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obecność

w 40 krajach

5 898 mln
uzyskana sprzedaż za rok 2013

639 mln
wypracowany zysk netto za rok 2013
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17 083 osób
pracujących na uzyskane wyniki

6. największy
dostawca oprogramowania w Europie

200 mln
wypłacone dywidendy za rok 2012
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Fakty i liczby

Kurs akcji Asseco Poland na tle indeksu WIG20 od 1.01.2013 do 31.12.2013

2013-01-02 2013-03-28 2013-06-28 2013-09-30 2013-12-30 Zmiana 12M

Asseco Poland S.A. (PLN) 46,20 42,00 42,58 48,66 45,97 (0,5%)

WIG20 (pkt.) 2 626,21 2 370,07 2 245,64 2 391,53 2 400,98 (8,6%)

WIG (pkt.) 48 107,89 45 147,57 44 747,79 50 301,85 51 284,25 6,6%

WIG-Info (pkt.) 1 136,16 1 091,06 1 160,39 1 344,48 1 363,92 20,1%
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Fakty i liczby

Przychody ze sprzedaży* Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego*

EBITDA/marża EBITDA*

*) dane w mln zł

EBIT/marża EBIT*
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Zysk brutto* Zysk netto przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej *
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Fakty i liczby

*) dane w mln zł

Struktura sprzedaży wg sektorów

Przychody ze sprzedaży według sektorów w poszczególnych segmentach 
geografi cznych w roku 2013

Struktura sprzedaży wg produktów

5 898* 5 898*
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List prezesa zarządu

Rok 2013 był to kolejny trudny, lecz jednocześnie bar-
dzo udany okres dla Grupy Asseco. Wypracowaliśmy 
przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 6 mld zł, 
co stanowi prawie 7% wzrost w stosunku do ubiegłego 
roku. Zysk operacyjny był na poziomie o ponad 6% 
niższym niż rok wcześniej i wyniósł ponad 610 mln zł, 
ale dzięki wyższym niż rok temu przychodom fi nan-
sowym wynik netto osiągnął poziom 639 mln zł, co 
oznacza wzrost o prawie 15 % w porównaniu do roku 
ubiegłego.

Rozwój Asseco odbywał się w minionym roku zgod-
nie z założoną strategią, zakładającą koncentrację na 
dwóch fi larach: pierwszy to rozwój organiczny, którego 
podstawą jest własne oprogramowanie i usługi, nato-
miast drugi to rozwój przez akwizycje.

Grupa Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klien-
tami i aktywnie zdobywa nowe  kontrakty. Ze względu na 
spowolnienie gospodarcze zauważamy presję klientów 
na marże, dlatego jednym z celów Grupy jest utrzyma-
nie marży operacyjnej na stabilnym poziomie. Rozwój 
Asseco jest możliwy dzięki wzrostowi przychodów ze 
sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych. 
W 2013 roku stanowiły one 76% przychodów ogółem 
i wyniosły blisko 4,5 mld zł. Stale inwestujemy także     
w badania i rozwój kluczowych produktów Asseco.

fot. Robert Gardziński/Fotorzepa
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List prezesa zarządu

Rok 2013 przyniósł wejście Grupy Asseco na nowe 
rynki geografi czne. Po wielu latach badania rynku 
rosyjskiego udało nam się nabyć udziały w jednej 
z czołowych fi rm informatycznych, dostarczających 
oprogramowanie dla sektora bankowego – R-Style 
Softlab. Jestem przekonany, że dzięki tej akwizycji 
nie tylko zbudujemy pozycję Asseco na rynku pro-
ducentów oprogramowania w Rosji i krajach Wspól-
noty Niepodległych Państw, ale również umocnimy 
się we wszystkich regionach, w których Grupa jest 
już obecna.

Obrana przez Grupę Asseco strategia przynosi efek-
ty. Jesteśmy znaczącym graczem w Europie w zakre-
sie dostarczania własnych rozwiązań informatycznych. 
Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce największych 
producentów oprogramowania na Starym Kontynencie, 
zajmując 6. lokatę.

