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4 960 mln
Uzyskana sprzedaż za rok 2011

obecność w ponad

30 krajach
 

397 mln
Wypracowany wynik netto  za rok 2011
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234 mln
Wypłacone dywidendy za rok 2010

14 287 Osób
     pracujących na uzyskane wyniki

7 Największy
dostawca oprogramowania w Europie
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Fakty i liczby

Kurs akcji Asseco Poland na tle indeksu WIG20 od 1.01.2011 do 31.12.2011

2011-11-03 

Uchwalenie przez 
NWZA planu skupu 

akcji własnych

2011-11-10 

Publikacja wyników 
finansowych  

za 1Q-3Q 2011

2011-08-26 

Publikacja wyników 
finansowych  
za 1H 2011

2011-05-12 

Dzień  
uprawniający  
do dywidendy

2011-05-13 

Publikacja wyników 
finansowych  
za 1Q 2011

2011-03-18 

Publikacja wyników 
finansowych za 2010

WIG20
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Fakty i liczby
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Struktura sprzedaży wg produktówStruktura sprzedaży wg sektorów

Struktura sprzedaży wg regionów Struktura zatrudnienia wg regionów

 Oprogramowanie i usługi własne w tym:

  ze sprzedaży licencji własnych 

  Oprogramowanie i usługi obce

 Sprzęt i infrastruktura

 Pozostała sprzedaż

  Bankowość i finanse

  Przedsiębiorstwa

 Instytucje publiczne

  Polska

  DACH

  Europa Południowo-Wschodnia

  Izrael

 Europa Środkowa

 Pozostałe

  Polska

  Izrael

 Europa Środkowa

  Europa Południowo-Wschodnia

  DACH

 Pozostałe

Fakty i liczby

*dane w mln PLN

**osób
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323

11,14%
9,3%

4,09%

6,22%

31,49%

25,24%

42,46%

66,5%

0,88%
12,89%

12,03%

7,71%

32,29%

37,76%

630

4960*

4960* 14496**

4960*
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List Prezesa Zarządu 

Miniony 2011 rok był dla nas szczególnie ważny. 

Asseco Poland obchodziło dwudziestolecie działal-

ności. Ledwie dwie dekady temu stawialiśmy pierw-

sze kroki na rodzimym rynku informatycznym. 

Dziś jesteśmy obecni w większości krajów europej-

skich, a także w Izraelu, USA, Japonii i Kanadzie. 

Spółki z grupy są notowane na trzech giełdach: War-

szawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Tel-Aviv 

Stock Exchange oraz NASDAQ Global Market. Z tym 

większą przyjemnością pragnę podsumować dwana-

ście miesięcy jubileuszowego roku jako udane. 
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Grupa wypracowała 397 mln zł zysku netto, a EBIT 

wyniósł ponad 645 mln zł. Kolejny raz z rzędu Asseco 

znacząco zwiększyło przychody ze sprzedaży, któ-

re w 2011 roku sięgnęły blisko 5 mld zł.

Cały 2011 rok pracowaliśmy z grupą Formula Sys-

tems. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osią-

gniętych przez Matrix IT, Sapiens International 

oraz Magic Software. Miniony rok przyniósł znacz-

ne wzmocnienie pozycji grupy na świecie w zakre-

sie rozwiązań dla firm ubezpieczeniowych. Izraelska 

spółka Sapiens International nabyła IDIT Techno-

logies i FIS Software. Dzięki tej transakcji Asseco 

znajduje się w pierwszej trójce firm informatycznych 

oferujących oprogramowanie dla ubezpieczeń. 

Także wyniki wypracowane przez pozostałe spół-

ki z grupy dają powody do satysfakcji. Mimo trud-

nych uwarunkowań rynkowych, w szczególności na 

zachodzie Europy, spółki z Grupy Asseco osiągnęły 

zadowalające wyniki finansowe. 

Asseco jest wierne strategii zakładającej budo-

wę przewagi konkurencyjnej na własnych produk-

tach i usługach. Przychody ze sprzedaży własnych 

rozwiązań informatycznych wyniosły w 2011 roku 

ponad 70% sprzedaży ogółem. Konsekwentnie ro-

śniemy także dzięki akwizycjom. Grupa Asseco 

jest obecnie siódmym producentem oprogramowa-

nia w Europie.

W imieniu zarządu chciałbym podziękować wszyst-

kim Klientom, Pracownikom oraz Akcjonariu-

szom spółki za wkład w rozwój Grupy Asseco. 

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna reali-

zacja założonej strategii przyniesie wymierne efekty. 

Adam Góral

Prezes Zarządu Asseco Poland

List Prezesa Zarządu
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Zarząd Asseco Poland

Tadeusz Dyrga 

Wiceprezes zarządu

odpowiada za piony:  

Ubezpieczeń Społecznych  

oraz Opieki Zdrowotnej

Adam Góral 

Prezes zarządu

odpowiada za wizję rozwoju oraz  

strategię Grupy Asseco

Przemysław Borzestowski  

Wiceprezes zarządu

odpowiada za piony: Administracji 

Publicznej, Systemów Pocztowych, 

Zarządzania Informacją, Rynku Kapi-

tałowego, Organizacji Międzynarodo-

wych i Służb Mundurowych oraz Dział 

Wsparcia Kontraktów

Renata Bojdo 

Wiceprezes zarządu

odpowiada za finanse spółki

Marek Panek  

Wiceprezes zarządu

odpowiada za Dział Marketingu, 

Dział Koordynacji Sprzedaży, 

Dział PR i Relacji Inwestorskich
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Przemysław Sęczkowski  

Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion  

Inwestycji Kapitałowych

Robert Smułkowski  

Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion PKO BP

Włodzimierz Serwiński 

Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion  

Ubezpieczeń Komercyjnych

Wojciech Woźniak 

Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion Automatyki 

Budynków i Data Center oraz 

Pion Infrastruktury

Paweł Piwowar 

Wiceprezes zarządu

odpowiada za piony: Kluczowych 

Przedsiębiorstw, Rolnictwa, Tele-

komunikacji i Mediów, Energetyki,  

Gazownictwa i Przedsiębiorstw 

Komunalnych

Zbigniew Pomianek  

Wiceprezes zarządu

odpowiada za piony: Ban-

ków Komercyjnych, Banków 

Spółdzielczych, Business 

Intelligence

Władze spółki
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W roku 2011 skład rady nadzorczej Asseco Poland  
przedstawiał się następująco:

Rada nadzorcza Data pełnienia funkcji

Jacek Duch 01.01.2011 – 31.12.2011

Adam Noga 01.01.2011 – 31.12.2011

Andrzej Szukalski* 01.01.2011 – 29.04.2011

Dariusz Brzeski 01.01.2011 – 31.12.2011

Artur Kucharski 01.01.2011 – 31.12.2011

Antoni Magdoń** 31.05.2011 – 31.12.2011

* wygaśnięcie mandatu spowodowane śmiercią 

** powołany na członka rady nadzorczej w dniu 31.05.2011

Na dzień 31 grudnia 2011 roku skład rady nadzorczej Asseco Poland 
przedstawiał się następująco:

Rada nadzorcza Funkcja

Jacek Duch przewodniczący rady nadzorczej

Adam Noga wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Antoni Magdoń członek rady nadzorczej

Dariusz Brzeski członek rady nadzorczej

Artur Kucharski członek rady nadzorczej

Rada nadzorcza Asseco Poland
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Podsumowanie notowań  
Asseco Poland na GPW

W 2011 roku WIG20, indeks warszawskich blue chi-

pów (w tym Asseco Poland), tracił na wartości. W cią-

gu roku spadł o 22,2%. W tym samym czasie akcje 

Asseco Poland straciły 9,5%, co czyniło je jedny-

mi z pięciu najbardziej defensywnych papierów w in-

deksie WIG20.

Na negatywne nastroje inwestorów, w tym na zmien-

ność kursu akcji Asseco Poland, miały wpływ zdarzenia 

makroekonomiczne związane z kryzysem strefy euro 

oraz obniżeniem ratingu Stanów Zjednoczonych przez 

agencję Standards & Poor (5 sierpnia). Po zmianie 

ratingu inwestorzy zaczęli wycofywać kapitał, w wy-

niku czego wartości papierów i indeksów odnotowały 

znaczące spadki. Szczególne obniżenie wartości akcji 

Asseco Poland nastąpiło w okresie 2-11 sierpnia 2011 

roku. W ciągu zaledwie siedmiu notowań cena akcji 

spółki spadła z 47,80 zł do 37,15 zł, czyli o ponad 22%.

Czynniki wewnętrzne niezależne od bieżącej działal-

ności, a mające wpływ na wartość papierów Asseco 

Poland to:

 ▪ podział zysku za rok 2010 – dzień dywidendy 

uchwalono na 17 maja 2011 roku;

 ▪ przegłosowanie na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 3 listopada 2011 

roku uchwały dotyczącej programu skupu akcji 

własnych.

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
Seria I 3 878 277
Seria J 5 433 174

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

Asseco Poland na rynku kapitałowym
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Kurs akcji Asseco Poland i indeksy giełdowe

dane w PLN 2011-01-03* 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 Zmiana 12M

Asseco Poland 53,60 53,90 49,56 40,47 48,50 -9,5%

dane w pkt

WIG 2 754,67 2 816,96 2 802,01 2 188,73 2 144,48 -22,2%

WIG20 47 649,12 48 729,83 48 414,36 38 268,75 37 595,44 -21,1%

WIG-INFO 1 245,19 1 318,44 1 258,34 964,30 1 079,26 -13,3%

* Kurs otwarcia
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Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2010 Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2011

 Adam Góral

  AVIVA OFE AVIVA BZ WBK

 ING OFE

 OFE PZU Złota Jesień

 Pozostali akcjonariusze

 Adam Góral

  AVIVA OFE

 ING OFE

 OFE PZU

 Pozostali akcjonariusze

10,42%

10,08%

7,22%

5,52%

66,76%

10,42%

11,60%

5,66%

6,45%

65,87%

Podstawowe dane finansowe
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Komunikacja z rynkiem 
kapitałowym

Skuteczna komunikacja z uczestnikami rynku kapi-

tałowego jest kluczowym elementem strategii pro-

wadzonej przez wszystkie spółki Grupy Asseco no-

towane na giełdach. Naszym celem jest budowanie 

zaufania i utrzymanie długotrwałych relacji z akcjo-

nariuszami. Dokładamy wszelkich starań, aby za-

spokoić potrzeby informacyjne zarówno inwestorów 

indywidualnych, jak i międzynarodowych instytucji 

finansowych.

