finansowe 88,2 157,1 

Koszty finansowe (75,4) (87,5)

Zyskprzedopodatkowaniemiudziałemwwynikachjednostekstowarzyszonych 662,7 714,2

Podatek dochodowy  
(bieżące i odroczone obciążenie podatkowe)

(110,0) (111,1)

Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych 3,2 4,3 

SKONSOLIDOWANYRACHUNEKZYSKÓWISTRAT
GRUPAKAPITAŁOWAASSECO

(kontynuacja) 12miesięcydo
31grudnia2012

(badane) 
mln zł

12miesięcydo
31grudnia2011

(badane) 
mln zł

Zyskzaokressprawozdawczy 555,9 607,4

Przypadający:

Akcjonariuszomjednostkidominującej 370,1 397,1

Udziałowcom niekontrolującym 185,8 210,3 

Skonsolidowanyzysknetto(wzłotych)przypisanyakcjonariuszom
AssecoPolandS.A.przypadającynajednąakcję:

podstawowy ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej  
za okres sprawozdawczy 

4,75 5,12

rozwodniony ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej  
za okres sprawozdawczy 

4,75 5,12
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AKTYWA 12miesięcydo
31grudnia2012

(badane) 
mln zł

12miesięcydo
31grudnia2011

(badane) 
mln zł

Aktywatrwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 686,2 610,3 

Wartości niematerialne 936,7 856,7 

Nieruchomości inwestycyjne 1,6 1,7 

Wartość firmy 4 905,0 4 606,1 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 20,5 291,2 

Należności długoterminowe 34,1 22,3 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98,7 100,0 

Długoterminowe aktywa finansowe 81,3 79,8 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27,7 43,5 

6791,8 6611,6

Aktywaobrotowe

Zapasy 77,2 62,1 

Rozliczenia międzyokresowe 99,3 97,0 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 182,2 1 125,0 

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 50,6 40,5 

Należności budżetowe 16,6 26,8 

Pozostałe należności 346,9 408,4 

Aktywa finansowe 114,9 129,9 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 959,9 974,8 

2847,6 2864,5

Aktywadługoterminowesklasyfikowanejakoprzeznaczonedosprzedaży - 7,7

SUMAAKTYWÓW 9639,4 9483,8

PASYWA 12miesięcydo
31grudnia2012

(badane) 
mln zł

12miesięcydo
31grudnia2011

(badane) 
mln zł

Kapitałwłasny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

Kapitał podstawowy 83,0 77,6 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 4 180,1 3 951,1 

Transakcje na udziałach niekontrolujących (45,9) (1,2)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych 45,4 138,6 

Zyski/straty z lat ubiegłych 524,8 298,1 

Zysk za okres sprawozdawczy dla akcjonariuszy jednostki dominującej 370,1 397,1 

5157,5 4861,3

Udziałyniekontrolujące 2067,1 2191,6

Kapitałwłasnyogółem 7224,6 7052,9

Zobowiązaniadługoterminowe

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe 410,1 357,3 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 138,5 164,5 

Długoterminowe zobowiązania finansowe 144,3 112,9 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110,9 104,7 

Długoterminowe rezerwy 25,2 19,7 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 63,1 72,4 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1,3 0,7 

893,4 832,2

Zobowiązaniakrótkoterminowe

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe 194,8 249,2 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 20,3 23,6 

Zobowiązania finansowe 42,0 38,2 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 359,1 367,1 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 24,9 62,5 

Zobowiązania budżetowe 143,3 119,0 

Pozostałe zobowiązania 233,5 259,0 

Rezerwy 33,3 39,6 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 208,8 200,3 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 261,4 240,2 

1521,4 1598,7

SUMAZOBOWIĄZAŃ 2414,8 2430,9

SUMAPASYWÓW 9639,4 9483,8

SKONSOLIDOWANYBILANS
GRUPAKAPITAŁOWAASSECO
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Sprawozdaniefinansowe

Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka 
ze sprzedaży 
akcji powyżej 

ich wartości 
nominalnej

Transakcje 
na udziałach 

niekontrolujących

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

jednostek 
zależnych

Zyski/straty  
z lat ubiegłych 

oraz zysk okresu 
bieżącego

Kapitał własny 
jednostki 

dominującej
Udziały 

niekontrolujące
Kapitał własny 

ogółem

Nadzień1stycznia2012roku(badane) 77,6 3951,1 (1,2) 138,6 695,2 4861,3 2191,6 7052,9

Zysk za okres sprawozdawczy - - - - 370,1 370,1 185,8 555,9

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - - (110,0) (0,5) (110,5) (212,8) (323,3)

Dywidenda za 2011 rok - - - - (169,9) (169,9) (95,1) (265,0)

Emisja akcji serii K 5,4 231,0 - - - 236,4 - 236,4

Koszty emisji akcji serii K - (2,0) - - - (2,0) (2,0)

Transakcje z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych - - - - - - 24,8 24,8

Transakcje na udziałach niekontrolujących (w tym rozliczenie warunkowego zobowiązania finansowego wobec udziałowców 
niekontrolujących (put option)