Plany na 2014 rok zakładają dalszą rozbudowę 
Grupy Kapitałowej. Asseco Poland koncentruje się 
na rynkach wschodzących. Liczymy na zbudowanie 
silnej pozycji Asseco w Rosji i krajach WNP. Kolej-
nym kierunkiem ekspansji jest Afryka, szczególnie 
Etiopia, której władze są żywo zainteresowane przy-
ciągnięciem inwestorów. Z uwagą przyglądamy się 
też Nigerii i Angoli. Jednak niezależnie od ambitnych 

planów inwestycyjnych Asseco koncentruje się na tym, 
co jest największą przewagą konkurencyjną Grupy tj. 
produkcji własnych rozwiązań informatycznych dla naj-
większych europejskich i światowych instytucji.

Chciałbym serdecznie podziękować tysiącom zaanga-
żowanych w rozwój Grupy Pracownikom, bez których 
nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników. W imieniu 
Zarządu Asseco Poland jak i menedżerów Grupy chciał-
bym także podziękować wszystkim Klientom oraz 
Akcjonariuszom za wkład w rozwój naszego projektu.

Adam Góral
Prezes zarządu Asseco Poland
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Władze spółki

Adam Góral
Prezes zarządu

odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię 
Grupy Asseco 

Przemysław Borzestowski
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Piony:              
Administracji Publicznej, Rynku 
Kapitałowego oraz Biuro Ochrony 
Informacji Niejawnych

Tadeusz Dyrga
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Piony: 
Ubezpieczeń Społecznych, 
Opieki Zdrowotnej oraz Pion 
Utrzymania Systemów

Rafał Kozłowski
Wiceprezes zarządu

Dyrektor Finansowy 

Zarząd Asseco Poland

Andrzej Dopierała 
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion 
Infrastruktury, Centrum 
Przetwarzania Danych   
oraz spółkę holdingową  
Asseco Systems S.A.*

* Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 
2013 roku powołała Pana Andrzeja Dopierałę do składu 
Zarządu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, 
na pięcioletnią, wspólną kadencję, obejmującą lata 2012-
2016. Pan Andrzej Dopierała objął funkcję Wiceprezesa 
Zarządu od dnia 1 września 2013 roku i jest odpowiedzialny 
za nadzór nad Pionem Infrastruktury oraz spółką holdingową 
Asseco Systems S.A.
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Władze spółki

Marek Panek
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Dział Marketingu, 
Dział Koordynacji Sprzedaży, 
Dział PR i Relacji Inwestorskich, 
Biuro Projektów Unijnych

Paweł Piwowar
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Piony:      
Rolnictwa, Telekomunikacji         
i Mediów, Energetyki                 
i Gazownictwa oraz Pion 
Przedsiębiorstw

Zbigniew Pomianek
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Piony:        
Banków Komercyjnych, Banków 
Spółdzielczych, Business 
Intelligence, Dział Compliance, 
Dział Teleinformatyki, Dział 
Utrzymania i Rozwoju Systemów 
Backoffi ce

Włodzimierz Serwiński
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion Ubezpieczeń 
Komercyjnych

Przemysław Sęczkowski
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion Inwestycji 
Kapitałowych

Robert Smułkowski
Wiceprezes zarządu

odpowiada za Pion PKO BP
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Rada nadzorcza Asseco Poland

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku 
skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się 
następująco:

Rada nadzorcza Okres pełnienia funkcji
Jacek Duch 01.01.2013 – 31.12.2013

Adam Noga 01.01.2013 – 31.12.2013

Piotr Augustyniak 01.01.2013 – 31.12.2013

Dariusz Brzeski 01.01.2013 – 31.12.2013

Artur Kucharski 01.01.2013 – 31.12.2013

Dariusz Stolarczyk 01.01.2013 – 31.12.2013

Jacek Duch
Przewodniczący rady nadzorczej

Adam Noga
Wiceprzewodniczący rady 
nadzorczej



17

Władze spółki

Piotr Augustyniak
Członek rady nadzorczej

Dariusz Brzeski
Członek rady nadzorczej

Artur Kucharski
Członek rady nadzorczej

Dariusz Stolarczyk
Członek rady nadzorczej
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Asseco Poland na rynku kapitałowym