Abu ułatwić inwestorom indywidualnym dostęp do 

pełnej informacji o spółce, Asseco Poland stwo-

rzyło specjalny serwis poświęcony relacjom inwe-

storskim – www.inwestor.asseco.pl, zawierający 

szeroki zakres informacji niezbędnych do podjęcia 

decyzji inwestycyjnych. Strona spełnia wszystkie 

wymagania i zalecenia Giełdy Papierów Wartościo-

wych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Emitentów 

Giełdowych.

Asseco Poland aktywnie uczestniczy także w Akcji 

Inwestor, której gospodarzem jest portal gazety 

„Puls Biznesu”. Na stronie internetowej dziennika 

spółka stara się udzielać wyczerpujących odpowiedzi 

na pytania zadawane przez akcjonariuszy. 

Polityka dywidendy

Ustalona w 2005 roku przez zarząd polityka dotyczą-

ca udziału akcjonariuszy w zysku spółki jest konse-

kwentnie realizowana. Najważniejszym celem Asseco 

Poland jest dalszy rozwój. Spółka chce przeznaczyć 

środki na ten cel, budując długoterminową wartość 

dla akcjonariuszy poprzez rozwój organiczny i akwi-

zycje. Asseco Poland zakłada zwrot nadwyżki wol-

nych środków pieniężnych akcjonariuszom w formie 

dywidendy. W związku z tym zarząd będzie reko-

mendował walnemu zgromadzeniu przeznaczanie od 

10 proc. do 40 proc. zysku netto na dywidendę. 

Wielkość rekomendowanej dywidendy będzie zależ-

na przede wszystkim od płynności finansowej spółki 

oraz planowanych wydatków akwizycyjnych.

Historia wypłaty dywidendy

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011*

tys. PLN 18 578 32 825 70 302 106 035 139 618 169 869

na 1 akcję PLN 0,40 0,55 1,03 1,47 1,80 2,19

% zysku netto 32% 31% 27% 36% 33% 54%

*rekomendacja
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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 rozwo-

ju oprogramowania własnego, przeznaczonego dla 

każdego sektora gospodarki. Kompleksowa oferta 

grupy jest skierowana do sektora finansowego, in-

stytucji publicznych oraz przemysłu, handlu i usług. 

Grupa posiada bogate portfolio własnych produktów, 

unikatowe doświadczenie w realizacji najbardziej 

złożonych projektów informatycznych oraz szeroką 

bazę klientów, wśród których znaleźć można naj-

większe instytucje finansowe, czołowe przedsię-

biorstwa, a także jednostki administracji publicznej. 

Grupa Asseco specjalizuje się także w projektach 

dedykowanych 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 Glo-

bal Market. Dzięki tej akwizycji Asseco jest obecne 

m.in. na rynku izraelskim, amerykańskim, japoń-

skim i kanadyjskim.

W styczniu 2012 roku Grupa Asseco zatrudniała 14 500 

pracowników, z czego około 4500 w Polsce.

Profil działalności

Profil działalności  
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Misja i strategia

Naszą misją jest stworzenie wiarygodnej  

i rentownej globalnej firmy informatycznej  

dostarczającej wysokiej jakości oprogramo-

wanie i usługi.

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 pozy-

cji w Europie i na rynku światowym. Spółka poszerza 

spektrum inwestycyjne o czołowe spółki informa-

tyczne, mające wzbogacić Asseco Poland o zna-

jomość lokalnych rynków i klientów, jak również 

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 

oferty produktowej. Asseco nie wyklucza inwesty-

cji w małe podmioty, posiadające unikatową techno-

logię lub produkt. 

Strategia Asseco kładzie nacisk na utrzymanie 

wiodącej pozycji w Polsce, a także na zbudowanie 

mocnej pozycji w krajach, gdzie obecne są spół-

ki z Grupy Asseco. Dzięki wieloletniej obecności na 

rynku informatycznym spółki grupy nawiązały trwałą 

współpracę z instytucjami finansowymi, podmiota-

mi 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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Czynniki kluczowe dla rozwoju spółki

 ▪ Wzrost organiczny oraz akwizycje

Dynamiczny rozwój Grupy Asseco odbywa się dwu-

torowo. Z jednej strony poprzez stabilny wzrost or-

ganiczny, z drugiej zaś przez akwizycje. Dołączanie 

kolejnych spółek do grupy nie tylko rozszerza nasze 

kompetencje produktowe, ale również umożliwia 

ekspansję na nowe rynki.

 ▪ Oprogramowanie własne

Zarówno Asseco Poland, jak i spółki grupy pozy-

cjonują się jako producenci i dostawcy najwyższej 

jakości oprogramowania. Własne systemy są na-

szą główną przewagą nad konkurencją. Ich wyso-

ką jakość gwarantuje konsekwentne egzekwowanie 

procedur, co ułatwia wdrożony system zarządzania 

przez jakość, certyfikowany na zgodność z normą 

ISO 9001:2008. Poświadczone certyfikaty bezpie-

czeństwa NATO ugruntowują naszą pozycję jako 

sprawdzonego partnera w sferze bezpieczeństwa 

danych i wyspecjalizowanych produktów dla służb 

mundurowych.

 ▪ Dywersyfikacja produktów i usług

Realizowana strategia budowy międzynarodowej 

grupy informatycznej pozwala nam na pozyskanie 

nowych grup klientów i dywersyfikację działalności. 

Dzięki współpracy z klientami z różnych branż w wie-

lu krajach możemy powiedzieć, że nasza działalność 

nie jest zależna od jednego sektora lub regionu 

świata.

 ▪ Kapitał ludzki

Kluczowym zasobem Asseco są wysokiej klasy spe-

cjaliści pracujący nad najnowszymi rozwiązaniami 

informatycznymi. Znakomita większość pracow-

ników to analitycy, projektanci, programiści, te-

sterzy i wdrożeniowcy, posiadający certyfikaty po-

twierdzające ich kompetencje w zakresie produkcji 

oprogramowania i zarządzania projektami.

Profil działalności  
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Struktura Grupy Asseco

Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

Matrix IT

50,02%

Magic Software Enterprise

51,08%

Formula Systems

50,19%

Sapiens International

47,33%

Asseco Poland

Asseco Business Solutions 

46,47%

Zakład Usług  
Informatycznych OTAGO

100%

Zakład Usług  
Informatycznych Novum 

51%

ADH-Soft 

100%

Combidata Poland 

83,8%

Postdata

49%

Podkarpacki Fundusz  
Nieruchomości

100%



25

Struktura Grupy Asseco 

Asseco Spain

70,32%

Asseco Denmark 

55,00% 

Peak Consulting Group 

70,00%

Sintagma 

64,80%

Asseco South Western Europe

100% 

Necomplus

65,00%

Asseco Central Europe 

40,07%

Asseco South Eastern Europe

51,06% 

Matrix42 

100%

Asseco DACH 

85%

Asseco Germany 

100%
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Asseco w Polsce

W Grupie Asseco w Polsce najważniejszymi podmio-

tami są Asseco Poland – podmiot dominujący oraz 

Asseco Business Solutions.

 ▪ Asseco Poland – największa notowana na GPW 

spółka informatyczna, wchodząca w skład indeksu 

WIG20. Należy do 10 największych producentów 

oprogramowania w Europie. Szczegółowy profil 

znajduje się na str. 19

 ▪ Asseco Business Solutions – spółka notowana 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne 

dla przedsiębiorstw niezależnie od ich branży, wiel-

kości i specyfiki. W ramach Grupy Asseco stanowi 

centrum kompetencyjne odpowiedzialne za sys-

temy ERP, oprogramowanie dla MSP, outsourcing 

IT. W ofercie Asseco Business Solutions znajdują się 

również rozwiązania mobilne, systemy faktoringo-

we i platformy wymiany danych.

 ▪ ZUI OTAGO – spółka zajmuje się tworze-

niem i wdrażaniem oprogramowania wspomagają-

cego pracę urzędów administracji samorządowej. 

Jest twórcą i właścicielem systemu informatyczne-

go pod nazwą Zintegrowany System Wspomagania 

Zarządzania Miastem OTAGO. Dysponuje spraw-

dzoną metodologią produkcji, wdrażania i utrzy-

mywania systemów informatycznych zgodną z wy-

maganiami ISO 9001: 2000, potwierdzoną w roku 

2003 certyfikatem ISO.

 ▪ ZUI Novum – spółka specjalizuje się w tworze-

niu systemów informatycznych do obsługi sekto-

ra banków spółdzielczych. Funkcjonuje jako wy-

twórca aplikacji bankowych, integrator i dostawca 

kompleksowych systemów informatycznych.

 ▪ ADH Soft – spółka tworzy profesjonalne oprogra-

mowanie dla sektora finansowego ze szczególnym 

uwzględnieniem branży leasingowej oraz car fleet 

management (CFM). Jest wiodącym producentem 

programów i aplikacji, które użytkuje około 70% 

firm operujących na rynku leasingowym.