- - (44,7) 16,8 - (27,9) (292,2) (320,1)

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi - - - - - - 265,0 265,0

Nadzień31grudnia2012roku(badane) 83,0 4180,1 (45,9) 45,4 894,9 5157,5 2067,1 7224,6

Nadzień1stycznia2011roku(przekształcone) 77,6 3951,1 (7,3) - 438,0 4459,4 1881,7 6341,1

Zysk za okres sprawozdawczy - - - - 397,1 397,1 210,3 607,4

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - - 128,4 (0,3) 128,1 225,3 353,4

Dywidenda za 2010 rok - - - - (139,6) (139,6) (94,2) (233,8)

Transakcje z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych - - - - - - 17,7 17,7

Rozliczenie warunkowego zobowiązania finansowego wobec udziałowców niekontrolujących (put option) - - 16,0 - - 16,0 (7,3) 8,7

Pozostałe transakcje na udziałach niekontrolujących - - (9,9) - - (9,9) 12,3 2,4

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi - - - - - - 6,1 6,1

Utrata kontroli nad spółkami zależnymi - - - 10,2 - 10,2 (60,3) (50,1)

Nadzień31grudnia2011roku(badane) 77,6 3951,1 (1,2) 138,6 695,2 4861,3 2191,6 7052,9

SKONSOLIDOWANESPRAWOZDANIEZEZMIANWKAPITALEWŁASNYM
GRUPAKAPITAŁOWAASSECO
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Sprawozdaniefinansowe

12miesięcydo
31grudnia2012

(badane) 
mln zł

12miesięcydo
31grudnia2011

(badane) 
mln zł

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 662,7 714,2 

Korektyopozycje: 184,3 (40,6)

Amortyzacja 239,0 194,0 

Zmiany stanu kapitału pracującego (65,1) (195,5)

Przychody/koszty z tytułu odsetek 2,9 2,2 

Przychody/koszty z tytułu różnic kursowych (1,2) 5,0 

Przychody/koszty z tytułu aktywów finansowych (wycena, sprzedaż, utrata wartości itp.) (20,4) (62,1)

Pozostałe przychody/koszty finansowe 0,7 (0,1)

Zyski/straty na sprzedaży aktywów trwałych 1,0 (0,4)

Koszt transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 24,8 17,7 

Pozostałe korekty zysku brutto 2,6 (1,4)

Środkipieniężnewygenerowanezdziałalnościoperacyjnej 847,0 673,6

Zapłacony podatek dochodowy (167,4) (127,3)

Środkipieniężnenettozdziałalnościoperacyjnej 679,6 546,3

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 12,1 12,9

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (216,9) (239,4)

Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych i stowarzyszonych (186,2) (162,5)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytych jednostkach zależnych 96,0 3,1 

Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach powiązanych 10,3 6,4 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprzedanych jednostkach zależnych - (56,9)

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

10,9 59,2 

Wydatki na nabycie/wydatki z tytułu rozliczenia aktywów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez wynik finansowy

(0,9) (10,5)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 8,8 4,9 

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - (1,3)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 6,7 117,0 

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (5,9) (116,4)

Pożyczki udzielone (139,8) (8,3)

Pożyczki spłacone 130,3 9,6 

Otrzymane odsetki 22,2 12,2 

Dywidendy otrzymane 4,1 3,5 

Pozstałe przepływy z działalności inwestycyjnej (0,1) 0,1 

Środkipieniężnenettowykorzystanewdziałalnościinwestycyjnej (248,4) (366,4)

SKONSOLIDOWANYRACHUNEKPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
GRUPAKAPITAŁOWAASSECO

(kontynuacja) 12miesięcydo
31grudnia2012

(badane) 
mln zł

12miesięcydo
31grudnia2011

(badane) 
mln zł

Wpływy z tytułu emisji akcji w jednostkach zależnych 4,7 2,5 

Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących (82,4) (19,4)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 221,0 260,7 

Wykup dłużnych papierów wartościowych (107,0) -

Spłata pożyczek/kredytów (102,1) (33,3)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (20,5) (21,9)

Zapłacone odsetki (32,2) (17,6)

Dywidendy wypłacone (290,4) (233,5)

Dotacje otrzymane do zakupu środków trwałych lub/i projektów rozwojowych 23,4 7,1 

Pozostałe przepływy z działalności finansowej (4,4) (2,6)

Środkipieniężnenettozdziałalnościfinansowej (389,9) (58,0)

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 41,3 121,9 

Różnice kursowe netto (56,3) 66,1 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 974,6 786,6 

Środkipieniężneiichekwiwalentynadzień31grudnia 959,6 974,6
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Danekontaktowe

Danekontaktowe

AssecoPolandS.A.

CentralawRzeszowie

ul. Olchowa 14 
35-322 Rzeszów  
tel.: +48 17 888 55 55 
fax: +48 17 888 55 50 
e-mail: info@asseco.pl 

DziałPRiRelacjiInwestorskich

tel.: +48 22 574 82 00 
fax: +48 22 574 82 82 
e-mail: pr@asseco.pl 
 inwestor@asseco.pl 
http://inwestor.asseco.pl

http://www.asseco.pl