W 2013 roku indeks szerokiego rynku WIG zyskał  
na wartości 6,6%, natomiast w przypadku indeksu 
warszawskich Blue-Chipów WIG20 odnotowano spadek 
w wysokości 8,6%. Szczegółowe wartości indeksów 
zostały zaprezentowane w powyższej tabeli.

Rozwój rynku w minionym roku kształtowały w znacz-
nej mierze sytuacja makroekonomiczna w Europie     
i na świecie, konsekwencje przedłużającego się kryzysu 
gospodarczego i brak zdecydowanych oznak wzrostu. 
Na niekorzyść giełdy działały również kontrowersje 
związane z reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych 
(OFE) - istotnych graczy na warszawskiej GPW.

W tym kontekście należy docenić fakt, iż notowania 
kursu akcji Asseco Poland kształtowały się korzystniej 
niż indeks WIG20.

Czynniki wewnętrzne, mogące mieć wpływ na wartość 
papierów Asseco Poland to m.in.: podział zysku za rok 
2012 (dzień dywidendy uchwalono na 20 maja 2013 
roku), a także podpisanie przez Spółkę 11.10.2013 
roku czteroletniej umowy wsparcia eksploatacji i utrzy-
mania systemu KSI ZUS. Natomiast do czynników 
zewnętrznych, które mogły wpłynąć na cenę walorów 
niewątpliwie należy informacja o wykluczeniu z dniem 
31 maja 2013 roku walorów Asseco Poland z MSCI 
Poland Standard Index.

 

Informacje o akcjach spółki

Łączna liczba akcji 83 000 303

ISIN PLSOFTB00016

GPW ACP

Reuters ACPP.WA

Bloomberg ACP PW

Polityka dywidendy 

Ustalona w 2005 roku przez zarząd polityka dotycząca 
udziału akcjonariuszy w zysku spółki jest konsekwent-
nie realizowana. Najważniejszym celem Asseco Poland 
jest dalszy rozwój. Spółka chce przeznaczyć środki na 
ten cel, budując długoterminową wartość dla akcjona-
riuszy poprzez rozwój organiczny i akwizycje. Asseco 
Poland zakłada zwrot nadwyżki wolnych środków 
pieniężnych akcjonariuszom w formie dywidendy.   
W związku z tym zarząd będzie rekomendował wal-
nemu zgromadzeniu przeznaczanie od 10 proc. do 
40 proc. zysku netto na dywidendę. W ubiegłych latach 
wielkość rekomendowanej i wypłaconej dywidendy 
przekraczała górny próg 40 proc. Wielkość rekomendo-
wanej dywidendy zależy przede wszystkim od płyn-
ności fi nansowej spółki oraz planowanych wydatków 
akwizycyjnych.
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Asseco Poland na rynku kapitałowym

Struktura akcjonariatu

Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2012 roku
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Profi l działalności

Profi l

Asseco Poland to największa polska fi rma informa-
tyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, która wchodzi w skład prestiżowego 
indeksu WIG20. Spółka jest także szóstą największą 
fi rmą IT w Europie pod względem przychodów z pro-
dukcji oprogramowania według rankingu Truffl e 100. 

Asseco Poland jest liderem w budowie międzynarodo-
wej grupy kapitałowej Asseco, do której należą pod-
mioty bezpośrednio i pośrednio zależne, prowadzące 
działalność operacyjną pokrewną do działalności 
spółki. 