 ▪ Combidata Poland – 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.
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Asseco na świecie

Rynek izraelski

Formula Systems

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 Formula  

Systems prowadzą działalność na terenie Izraela, 

USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec,  

Holandii, Francji, Węgier, Indii oraz 50 innych krajów.

Matrix IT

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 za-

pewnienia jego wysokiej jakości.

Matrix 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 zawodo-

we i kursy z zakresu rynków kapitałowych.

Sapiens International

Spółka jest notowana na amerykańskim  

NASDAQ i izraelskiej TASE. Jest wiodącym dostawcą 

systemów IT dla ubezpieczycieli.

Oferta produktowa spółki obejmuje następujące roz-

wiązania:

 ▪ Rapidsure – corowe oprogramowanie dla ubez-

pieczycieli działających w segmencie emerytal-

nym i wypadkowym na terenie Stanów Zjedno-

czonych.

 ▪ IDIT™ Software Suite – corowe rozwiązanie dla 

ubezpieczycieli i instytucji finansowych działają-

cych poza Ameryką Północną.

 ▪ ALIS – kompleksowe oprogramowanie obsługu-

jące produkty ubezpieczeniowe z zakresu życia, 

emerytur i rent.

 ▪ INSIGHT for reinsurance – oprogramowanie 

umożliwiające ubezpieczycielom i brokerom ob-

sługę produktów typu reinsurance na jednej plat-

formie. 

 ▪ Decision – oprogramowanie wspierające decyzje 

biznesowe, przeznaczone dla instytucji finanso-

wych.

Struktura Grupy Asseco 
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Magic Software

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:

 ▪ uniPaaS – platformy programistycznej;

 ▪ iBOLT – pakietu integracji procesów.

Rynek Europy Środkowej

Asseco Central Europe

Spółka 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 pu-

blicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i lo-

kalnym. Oferta produktowa spółki zawiera systemy 

informatyczne dla banków oraz towarzystw ubez-

pieczeniowych, firm budowlanych, systemy kar-

towe, 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 której skład wchodzą Asseco Solutions, Slovanet,  

GlobeNet oraz Statlogics, produkty Asseco Central  

Europe są oferowane i wdrażane na rynkach  

Słowacji, Republiki Czeskiej oraz Węgier.

Rynek bałkański

Asseco South Eastern Europe

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 

działających w Europie Południowo-Wschodniej. Od 

początku koncentrowała się na rozwoju własnych roz-

wiązań informatycznych. Asseco South Eastern Euro-

pe prowadzi działalność w pięciu segmentach rynku 

informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora 

bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, 

dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankoma-

tów oraz terminali płatniczych, rozwiązania i usługi 

dla sektora telekomunikacyjnego, usługi integra-

cyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu 

informatycznego. Spółka ma obecnie siedem pod-

miotów zależnych działających na terytorium Serbii, 

Chorwacji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, 

Mołdawii, Albanii, Bułgarii, Rumunii oraz Turcji.
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 ▪ Asseco Spain

Oferująca swoim klientom konsultacje w zakresie 

infrastruktury IT, systemy bezpieczeństwa, roz-

wiązania do zarządzania zasobami ludzkimi, usługi 

outsourcingowe oraz kompleksowe wsparcie IT.

 ▪ Necomplus

Obsługująca rynek płatności elektronicznych 

(POS) oraz dostarczająca technologie dla profe-

sjonalnych call centers.

Asseco Northern Europe 

Przedmiotem działalności spółki są inwestycje ka-

pitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie 

usług informatycznych w Skandynawii i krajach nad-

bałtyckich (Szwecja, Norwegia, Dania, Litwa, Łotwa, 

Estonia). Obecnie w skład holdingu wchodzą spółki:

 ▪ Asseco Denmark

Świadcząca wysokiej klasy usługi konsultin-

gowe i oferująca własne rozwiązania informa-

tyczne dla sektora finansowego oraz biotechnolo-

gicznego.

 ▪ Peak Consulting 

Świadcząca wysokiej klasy usługi konsultingowe 

na terenie Skandynawii.

 ▪ Sintagma

Spółka jest wiodącym producentem oprogramowa-

nia i integratorem systemów informatycznych na 

Litwie. Oferta Sintagmy skierowana jest głównie do 

administracji publicznej oraz sektora finansowego.

Rynek niemiecki

Asseco DACH

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:

 ▪ Asseco Germany

Dostawca własnego oprogramowania klasy 

ERP o budowie modułowej na rynku niemieckim. 

Oferta spółki jest adresowana do małych, śred-

nich i dużych przedsiębiorstw.

 ▪ Matrix42

Spółka oferująca aplikacje do zarządzania cyklem 

życia produktów oraz oprogramowanie wspoma-

gające zarządzanie zasobami IT (IT SM). Jej pro-

dukty są skierowane do średnich przedsiębiorstw. 

Spółka jest liderem w tej klasie oprogramowania 

na rynku niemieckim.

Pozostałe rynki

Asseco South Western Europe 

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 firmy 

hiszpańskie:
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Pozycja Asseco Poland oraz Grupy 
Asseco w sektorze IT

Pozycja rynkowa Grupy Asseco umacnia się z roku 

na rok. Asseco Poland oraz spółki z grupy znajdują 

się w czołówce rankingów firm informatycznych przy-

gotowanych przez polskie i zagraniczne instytucje 

badawcze.

W prestiżowym rankingu Truffle 100, przedstawiają-

cym największych europejskich producentów opro-

gramowania ze względu na uzyskaną sprzedaż opro-

gramowania własnego za rok 2010, Asseco zajmuje 

siódmą lokatę, awansując o jedno miejsce w porów-

naniu z poprzednim rokiem. Asseco znajduje się rów-

nież w czołówce rankingu Computerworld TOP200 za 

rok 2010.

  Nazwa spółki Kraj
Sprzedaż  

oprogramowania  
własnego w mln EUR

1. SAP DE 12 336,7

2. Dassault Systèmes FR 1 563,8

2. Sage UK 1 542,9

4. Software AG DE 919,2

5. DATEV DE 684,6

6. Autonomy UK 657,0

7. Asseco Poland PL 516,4

8. SWIFT BE 511,1

9. Wincor Nixdorf DE 461,6

10. Misys UK 431.2
*Ranking Truffle 100 

Udział w sprzedaży 
usług na rynku polskim

Sprzedaż 
usług

Udział  
w całości

HP Polska 948,6 10,6%

Asseco Poland 929,3 10,5%

IBM 598,0 6,7%

Dostawcy oprogramowania  
dla sektora:

Pozycja  
w rankingu

bankowego 1

usług finansowych 1

administracji publicznej 1

rolniczego 1

służby zdrowia 1

edukacyjnego 5

utilities 1

Computerworld TOP200, ranking firm 
informatycznych i telekomunikacyjnych, czerwiec 2011, zestawienie 
wg uzyskanej sprzedaży za rok 2010

Ranking według kategorii Pozycja

Firmy świadczące usługi serwisowe 1

Firmy informatyczne świadczące usługi 1

Firmy świadczące usługi wdrożenia oprogramowania 1

Producenci oprogramowania na zamówienie 2

Firmy sprzedające oprogramowanie własne 5

Firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji 
systemów BI

4

Firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji ERP 4

Firmy uzyskujące największy przychód ze szkoleń 3

Firmy świadczące usługi integracyjne1) 5

Firmy świadczące usługi projektowania
i budowy sieci1)

1

Computerworld TOP200, ranking firm informatycznych  
i telekomunikacyjnych, czerwiec 2011, zestawienie wg uzyskanej 
sprzedaży za rok 2010

1)Asseco Systems – obecnie wcielone do Asseco Poland

Asseco Business Solutions, spółka z grupy, stale 

umacnia swoją pozycję rynkową. Według rankingu 

Computerworld TOP200 za 2010 rok spółka zaj-

muje drugą pozycję pod względem przychodów ze 

sprzedaży systemów ERP (za SAP Polska) z udzia-

łem w rynku systemów ERP na poziomie 26%.

Combidata Poland plasuje się na pierwszym miej-

scu w rankingu Computerworld TOP200 wśród firm 

uzyskujących największe przychody ze szkoleń.

Matrix IT, spółka holdingu Formula Systems, jest 

liderem dostaw usług na rynku izraelskim. Według 

raportu IDC za rok 2010 spółka zajmuje pierwsze 

miejsce na rynku sprzedaży usług, kontrolując po-

nad 16% izraelskiego rynku.
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Połączenie ze spółkami  
Asseco Systems i Alatus

4 stycznia 2011 r. nastąpiła rejestracja połączenia 

spółek z Asseco Poland. Jego celem jest wzmoc-

nienie potencjału biznesowego łączących się spółek 

oraz uproszczenie struktury biznesowej i organiza-

cyjno-prawnej Grupy Asseco w Polsce.

Zakup FIS i IDIT przez  
Sapiens International  
(grupa Formula Systems)

Sapiens International Corporation, izraelska  

spółka z Grupy Asseco, podpisała umowę o połą-

czeniu z dwiema firmami dostarczającymi rozwią-

zania dla ubezpieczeń: IDIT I.D.I Technologies oraz 

FIS Software. Z połączenia spółek powstanie  

jeden z czołowych graczy na światowym rynku  

rozwiązań dla instytucji ubezpieczeniowych.

Zakup AppBuilder  
przez Magic Software

Przejęcie AppBuilder wzbogaciło portfolio Magic  

Software, a także wzmocniło obecność izraelskiej 

spółki na rynku europejskim i azjatyckim. 

Uruchomienie programu  
skupu akcji własnych

Na ten cel Asseco będzie mogło wydać w cią-

gu trzech lat 450 mln zł i nabyć 25,6 mln akcji,  

co stanowi 33% wszystkich walorów. To drugi pod 

względem wielkości program skupu akcji własnych 

na warszawskim parkiecie.