Spółki grupy koncentrują się na produkcji i rozwoju 
oprogramowania własnego, przeznaczonego dla każ-
dego sektora gospodarki. Kompleksowa oferta grupy 
jest skierowana do sektora fi nansowego, 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 fi nansowe, czołowe przedsiębiorstwa, a tak-
że jednostki administracji publicznej. Grupa Asseco 
specjalizuje się również w projektach dedykowanych 
dla Unii Europejskiej i NATO.

Na czele grupy stoi Asseco Poland, które po osiągnięciu 
pozycji lidera w Polsce konsekwentnie buduje 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, Wło-

chy, Hiszpania, Portugalia)
 ▪ Asseco Northern Europe (Skandynawia, kraje 

bałtyckie)

W 2010 roku do Grupy Asseco dołączyła izraelska spół-
ka Formula Systems, notowana na NASDAQ Global 
Market. Dzięki tej akwizycji Asseco jest obecne m.in. 
na rynku izraelskim, amerykańskim, japońskim i ka-
nadyjskim.

W 2013 roku Grupa Asseco rozpoczęła działalność 
na rynku rosyjskim - dzięki przejęciu spółki R-Style 
Softlab, oraz na rynku gruzińskim, gdzie zakupiła 
pakiet większościowy fi rmy Onyx Consulting.

W grudniu 2013 roku Grupa Asseco zatrudniała ponad 
17 000 pracowników, z czego około 5000 w Polsce.
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Profi l działalności

Misja i strategia 

Naszą misją jest stworzenie wiarygodnej 
i rentownej globalnej fi rmy informatycznej, 
dostarczającej wysokiej jakości 
oprogramowanie i usługi.

Celem jednostki dominującej jest maksymalizacja 
wartości dla akcjonariuszy poprzez realizację złożo-
nych projektów informatycznych opartych na własnych 
produktach i usługach, a także strategię rozwoju za-
kładającą budowę międzynarodowej grupy kapitało-
wej, zrzeszającej fi rmy produkujące i dostarczające 
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 
fi rmom o zasięgu światowym.

Przyjęta strategia umożliwia także poszerzenie oferty 
produktowej. Asseco nie wyklucza inwestycji w małe 
podmioty, posiadające unikatową technologię 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 informatycz-
nym spółki grupy nawiązały trwałą współpracę z in-
stytucjami fi nansowymi, podmiotami z sektora admi-
nistracji publicznej oraz wiodącymi przedsiębiorstwami. 
Strategia grupy zakłada dalsze umacnianie relacji bizne-
sowych z kluczowymi klientami poprzez rozwój oferty 
produktowej dostosowanej 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 wszelkie 
inicjatywy cross-sellingowe, podkreślając możliwości 
wykorzystania potencjału międzynarodowego grupy 
jako motoru wzrostu sprzedaży.
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Kierunki rozwoju 

Strategia Asseco Poland opiera się na dwóch fi la-
rach. Pierwszy to rozwój organiczny, którego pod-
stawą jest własne oprogramowanie i usługi, nato-
miast drugi to rozwój przez akwizycje.

Rozwój organiczny

Strategia Asseco jest oparta na sektorowych kom-
petencjach biznesowych równolegle wzmacnianych 
kompetencjami technologicznymi. Spółka buduje 
oparte na zaufaniu wieloletnie relacje z klientami, 
stając się strategicznym partnerem biznesowym. 
Asseco wykorzystuje najlepsze doświadczenia spółek 
z międzynarodowej grupy kapitałowej do tworzenia 
kompleksowej oferty spełniającej wymagania tysię-
cy obsługiwanych klientów. Spółka pragnie być po-
strzegana jako fi rma „one stop shop” dlatego do-
starcza nie tylko własne rozwiązania i usługi, lecz 
także infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania 
aplikacji biznesowych.

Rozwój poprzez akwizycje

Asseco jest zainteresowane spółkami, które pozwolą 
na zwiększenie kompetencji w danym sektorze, jak 
i tymi, które umożliwią wejście na nowe rynki geo-
grafi czne. Od lat z sukcesem prowadzona polityka 
akwizycyjna plasuje Asseco Poland w gronie najbar-
dziej doświadczonych w tym obszarze fi rm w Polsce.