Najważniejsze wydarzenia 2011 roku

Najważniejsze wydarzenia  

w Grupie Asseco w 2011 roku
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Asseco Poland

Idea Bank 

Asseco Poland dostarczyło i wdrożyło nowoczesny, 

kompleksowy system informatyczny oparty na au-

torskim rozwiązaniu def3000/suit. Kontrakt obejmo-

wał także dostawę oraz prace instalacyjne w zakre-

sie przygotowania platformy sprzętowej na potrzeby 

tego wdrożenia.

Idea Bank kieruje swoją ofertę do mikro-, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, dla których przygoto-

wał pakiet produktów kredytowych, oszczędnościo-

wych i inwestycyjnych, umożliwiający start i rozwój 

firmy. Bank stawia na kompleksową obsługę klienta 

przez osobistych doradców. Nowy system wdrożo-

ny przez Asseco Poland jest technologicznym ser-

cem banku. Składają się na niego moduły służące 

do obsługi wszystkich operacji realizowanych przez 

Idea Bank. def3000/CB (Core Banking) zapewnia 

obsługę ewidencyjno-księgową, wspomaga procesy 

operacyjne, a jednocześnie współpracuje z syste-

mami rozliczeniowymi, co umożliwia kompleksową 

obsługę klienta. 

Ponadto Asseco Poland dokonało implementacji 

elektronicznej księgi głównej, modułu do zautoma-

tyzowanego zarządzania inwestycjami (transakcje 

międzybankowe, finansowe, kapitałowe i derywaty), 

modułu do zarządzania kartami płatniczymi, syste-

mu sprawozdawczego oraz modułu do bezpośredniej 

wymiany danych w czasie rzeczywistym pomiędzy 

bankiem a centrum autoryzacji. Idea Bank korzy-

sta również ze specjalistycznych rozwiązań Asseco 

Poland wspierających instytucje finansowe w walce 

ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy i finanso-

wania terroryzmu, a także z systemu klasy Busi-

ness Intelligence. Do modułów wdrożonych przez 

Asseco Poland należy także def3000/CS (Credit Sta-

tus). Zawiera on zaawansowane mechanizmy, które 

pozwalają na maksymalną optymalizację procesu 

przygotowywania i przekazywania danych klientów 

wraz z informacją o ich zobowiązaniach kredytowych 

do BIK. 

Ważną cechą wdrożonych rozwiązań jest wydajność, 

niezawodność oraz bogata funkcjonalność oparta na 

wieloletnim doświadczeniu Asseco Poland w sekto-

rze bankowym. Elastyczność systemu gwarantują 

narzędzia umożliwiające tworzenie produktów ban-

kowych bezpośrednio przez pracowników banku. 

Cały projekt został zrealizowany w terminie i w ra-

mach założonego budżetu. Doświadczenie Asseco 

Poland, jakość rozwiązania oraz zaangażowanie pra-

cowników Idea Banku umożliwiły start produkcyjny 

systemu w ciągu kilku miesięcy: prace wdrożeniowe 

rozpoczęły się w sierpniu 2010 roku, a uruchomienie 

systemu nastąpiło w lutym 2011 roku.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Asseco Poland dostarczy i wdroży system informa-

tyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

Kontrakt zostanie zrealizowany w ciągu 13 miesię-

cy. ŚCCS jest wiodącym w kraju specjalistycznym 

ośrodkiem rozpoznawania i leczenia chorób serca, 

naczyń i płuc u dorosłych i dzieci. Szpital jest lau-

reatem międzynarodowych oraz krajowych na-

gród i wyróżnień za osiągnięcia kliniczne, naukowe, 

szkoleniowe i organizacyjne w zakresie kardiologii 

dorosłych i dzieci, kardiochirurgii i transplantologii. 

Misją tego akademickiego ośrodka jest „ratować, le-

Wybrane projekty  

Grupy Asseco w 2011 roku
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czyć, dawać nadzieję”, co oznacza całodobową goto-

wość przez 7 dni w tygodniu do diagnozowania i no-

woczesnego leczenia chorych z terenu województwa 

śląskiego, Polski południowej oraz całego kraju.

Umowa zawarta z ŚCCS obejmuje wdrożenie 

przez Asseco Poland autorskiej aplikacji dla szpi-

tali. W części medycznej będzie to Asseco Medical 

Management Solutions, rozwiązanie nowej genera-

cji rozwijane przez Asseco od 2008 roku. W zakre-

sie modułów administracyjnych wdrożony zostanie 

system InfoMedica. Łącznie zaimplementowanych 

zostanie ponad 30 modułów, które wykorzystywać 

będą m.in. dane z aplikacji obecnie stosowanych 

przez ŚCCS (blisko 1,5 mln rekordów). Wdrożone 

przez Asseco Poland opro gramowanie umożliwi 

identyfikację pacjentów z województwa śląskiego na 

podstawie karty chipowej. Moduły: apteka szpitalna, 

magazyn szpitalny, apteki oddziałowe oraz podręcz-

ne oddziałowe magazyny pozwolą na zastosowanie 

czytników kodów kreskowych. Ponadto Asseco Po-

land dostarczy Śląskiemu Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu specjalistyczny system radiologiczny RIS/

PACS-CARDIO.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Asseco Poland wykona i wdroży w IMiGW system 

kontroli jakości pomiarów hydrologicznych i mete-

orologicznych oraz prognoz hydrologicznych, rozbu-

duje system obsługi klienta oraz wykona i wdroży 

centralną bazę danych historycznych. Planowany 

czas realizacji projektu wynosi półtora roku. Wybór 

Asseco Poland odbył się zgodnie z procedurami Ban-

ku Światowego.

Powodzie, które coraz częściej występują na tere-

nie Polski, uwypukliły potrzebę posiadania wydaj-

nego i niezawodnego systemu przetwarzającego 

m.in. dane o stanach wód oraz prognozowanych 

opadach. Wdrożenie nowego systemu znacząco 

poprawi jakość przygotowywanych prognoz hydro-

logicznych, a także usprawni ich przekazywanie 

służbom państwowym, samorządom oraz innym 

organizacjom publicznym i ludności. Wdrożenie 

systemu umożliwi centralizację wszystkich naj-

ważniejszych danych wytwarzanych przez systemy 

dziedzinowe IMiGW, a także ujednolici dostęp do 

danych oraz zwiększy bezpieczeństwo ich przecho-

wywania. Celem projektu jest również podniesienie 

jakości przygotowywanych prognoz hydrologicznych 

i usprawnienie ich udostępniania klientom IMGW. 

System zostanie zbudowany w architekturze scen-

tralizowanej wykorzystującej najnowocześniejsze 

standardy architektury SOA z zastosowaniem szyny 

usług (ESB). W ramach projektu Asseco Poland za-

pewni również niezbędną infrastrukturę sprzętową, 

instalację oprogramowania firm trzecich oraz analizę 

przedwdrożeniową, implementację i wdrożenie pię-

ciu modułów systemu wraz ze szkoleniami.

Wybrane projekty Grupy Asseco w 2011 roku
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Asseco Central Europe

Najwyższa Izba Kontroli, Słowacja

Przykładowym kontraktem zrealizowanym przez 

Asseco Central Europe jest wdrożenie Systemu 

Kontroli Informacji (CIS - Control Information Sys-

tem) w słowackiej Najwyższej Izbie Kontroli. CIS jest 

jednym z fundamentów nowoczesnej administracji 

publicznej. Na jego realizację przeznaczono 2,9 mln 

euro. Jest to pierwszy projekt na Słowacji współ-

finansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach 

którego Unia Europejska wspiera projekty związa-

ne z rozwojem e-usług, e-administracji. System 

Kontroli Informacji wdrożony w słowackiej Naj-

wyższej Izbie Kontroli służy głównie do wspierania 

pracy kontrolerów, gromadzenia wiarygodnych in-

formacji o kontrolowanych jednostkach (agencjach 

rządowych, samorządowych oraz urzędach regional-

nych). Umożliwia tworzenie bazy danych w zakresie 

podejmowanych działań kontrolnych, ustaleń poczy-

nionych w trakcie przeprowadzanych kontroli, rapor-

tów oraz wniosków pokontrolnych. Asseco Central 

Europe dostarczyło zarówno autorskie rozwiązanie 

informatyczne, jak i usługi utrzymaniowe. Zbudowa-

ny system służy nie tylko modernizacji słowackiej 

administracji, ale umożliwia też bezpośredni do-

stęp do usług Najwyższej Izby Kontroli obywatelom, 

przedsiębiorstwom i jednostkom administracyjnym. 

System Kontroli Informacji stanowi część projektu 

cyfryzacji i obejmuje wiele innych systemów infor-

matycznych, które (jak np. system podatkowy dla 

słowackiego Dyrektoriatu Podatków) będą wdraża-

ne w najbliższych miesiącach.

Matrix IT

Leumi Card, Izrael

Izraelska spółka Matrix zrealizowała wdroże-

nie systemu Microsoft Dynamics CRM dla firmy  

Leumi Card, jednej z wiodących na izraelskim ryn-

ku kart kredytowych. Nowe rozwiązanie CRM będzie  

wykorzystywane zarówno przez handlowców w cen-

trum frontoffice’owym, jak i przez pracowników  

pozostałych departamentów działających w czę-

ści backoffice’owej. Wdrożenie rozwiązania, które  

stopniowo zastępować będzie dotychczas uży-

wany przez Leumi Card system CRM o nazwie 

Vantive, przeprowadzi centrum kompetencyjne  

Matrix, specjalizujące się w zaawansowanych  

rozwiązaniach Microsoft CRM, a zwłaszcza w realiza-

cji dużych projektów obejmujących więcej niż 1000 

użytkowników. Wdrożone w Leumi Card rozwiąza-

nie Microsoft Dynamics CRM należy do najbardziej 

zaawansowanych w swojej klasie. Jest wydajnym 

narzędziem, które służy osiąganiu celów bizneso-

wych, usprawnianiu pracy, monitorowaniu proce-

sów biznesowych, gdyż umożliwia posługiwanie się 

wszechstronnym profilem klienta. Jego wykorzysta-

nie przenosi relacje z klientami na wyższy poziom 

dzięki mechanizmom kontrolującym sprzyjającym 

doskonaleniu oferowanych usług.
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Magic Software

Lider rynku samochodów osobowych, USA

W 2011 roku Magic Software wdrożył system dla glo-

balnego lidera rynku samochodów osobowych z sie-

dzibą w USA. Klient wybrał platformę integracyjną 

iBOLT i zakupił od firmy Magic Software Enterprises 

Americas licencje i usługi o wartości 600 tys. USD. Po 

wnikliwej analizie dostępnych rozwiązań, projektach 

próbnych i pilotażu klient wybrał technologie autor-

skie Magic Software oraz profesjonalne usługi świad-

czone przez tę firmę jako rozwiązanie strategiczne. 