Wartości Asseco Poland – nasz kod źródłowy

Spółka wypracowała swój własny „kod źródłowy” czyli 
wartości wspólne dla Asseco. Wartości zostały stworzo-
ne przez wszystkich pracowników i spisane w formalny 
dokument obowiązujący w Spółce.

Zaangażowanie - w pełni angażujemy się w każdy 
projekt, a największą satysfakcję daje nam sukces 
naszych klientów.

Szacunek - wymagamy od siebie i innych zaufania, 
uczciwości i wzajemnego szacunku.

Jakość - wysoko stawiamy poprzeczkę dla jakości 
wszystkich naszych działań.

Profesjonalizm - stale podnosimy kwalifi kacje i dzieli-
my się naszym doświadczeniem.

Skuteczność - ambitnie i konsekwentnie dążymy do re-
alizacji naszego celu.

Odpowiedzialność - bierzemy odpowiedzialność za na-
szą pracę i otoczenie w którym działamy.
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Profi l działalności
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Struktura Grupy Asseco

Asseco Business Solutions S.A.
Polska

46,47/46,47 (46,47/46,47)

ZUI OTAGO Sp. z o.o.
Polska

100/100 (100/100)

Gladstone Consulting Ltd.
Cypr

100/100 (100/100)

ADH Soft Sp. z o.o.
Polska

100/100 (100/100)

ZUI Novum Sp. z o.o.
Polska

51/51 (51/51)

SKG S.A.
Polska

60/60 (60/60)

Podkarp. Fund. Nieruchomości Sp. z o.o. 
Polska

100/100 (100/100)

Asseco Systems S.A.
Polska

100/100 (100/100)

Formula Systems Ltd.
Izrael

46,36/46,36 (50,19/50,19)

Matrix IT Ltd.
Izrael

50,12/50,12 (50,11/50,11)

Magic Software Enterprises Ltd.
Izrael

51,57/51,57 (52,03/52,03)

Asseco Poland S.A.

C.K. ZETO S.A. (Łódź)
Polska

100/100 (99,84/99,87)

PI ZETO S.A. (Bydgoszcz) 
Polska

100/100 (0/0)

Combidata Poland Sp. z o.o.
Polska

100/100 (100/100)

Sapiens International Corp. NV
Antyle Holenderskie

48,63/48,63 (56,62/56,62)



25

Struktura Grupy Asseco

Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Asseco Solutions AG 
Niemcy

100/100 (100/100)

Matrix42 AG    
Niemcy

100/100 (100/100)

Asseco South Western Europe  
Polska    

100/100 (100/100)

Necomplus, S.L. 
Hiszpania

65/65 (65/65)

Asseco Spain S.A.  
Hiszpania

70,32/70,32 (70,32/70,32)

Asseco Denmark A/S
Dania

55/55 (55/55)

Peak Consulting Group ApS
Dania

70/70 (70/70)

R-Style Softlab
Rosja

70/70 (0/0)

Asseco Georgia
Gruzja

51/51 (0/0)

UAB Sintagma
Litwa

81,34/81,34 (64,8/64,8)

UAB Asseco Lietuva
Litwa

81,34/81,34 (64,8/64,8)

Asseco Central Europe, a.s. 
Słowacja

93,51/93,51 (93,51/93,51)

Asseco South Eastern Europe S.A.  
 Polska

51,06/51,06 (51,06/51,06)   

Asseco DACH S.A. 
 Polska

85/85 (85/85)
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Asseco w Polsce

Asseco Poland 

Największa polska fi rma informatyczna notowana 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Z kapitalizacją blisko 4 mld zł wchodzi w skład pre-
stiżowego indeksu WIG20. Spółka jest producentem 
zaawansowanego technologicznie oprogramowania, 
obsługującego najważniejsze procesy biznesowe 
przedsiębiorstw z kluczowych branż polskiej gospo-
darki. Z aplikacji Asseco korzysta ponad połowa pol-
skich banków, największe fi rmy ubezpieczeniowe, 
energetyczne, telekomunikacyjne, fi rmy działające 
w szeroko pojętym sektorze zdrowia, administracja 
publiczna różnych szczebli: od samorządów lokal-
nych po urzędy centralne, a także służby mundu-
rowe.