Platforma integracyjna iBOLT pozwala sprostać wy-

zwaniu, jakim jest koordynacja wymiany informa-

cji pomiędzy różnymi aplikacjami zainstalowany-

mi w wielu lokalizacjach na całym świecie. Pozwala 

dokonać tego bez konieczności ręcznego budowania 

drogich, nieskalowanych interfejsów o niskim pozio-

mie bezpieczeństwa. Zastosowanie interfejsu gra-

ficznego do konfigurowania procesów biznesowych 

gwarantuje, że nawet złożone systemy mogą być 

bezpiecznie integrowane przez analityków bizneso-

wych z działu IT. Klient zastosował także platformę 

aplikacyjną uniPaaS oraz skorzystał z profesjonal-

nych usług Magic Software, aby uruchomić nowe 

aplikacje w terminie. Specjaliści z zespołu profesjo-

nalnych usług Magic Software sami stosują platfor-

mę iBOLT w wielu projektach integracyjnych o stra-

tegicznym znaczeniu dla klientów, realizowanych na 

wielką skalę i obejmujących duże woluminy danych.

Sapiens International

Euler Hermes, Grupa Allianz

Spółka dostarczyła system IDIT Software Suite 

do Euler Hermes – wiodącej na światowym rynku 

ubezpieczeń kredytowych firmy z Grupy Allianz. 

Jest to globalne rozwiązanie corowe do zarządzania 

ubezpieczeniami kredytowymi w całej Grupie Eu-

ler Hermes, która zatrudnia ponad 6000 pracowni-

ków w ponad 50 krajach, a jej udział w globalnym 

rynku ubezpieczeń kredytowych sięga 34%. 

W ramach realizacji wieloletniego kontraktu o war-

tości kilku milionów euro spółka Sapiens wykona 

pełen zakres usług związanych z implementacją sys-

temu IDIT w czterech krajach. Po wdrożeniu pilo-

tażowym w Niemczech rozwiązanie obejmie Wielką 

Brytanię, Włochy i Francję. Nowa platforma pozwoli 

firmie Euler Hermes wykorzystać kluczowe funkcjo-

nalności modułów: Policy Administration, Product 

Factory, Rating, Underwriting and Workflow Rule En-

gine. Będą one wykorzystywać wiele kanałów komu-

nikacji i zostaną w pełni zintegrowane, zgodnie z ar-

chitekturą SOA, z najlepszą w swojej klasie siecią 

inteligencji kredytowej Grupy Euler Hermes.

Wybrane projekty Grupy Asseco w 2011 roku
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Oferta handlowa

Rozwiązania sektorowe

Grupa Asseco specjalizuje się w produkcji własne-

go oprogramowania dla wiekszości sektorów gospo-

darki. W portfolio rozwiązań grupy można znaleźć 

systemy dla bankowości i finansów, administracji 

publicznej i samorządowej oraz przemysłu, han-

dlu i usług.

Sektor bankowo-finansowy

 ▪ rynek bankowy

 ▪ instytucje finansowe

 ▪ ubezpieczenia

Sektor administracji publicznej

 ▪ administracja centralna

 ▪ administracja samorządowa (lokalna)

 ▪ opieka zdrowotna

 ▪ służby mundurowe, organizacje międzynarodowe

Przemysł, handel i usługi

 ▪ telekomunikacja

 ▪ energetyka

 ▪ utilities

 ▪ integracja IT

 ▪ rozwiązania ERP

 ▪ zarządzanie infrastrukturą informatyczną

 ▪ szkolenia

Centra kompetencji – Business Units
W celu wykorzystania synergii płynącej z prze-

jęć i akwizycji zarząd Asseco postanowił utworzyć 

siedem centrów kompetencyjnych:

 ▪ Bankowość

 ▪ Ubezpieczenia

 ▪ Instytucje publiczne

 ▪ Opieka zdrowotna

 ▪ Telco & Utilities

 ▪ Rozwiązania ERP

 ▪ Infrastruktura IT

Ta ponadnarodowa struktura służy integracji i koor-

dynacji strategii produktowej w celu maksymalizacji 

korzyści z posiadanych produktów, wiedzy i kompe-

tencji. Centra kompetencyjne pozwalają na korzy-

stanie z doświadczeń spółek wchodzących w skład 

Grupy Asseco.

Bankowość

Produkcja oprogramowania dla banków należy do 

kluczowych obszarów działalności większości spółek 

należących do Grupy Asseco. Regionalny i między-

narodowy rozwój grupy w dużym stopniu wiąże się 

ze stałym wzbogacaniem i uzupełnianiem rozwiązań 

dopasowanych do rosnących oczekiwań sektora ban-

kowego wobec technologii informatycznych.
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Flagowym produktem Asseco Poland dla sektora 

bankowego jest kompleksowy system informatycz-

ny def3000. Ponadto w ofercie spółki znajduje się 

kilkadziesiąt specjalistycznych rozwiązań, które są 

oferowane jako produkty gotowe, wymagające je-

dynie dostosowania do specyfiki danego banku. Taki 

model pozwala Asseco oferować rozwiązania o naj-

lepszej relacji ceny do wartości. Systemy opracowy-

wane przez Asseco Poland spełniają także wysokie 

wymagania stawiane przez banki działające w Unii 

Europejskiej. Również inne spółki z Grupy Asseco 

mają mocną pozycję w zakresie dostarczania wła-

snych rozwiązań dla sektora bankowego. Asseco 

Central Europe stworzyła rodzinę produktów Star-

BANK. Asseco South Eastern Europe oferuje własne 

oprogramowanie – od systemów core bankingo-

wych, przez systemy obsługujące płatności, rozwią-

zania business intelligence, po narzędzia wspoma-

gające zarządzanie relacjami z klientami (CRM) 

oraz instalację terminali płatniczych i bankomatów. 

Dodatkowo oferta spółki zawiera unikatowe w całej 

Grupie Asseco rozwiązania w zakresie automatyzacji 

głosowej, automatyzacji systemów płatniczych oraz 

rozliczania internetowych płatności przy użyciu kart 

kredytowych (independent payment gateway).

W ofercie Asseco Poland znajduje się również rodzi-

na produktów Promak dla biur maklerskich czy firm 

inwestycyjnych. Z kolei ADH Soft, spółka z Grupy 

Asseco, specjalizuje się w tworzeniu profesjonal-

nego oprogramowania dla sektora finansowego ze 

szczególnym wskazaniem na branżę leasingową 

oraz car fleet management (CFM). Oferta grupy 

obejmuje także rozwiązanie o nazwie Asseco Facto-

ring, kierowane do wszelkich instytucji finansowych 

świadczących usługi faktoringu. Portfolio produktów 

dla sektora bankowego zostało wzbogacone przez 

Asseco Denmark. Spółka specjalizuje się w budo-

wie aplikacji oraz rozwiązań IT „pod klucz”, a tak-

że w usługach z zakresu optymalizacji architektu-

ry i infrastruktury informatycznej. Również Asseco 

Central Europe oferuje kompleksowe produkty do 

obsługi rynku kapitałowego i sektora finansowego. 

SofiSTAR to rozwiązanie przeznaczone do obsługi 

otwartych funduszy emerytalnych. Poprzez inwe-

stycję w hiszpańsko-portugalską spółkę Necomplus 

Grupa Asseco wzbogaciła swoją ofertę o oprogra-

mowanie oraz usługi związane z obsługą terminali 

płatniczych (POS).

Autorskie rozwiązania Asseco są wykorzystywa-

ne zarówno przez duże międzynarodowe banki, 

jak i przez mniejsze instytucje finansowe. Obecnie 

ponad połowa działających w Polsce banków korzy-

sta z rozwiązań spółki. 

Firmy ubezpieczeniowe

Grupa Asseco może się pochwalić wieloletnią uda-

ną współpracą z dużymi międzynarodowymi firmami 

ubezpieczeniowymi. Są wśród nich podmioty oferu-

jące 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.

Oferta handlowa
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Portfolio Grupy Asseco zawiera systemy corowe dla 

ubezpieczycieli, ale także wiele specjalistycznych 

rozwiązań, w tym systemy do rozliczania płatności, 

aplikacje wspierające procesy związane z likwidacją 

szkód, reasekuracją, współpracą z agentami i wy-

krywaniem oszustw ubezpieczeniowych. Asseco ofe-

ruje też portal ubezpieczeniowy, rozwiązania do za-

rządzania dokumentami oraz narzędzia pozwalające 

firmom ubezpieczeniowym działać zgodnie z mecha-

nizmami opisanymi w regulacji Solvency II. 

Sapiens International Corporation, spółka z Grupy 

Asseco, należy do wiodących na świecie dostawców 

innowacyjnego oprogramowania dla firm ubezpie-

czeniowych. Jej rozwiązania – ALIS, IDIT and IN-

SIGHT – są flagowymi produktami grupy. Asseco 

Poland dostarcza kompleksowe systemy dla ubez-

pieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie. Sztan-

darowym produktem Asseco Central Europe jest 

StarINS, kompleksowy system informatyczny dla 

ubezpieczeń, zawierający m.in. moduły do zarządza-

nia działalnością ubezpieczeniową w zakresie obsługi 

klienta oraz prowadzenia sieci placówek ubezpiecze-

niowych. Gamę rozwiązań Grupy Asseco uzupełnia 

kompleksowy system dla towarzystw ubezpieczeń 

na życie o nazwie LIB-MS, oferowany przez litewską 

spółkę Sintagma.

Instytucje publiczne

Do największych systemów stworzonych przez 

Asseco Poland należy Kompleksowy System Infor-

matyczny dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

system Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 

dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, komplekso-

wy system dla Straży Granicznej oraz system IACS 

dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa. Ponadto jako jedyna firma z Europy Środko-

wo-Wschodniej Asseco Poland zrealizowało ponad 

50 projektów bezpośrednio dla instytucji i agencji 

Unii Europejskiej oraz NATO, w tym dla Sojusznicze-

go Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force 

Training Center) w Bydgoszczy oraz dla Europej-

skiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną 

na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich 

(FRONTEX). Z rozwiązań dla instytucji samorządo-

wych oferowanych przez Asseco Poland korzystają 

m.in. Urząd Miasta Szczecina, Urząd Miasta Czę-

stochowy, Urząd Miasta Wrocławia oraz Związek 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Asseco Poland dostarcza rozwiązania IT dla admini-

stracji samorządowej wszystkich szczebli. Spółka za-

leżna OTAGO oferuje autorski Zintegrowany System 

Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO, który 

odpowiada za procesy kluczowe dla prawidłowego 

funkcjonowania instytucji samorządowych. Wśród 

rozwiązań Asseco oferowanych jednostkom admini-

stracji lokalnej można znaleźć m.in. systemy work-

flow, systemy obsługi klienta, systemy CRM i ERP. 

Spółki Grupy Asseco są także mocno obecne w sekto-

rze administracji państwowej. Asseco South Eastern 

Europe wdrożyło swoje oprogramowanie w najwięk-

szych instytucjach publicznych, m.in. w Minister-

stwie Rolnictwa Rumunii, resortach finansów Chor-

wacji i Serbii, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

Macedonii czy Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

Serbii. Asseco Central Europe realizuje komplekso-

we projekty dla sektora administracji publicznej – od 
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szczegółowej analizy klienta, przez konsultowanie 

możliwych rozwiązań, projektowanie optymalnej 

architektury technologicznej, po testowanie, doku-

mentowanie, wdrażanie i szkolenia. 

Opieka zdrowotna

Grupa Asseco buduje i wdraża rozwiązania infor-

matyczne dla administracji publicznej w obszarach, 

które nie mogą być wspierane przy zastosowaniu 

gotowych narzędzi. Najczęściej są to złożone sys-

temy o rozbudowanej funkcjonalności przystoso-

wane do przetwarzania dużych woluminów danych. 

Ponadto jednostkom administracji samorządowej 

Asseco oferuje własne rozwiązania dostosowane do 

specyficznych dla tych jednostek procesów. Ważną 

ich zaletą jest łatwość integracji ze specjalistyczny-

mi narzędziami, takimi jak cyfrowe mapy geogra-

ficzne czy sieci metropolitalne.

Asseco Poland dysponuje autorskimi rozwiązaniami 

InfoMedica oraz mMedica. Są one zgodne zarów-

no z dyrektywami Unii Europejskiej, jak i z dokumen-

tami określającymi założenia strategii informatyzacji 

Polski. Mocną pozycję w sektorze ma także Asseco 

Central Europe, oferujące kompleksowy system in-

formatyczny na potrzeby służby zdrowia Mediform. 

Uzupełnieniem tej oferty są rozwiązania węgierskiej 

spółki zależnej GlobeNet, która jest głównym do-

stawcą systemu medycznego MedWorkS. Ważnym 

wzmocnieniem oferty grupy są też produkty izrael-

skiego centrum innowacji, które tworzy pionierskie 

rozwiązania dla największych ośrodków medycznych 

na świecie. Należy do nich Tafnit – system klasy ERP 

uwzględniający specyfikę zarządzania szpitalem.

Klientami Asseco Poland jest ponad 450 najwięk-

szych szpitali w Polsce, większość polskich centrów 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz jednostki Na-

rodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie placówki 

lecznictwa uzdrowiskowego do rozliczania swoich 

usług z NFZ stosują aplikację internetową dostar-

czoną i wdrożoną przez spółkę. 

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.

Grupa Asseco dysponuje szerokim wachlarzem 

rozwiązań przeznaczonych dla telekomunikacji. Są 

wśród nich systemy billingowe, systemy do wykry-

wania nadużyć, aplikacje sprzedażowe, CRM, porta-

lowe, hurtownie danych, narzędzia BI i wiele innych. 

Systemy billingowe oferowane przez spółki grupy 

są przygotowane do obsługi wielomilionowych baz 

klientów oraz dostosowane do bieżących zmian na 

rynkach lokalnych. Uzupełnieniem oferty są syste-

my do zarządzania infrastrukturą techniczną, mająt-

kiem trwałym oraz rozwiązania klasy GIS/NIS.

Asseco Poland specjalizuje się w kompleksowych 

aplikacjach do rozliczania abonentów, obsługujących 

cały proces biznesowy – od agregacji danych billin-

Oferta handlowa
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gowych, przez ich przygotowanie, rating, billing, aż 

po fakturowanie. Od lat dostarcza zaawansowane, 

kompleksowe rozwiązania portalowe (Multi Access 

Portal) dla sektora telekomunikacyjnego, oparte na 

technologiach własnych lub bazujące na produktach 

wiodących firm rynku e-commerce: ATG oraz IBM. 

Oferowane przez Asseco Poland narzędzia pozwa-

lają na kompleksową informatyzację firm energe-

tycznych o różnych profilach działalności. Są wśród 

nich systemy do zarządzania infrastrukturą tech-

niczną i nieruchomościami oraz kompleksowe, spe-

cjalistyczne rozwiązania dla dystrybutorów i sprze-

dawców energii. Ich modułowa budowa umożliwia 

skomponowanie aplikacji o dowolnej, wyspecyfiko-

wanej przez klienta funkcjonalności. 

Asseco Poland jest głównym dostawcą systemu 

billingowego SERAT 2 dla Telekomunikacji Pol-

skiej. Z rozwiązań opracowanych i wdrożonych przez 

Asseco Poland korzystają czołowi operatorzy telefo-

nii GSM oraz stacjonarnej na polskim rynku, a także 

firmy z obszaru nowoczesnych mediów. Autorskie 

rozwiązanie Asseco stosuje m.in. Grupa ITI. Aplika-

cje Asseco Poland wykorzystują największe koncer-

ny energetyczne działające w Polsce: Tauron, PGNiG, 

Enea, Energa czy PGE. Do największych klientów 

Asseco należą też przedsiębiorstwa komunalne z ta-

kich miast, jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Szczecin, 

Bydgoszcz, Gdańsk czy Opole.

Silną stroną Asseco Central Europe jest  

know-how w zakresie tworzenia i wdrażania syste-

mów do zarządzania infrastrukturą techniczną przed-

siębiorstw sieciowych (systemy klasy NIS – Network 

Information Systems). 

Dzięki kompleksowej ofercie Asseco South Eastern 

Europe skierowanej do sektora telekomunikacyjnego 

produkty Asseco są obecne w krajach bałkańskich. 

Rozwiązania ERP

Grupa Asseco oferuje pełny zakres własnych no-

woczesnych systemów klasy ERP dla małych, śred-

nich i dużych firm. Każdy z nich to w pełni zinte-

growany pakiet przeznaczony do zarządzania 

przedsiębiorstwem. Ich funkcjonalność i modułowa 

budowa pozwala zastosować je w firmach z każdej 

branży. Ponadto w ramach grupy funkcjonują działy 

specjalizujące się we wdrożeniach, rozwoju i dosto-

sowywaniu do potrzeb konkretnych branż systemów 

opartych na technologiach Oracle, SAP i Microsoft.

Własne rozwiązania branżowe Asseco są odpowie-

dzią na specyficzne potrzeby poszczególnych gałę-

zi biznesu. Ważnym graczem na rynku systemów 

ERP w Polsce jest spółka Asseco Business Solutions, 

która oferuje m.in. dwa systemy ERP wspierające 

zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem: 

Asseco SAFO (oparte na technologii Oracle) oraz 

Asseco SOFTLAB ERP (oparte na technologii Micro-

soft). Asseco Central Europe stworzyła autorskie roz-

wiązanie ERP rozwijane przez spółkę zależną Asseco 

Solutions – system HELIOS oferowany na rynkach 

słowackim i czeskim. Asseco Solutions dysponu-

je też kompetencjami w zakresie technologii SAP. 

Autorskie rozwiązanie ERP – system APplus ERPII    

– oferuje także spółka Asseco Germany. W krajach 

niemieckojęzycznych korzysta z niego ponad 1300 

przedsiębiorstw.
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Asseco świadczy również usługi konsultingowo-wdro-

żeniowe w zakresie rozwiązań SAP, Oracle oraz Micro-

soft Dynamics AX. Jego specjaliści mają też rozległą 

wiedzę o wykorzystywaniu narzędzi integracyjnych 

czołowych światowych producentów (SAP NetWeaver, 

IBM WebShere, Oracle Fusion, webMethods) w prak-

tycznych zastosowaniach biznesowych.

Infrastruktura IT

Kompetencje Grupy Asseco w zakresie integracji 

IT obejmują szeroki zestaw usług i produktów – od 

rozwiązań związanych z bezpieczeństwem syste-

mów informatycznych i sieci, bezpieczeństwem za-

sobów i usług, przez budowę struktur sieciowych 

oraz usług optymalizujących efektywność dostępu 

do danych i wykorzystanie pasma, po systemy por-

talowe, usługi zarządzania strukturą informatyczną 

oraz centra przetwarzania danych.

Asseco DACH oferuje narzędzia i oprogramowanie 

służące wsparciu procesów zarządzania środowi-

skiem IT. Rozwiązanie Empirum Pro służy do całko-

wicie zautomatyzowanego zarządzania całą infra-

strukturą IT (serwery, stacje robocze, urządzenia 

przenośne) oraz do zarządzania licencjami, wdra-

żania i migracji systemów operacyjnych, dystrybu-

cji i uaktualniania oprogramowania oraz odzyskiwa-

nia danych. 

Ważną częścią oferty Grupy Asseco są platformy 

technologiczne firmy Magic Software: uniPaaS oraz 

iBOLT. Platforma uniPaaS to bezkodowe narzędzie 

do tworzenia aplikacji mobilnych, niezależnych od 

platformy sprzętowej, systemowej czy bazy da-

nych, w niezwykle krótkim czasie, niemożliwym do 

osiągnięcia przy zastosowaniu innych narzędzi. Ko-

rzystają z niej urzędy centralne, firmy energetyczne, 

ubezpieczeniowe, wiele przedsiębiorstw z różnych 

branż oraz niezliczona liczba małych firm. Platfor-

ma iBOLT to jedno z najnowszych narzędzi Magic  

Software. Jest rozwiązaniem do zintegrowanego za-

rządzania procesami biznesowymi. Jej zastosowanie 

gwarantuje szybkie i łatwe dostosowywanie infra-

struktury IT do zmieniających się potrzeb bizneso-

wych. Umożliwia implementację architektury zorien-

towanej usługowo (Service Oriented Architecture).

W ofercie Asseco Poland znajdują się kompleksowe 

usługi w zakresie projektowania i realizacji systemów 

tzw. inteligentnego budynku oraz usługi audytorskie 

związane z bezpieczeństwem systemów teleinfor-

matycznych. Z kolei Asseco Central Eastern Europe 

specjalizuje się m.in. we wdrażaniu inteligentnych 

narzędzi do budowy profesjonalnego contact center.

Grupa Asseco oferuje również szeroką gamę usług 

szkoleniowych realizowanych głównie przez spółkę 

Combidata Poland. Zakres szkoleń obejmuje: auto-

ryzowane szkolenia techniczne w zakresie produk-

tów Microsoft, Oracle, BEA, Novell, CISCO, a także 

szkolenia z obsługi aplikacji biurowych, systemów 

zarządzania przedsiębiorstwem, szkolenia dedy-

kowane, tworzone zgodnie z potrzebami odbiorcy, 

szkolenia aplikacyjne i z zakresu systemów użytko-

wych. Lokalnym liderem rynku szkoleń IT jest także 

izraelska spółka Matrix IT.

Oferta handlowa
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Rynek informatyczny  
na świecie

Według danych Gartnera wartość całego rynku tele-

informatycznego w 2011 roku wyniosła 3,7 bln USD. 

Oznacza to wzrost w stosunku do 2010 roku o 6,9%. 

Z kolei IDC szacuje wartość rynku IT w 2011 roku 

na 1,6 bln USD, co oznacza wzrost o 5,7%. Szacunki 

te dotyczą jednak tylko rynku informatycznego (bez 

telekomunikacji). 

Prognozy na 2012 rok zakładają wzrosty w poszcze-

gólnych kategoriach wydatków na informatyzację. 

Według prognoz Gartnera ze stycznia tego roku świa-

towy rynek IT ma wzrosnąć o 3,7%. Szacunki z 2011 

roku przewidywały wzrost o 4,6%, a przyczyny gor-

szych prognoz to: skutki powodzi w Tajlandii, na-

stroje gospodarcze na świecie oraz kryzys w strefie 

euro. 

Gartner szacuje, że w 2012 roku całkowita wartość 

światowego rynku IT sięgnie 3,8 bln USD. Wydatki 

na usługi telekomunikacyjne mają wynieść 1,74 bln 

USD (2,3% więcej niż w 2011 roku), a na blisko 875 

mld USD szacowane są globalne wydatki na usługi 

informatyczne (wzrost o 3,1%). Rynek sprzętu te-

lekomunikacyjnego osiągnie wartość 475 mld USD 

(6,9% więcej niż w 2011 roku), a sektor sprzę-

tu komputerowego – 425 mld USD (5,1% więcej). 

Sprzedaż oprogramowania biznesowego ma zaś wy-

nieść 285 mld USD (wzrost o 6,5%).

Rynek informatyczny i jego perspektywy



43

Rynek informatyczny  
w Polsce

Wiele firm analitycznych uważa, że perspektywy dla 

branży IT w Polsce są optymistyczne. Według pro-

gnoz Erste Group 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 elastyczność infrastruktury (popularność 

smartfonów, tabletów, rozwój sieci bezprzewo-

dowych, cloud computing). Ważnym czynnikiem 

wsparcia mają być wciąż fundusze unijne.

Prognoza wydatków 
na IT w 2012

2012 2011 zmiana

Sprzęt komputerowy 425 404 5,1%

Oprogramowanie 285 268 6,5%

Usługi IT 875 849 3,1%

Usługi telekomunikacyjne 1 740 1 701 2,3%

Sprzęt telekomunikacyjny 475 444 6,9%

3 800 3 666 3,7%

Źródło: Gartner, Computerworld; dane w mld USD

Zdaniem analityków z innej agencji badawczej, 

PMR, w latach 2011-2012 większość firm IT ocze-

kuje wzrostu rynku o ponad 10%. Najbardziej 

perspektywiczne segmenty to usługi związa-

ne z bezpieczeństwem informatycznym, rozwiązania 

oferowane w modelu outsourcingu IT, wirtualizacja, 

SaaS, cloud computing, rynek BI i obsługa segmen-

tu MSP.

Z kolei biuro DiS podaje, że z analiz trendów wielo-

letnich i kwartalnych oraz z dynamiki wartości nowo 

zawieranych kontraktów wynika, iż cały rok 2012, 

podobnie jak następne dwa lata, powinien być na 

polskim rynku IT okresem umiarkowanych wzrostów 

na poziomie nieprzekraczającym 10%. Największe 

wzrosty powinny zanotować małe i średnie przed-

siębiorstwa, sektor informatyki dla telekomunikacji, 

gier i multimediów, sektor publiczny i sektor dużych 

przedsiębiorstw.

IDC podaje, że wartość rynku IT w Polsce w 2011 

roku wzrośnie o 5% – do 9,7 mld USD. Według 

analityków największy udział w rynku wciąż ma 

zakup sprzętu (58%), ale sektor ten będzie tra-

cił na korzyść sprzedaży usług i oprogramowania. 

Wydatki na sprzęt w 2011 roku powinny się zwięk-

szyć o 3% w porównaniu z rokiem 2010. Wydatki 

na oprogramowanie mają wzrosnąć o 8%, na usłu-

gi zaś o 7%. Zdaniem IDC motorem rozwoju jest 

wymiana przestarzałych systemów informatycz-

nych w polskich przedsiębiorstwach. Na świecie 

udziały segmentów usług, oprogramowania i sprzę-

tu w ogólnej sprzedaży wynoszą mniej więcej po 

jednej trzeciej, więc w tym kierunku powinien zmie-

rzać także polski rynek.

Rynek informatyczny i jego perspektywy





Skonsolidowane  
sprawozdanie finansowe 
Grupy Kapitałowej Asseco



46

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO  

w mln PLN

12 miesięcy  
do 31 grudnia 2011

12 miesięcy 
 do 31 grudnia 2010

Przychody ze sprzedaży 4 960,0 3 237,7 

Koszt własny sprzedaży (3 560,6) (2 173,7)

Zysk brutto ze sprzedaży 1 399,4 1 064,0 

Koszty sprzedaży (349,1) (221,8)

Koszty ogólnego zarządu (400,1) (283,0)

Zysk netto ze sprzedaży 650,2 559,2 

Pozostałe przychody operacyjne 17,0 25,2 

Pozostałe koszty operacyjne (22,6) (18,3)

Zysk z działalności operacyjnej 644,6 566,1 

Przychody finansowe 157,1 55,6 

Koszty finansowe (87,5) (127,6)

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek  
stowarzyszonych

714,2 494,1 

Podatek dochodowy (bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) (111,1) 0,4 

Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych 4,3 2,0 

Zysk za okres sprawozdawczy 607,4 496,5 

Przypadający:

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 397,1 414,3 

Udziałowcom niekontrolującym 210,3 82,2 

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

podstawowy ze skonsolidowanego zysku netto z działalności  
kontynuowanej za okres sprawozdawczy 

5,12 5,87

rozwodniony ze skonsolidowanego zysku netto z działalności  
kontynuowanej za okres sprawozdawczy 

5,12 5,87
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO

w mln PLN

12 miesięcy do 
31 grudnia 2011

12 miesięcy do 
31 grudnia 2010

Zysk za okres sprawozdawczy 607,4 496,5 

Pozostałe dochody całkowite

Zysk/strata netto z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży

1,8 (1,3)

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych - 0,8 

Amortyzacja wartości niematerialnych rozpoznana bezpośrednio w kapi-
tale własnym

(1,0) (1,0)

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych dochodów całkowitych 0,5 0,5 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych 352,1 4,9 

Razem pozostałe dochody całkowite 353,4 3,9 

SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES 960,8 500,4 

Przypadająca:

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 525,2 395,2 

Udziałowcom niekontrolującym 435,6 105,2 

Sprawozdanie finansowe  
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SKONSOLIDOWANY BILANS
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO  

w mln PLN

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 611,6 6 004,8 

Rzeczowe aktywa trwałe 610,3 516,9 

Nieruchomości inwestycyjne 1,7 0,8 

Wartości niematerialne 3 057,1 3 054,5 

w tym wartość firmy z połączeń 2 209,2 2 197,2 

Wartość firmy z konsolidacji 2 405,7 2 183,5 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 291,2 22,7 

Należności długoterminowe 22,3 38,4 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100,0 76,8 

Długoterminowe aktywa finansowe 79,8 73,3 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43,5 37,9 
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31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

AKTYWA

Aktywa obrotowe 2 864,5 2 456,7 

Zapasy 62,1 66,7 

Rozliczenia międzyokresowe 97,0 85,7 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 125,0 1 017,1 

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 40,5 20,3 

Należności budżetowe 26,8 16,4 

Pozostałe należności 408,4 286,2 

Aktywa finansowe 129,9 177,5 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 974,8 786,8 

Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 7,7 4,4 

SUMA AKTYWÓW 9 483,8 8 465,9 

Sprawozdanie finansowe  
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SKONSOLIDOWANY BILANS
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

w mln PLN

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

PASYWA

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 4 861,3 4 459,4 

Kapitał podstawowy 77,6 77,6 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 950,9 3 950,9 

Transakcje na udziałach niekontrolujących (1,2) (7,3)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych 138,6 -

Zyski/straty z lat ubiegłych 298,3 23,9 

Zysk za okres sprawozdawczy dla akcjonariuszy Jednostki Dominującej 397,1 414,3 

Udziały niekontrolujące 2 191,6 1 881,7 

Kapitał własny ogółem 7 052,9 6 341,1 

Zobowiązania długoterminowe 832,2 688,1 

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe 357,3 227,1 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 164,5 158,7 

Długoterminowe zobowiązania finansowe 112,9 115,2 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104,7 92,4 

Długoterminowe rezerwy 19,7 17,5 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 72,4 75,8 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,7 1,4 
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31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe 1 598,7 1 436,7 

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe 249,2 108,5 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23,6 22,7 

Zobowiązania finansowe 38,2 52,4 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 367,1 417,2 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 62,5 50,2 

Zobowiązania budżetowe 119,0 132,5 

Pozostałe zobowiązania 259,0 219,0 

Rezerwy 39,6 33,8 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 200,3 175,7 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 240,2 224,7 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 2 430,9 2 124,8 

SUMA PASYWÓW 9 483,8 8 465,9 

Sprawozdanie finansowe  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM 
KAPITALE WŁASNYM GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

w mln PLN
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Na dzień 1 stycznia 
2011 roku 
(przekształcone)

77,6 3 950,9 (7,3) - 438,2 4 459,4 1 881,7 6 341,1 

Zysk za okres sprawoz-
dawczy

- - - - 397,1 397,1 210,3 607,4 

Suma pozostałych 
dochodów całkowitych 
za okres sprawoz-
dawczy

- - - 128,4 (0,3) 128,1 225,3 353,4 

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

Transakcje z pracowni-
kami rozliczane  
w formie instrumentów 
kapitałowych

- - - - - - 17,7 17,7 

Rozliczenie warunko-
wego zobowiązania 
finansowego wobec 
udziałowców niekontro-
lujących (put option)

- - 16,0 - - 16,0 (7,3) 8,7 

Pozostałe transakcje na 
udziałach niekontrolu-
jących

- - (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)

Na dzień 31 grudnia 
2011 roku roku 
(badane)

77,6 3 950,9 (1,2) 138,6 695,4 4 861,3 2 191,6 7 052,9 
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Na dzień 1 stycznia 
2010 roku 
(badane)

77,6 3 488,6 (678,8) - 17,7 810,5 3 715,6 635,8 4 351,4 

Zysk za okres 
sprawozdawczy

- - - - - 414,3 414,3 82,2 496,5 

Suma pozostałych 
dochodów całkowitych 
za okres sprawozdawczy

- - - - (17,7) (1,4) (19,1) 23,0 3,9 

Dywidenda za 2009 rok - - - - - (106,0) (106,0) (30,5) (136,5)

Emisja akcji serii I 3,9 205,5 - - - - 209,4 - 209,4 

Koszty emisji akcji serii I - (4,7) - - - - (4,7) - (4,7)

Emisja akcji serii J 5,4 266,2 - - - - 271,6 - 271,6 

Koszty emisji akcji serii J - (4,7) - - - - (4,7) - (4,7)

Umorzenie akcji 
własnych

(9,3) - 678,8 - - (669,5) - - -

Koszty nabycia spółek 
poniesione w 2009 
roku, dla których 
objęcie kontroli 
nastąpiło w 2010 roku

- - - - - (0,7) (0,7) (1,0) (1,7)

Rozliczenie 
warunkowego 
zobowiązania 
finansowego wobec 
udziałowców 
niekontrolujących (put 
option)

- - - 23,4 - - 23,4 (3,2) 20,2 

Objęcia kontroli nad 
spółkami zależnymi

- - - - - - - 1 092,9 1 092,9 

Transakcje na udziałach 
niekontrolujących

- - - (30,7) (9,0) (39,7) 82,5 42,8 

Na dzień 31 grudnia 
2010 roku 
(przekształcone)

77,6 3 950,9 - (7,3) - 438,2 4 459,4 1 881,7 6 341,1 

Sprawozdanie finansowe  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 

w mln PLN

12 miesięcy do 
31 grudnia 2011

12 miesięcy do 
31 grudnia 2010

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 714,2 494,1 

Korekty o pozycje: (40,6) 276,9 

Amortyzacja 194,0 128,1 

Zmiany stanu kapitału pracującego (195,5) 92,7 

Przychody/koszty z tytułu odsetek 2,2 0,8 

Przychody/koszty z różnic kursowych 5,0 (7,4)

Przychody/koszty z tytułu aktywów finansowych (wycena, sprzedaż, utrata wartości, itp.) (62,1) 41,6 

Pozostałe przychody/koszty finansowe (0,1) 10,8 

Zyski/straty na sprzedaży aktywów trwałych (0,4) 8,3 

Koszt transakcji z pracownikami rozliczanych w formie instrumentów kapitałowych 17,7 1,3 

Pozostałe korekty zysku brutto (1,4) 0,7 

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej 673,6 771,0 

Zapłacony podatek dochodowy (127,3) (102,1)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 546,3 668,9 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 12,9 31,9 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (232,3) (213,7)

Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych (133,9) (562,5)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytych jednostkach zależnych 3,1 225,7 

Wydatki na nabycie jednostek stowarzyszonych (28,6) -

Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych/stowarzyszonych 6,4 3,2 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprzedanych jednostkach zależnych (56,9) (0,9)

Wpływy ze sprzedaży/rozliczenia aktywów finansowych wycenianych w wartości godzi-
wej przez wynik finansowy

59,2 44,6 

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

(10,5) (2,2)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 4,9 60,4 

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (1,3) (84,0)

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

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

Pożyczki udzielone (8,3) (68,4)

Pożyczki spłacone 9,6 29,8 

Otrzymane odsetki 12,2 10,1 

Dywidendy otrzymane 3,5 1,1 

Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej 0,1 (0,3)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (525,2) (359,3)
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12 miesięcy do 
31 grudnia 2011

12 miesięcy do 
31 grudnia 2010

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji w Jednostce Dominującej - 481,1 

Koszty emisji akcji w Jednostce Dominującej - (9,3)

Wpływy z tytułu emisji akcji w jednostkach zależnych 2,5 63,9 

Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących (19,4) (11,4)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 260,7 169,0 

Wykup dłużnych papierów wartościowych - (47,2)

Spłata pożyczek/kredytów (33,3) (148,9)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (21,9) (18,6)

Zapłacone odsetki (17,6) (17,9)

Dywidendy wypłacone (233,5) (144,4)

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

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (65,1) 313,9 

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 121,9 457,6 

Różnice kursowe netto 66,1 (13,6)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia (po korekcie o naliczone 
odsetki)

786,6 342,8 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia
(po korekcie o naliczone odsetki)

974,6 786,8 

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

1.  Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitało-

wej Asseco Poland („Grupy”), w której jednostką dominującą jest Asseco Poland S.A. („Spółka”) z sie-

dzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, obejmującego skon-

solidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, 

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsoli-

dowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dodatkowe informacje objaśnienia („załączone skonsolidowa-

ne sprawozdanie finansowe”).

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

za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz 

za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd Spółki oraz  

członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone skonsolidowane sprawoz-

danie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w ustawie  

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 152 z 2009 roku poz. 1223, z późn. zm. - „usta-

wa o rachunkowości”). Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finan-

sowego 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 przed-

stawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 

Grupy. 

3.  Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie  

do postanowień:  

▪ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

▪   krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

w Polsce, 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowo-

ści. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumenta-

cji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowo-

ści i znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonso-

lidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam 

wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym trak-

towanym jako całość. 

Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Tel. +48 22 557 70 00
Faks +48 22 557 70 01
warszawa@pl.ey.com
www.ey.com/pl
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4.  Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych 

aspektach:

  ▪  przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności 

gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, jak też sytuacji 

majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku;

 ▪  sporządzone zostało 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz zasad sporządzenia rocznego  

skonsolidowanego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że infor-

macje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.  

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowie-

nia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżą-

cych 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, z późn. zm. - „rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”).  

 w imieniu

 Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

numer ewid. 130

Kluczowy Biegły Rewident

Sebastian Łyczba

biegły rewident

Nr 9946

Warszawa, dnia 18 marca 2011 roku

Sprawozdanie finansowe  
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Dane kontaktowe

Asseco Poland S.A. 
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 PR i Relacji Inwestorskich

tel.: +48 22 574 82 00

fax: +48 22 574 82 82

e-mail:  pr@asseco.pl  

inwestor@asseco.pl

http://www.inwestor.asseco.pl

Dane kontaktowe
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