Asseco Business Solutions 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Dostarcza nowoczesne rozwiązania 
informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich 
branży, wielkości i specyfi ki. W ramach Grupy Asseco 
stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne 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 
fi nansowego ze szczególnym wskazaniem na branżę le-
asingową oraz car fl eet management (CFM). Jest wiodą-
cym producentem programów i aplikacji, które użytku-
je około 70% fi rm operujących na rynku leasingowym. 



27

Struktura Grupy Asseco

Asseco Systems 

Spółka holdingowa, w której skład wchodzą dwa 
podmioty Centrum Komputerowe ZETO S.A. z sie-
dzibą w Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Informatyczne 
ZETO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Celem Asseco 
Systems jest budowa ogólnopolskiego podmiotu kon-
centrującego działalność na rynkach lokalnych, peł-
niącego funkcję dostawcy, integratora oraz dystry-
butora rozwiązań informatycznych.

Combidata Poland 

Spółka specjalizuje się w organizacji i realizacji szko-
leń począwszy od analizy procesów biznesowych 
poprzez określanie potrzeb edukacyjnych, projekto-
wanie procesów edukacyjnych aż do realizacji wy-
znaczonych celów. Oferuje szkolenia stacjonarne, 
szkolenia na odległość, a także stworzone przez sie-
bie kursy e-learningowe oparte o platformę eduka-
cyjną EDUPORTAL.

SKG 

Firma oferuje oprogramowanie dla agencji celnych, han-
dlu detalicznego oraz audytu i analizy danych. Oprócz 
wiodącego produktu, oprogramowania Wrota Celne, ofe-
rowanego w modelu SaaS, SKG świadczy usługi pro-
jektowania i wdrażania systemów informatycznych. 
System zarządzania jakością w fi rmie jest certyfi ko-
wany według ISO 9001:2008.

ZUI OTAGO 

Spółka zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem opro-
gramowania wspomagającego pracę urzędów admini-
stracji samorządowej. Jest twórcą systemu informatycz-
nego pod nazwą Zintegrowany System Wspomagania 
Zarządzania Miastem OTAGO.

ZUI Novum 

Spółka specjalizuje się w tworzeniu systemów infor-
matycznych do obsługi sektora banków spółdzielczych. 
Funkcjonuje jako wytwórca aplikacji bankowych, inte-
grator i dostawca kompleksowych systemów informa-
tycznych.



28

Asseco na świecie

Rynek izraelski

Formula Systems 

Formula Systems jest notowana na amerykańskim 
rynku NASDAQ Global Market i izraelskiej giełdzie 
TASE (Tel Aviv Stock Exchange). Jest holdingiem, 
który ma udziały w trzech spółkach (Matrix IT, Magic 
Software Enterprises, Sapiens International Corpo-
ration) specjalizujących się w produkcji i dostarcza-
niu rozwiązań informatycznych. Spółki grupy Formu-
la 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 oraz integracja systemów infor-
matycznych na  życzenie klienta. Kompetencje spółki 
obejmują również modernizację i rozwój systemów 
IT, a portfolio usług zawiera:

 ▪ rozwój dedykowanych systemów informatycznych;
 ▪ dostosowywanie oprogramowania do wymogów 

klientów;
 ▪ rozwój i testowanie oprogramowania w celu 

zapewnienia jego wysokiej jakości.

Matrix IT jest ponadto dystrybutorem oprogramo-
wania czołowych światowych producentów. Dostarcza 
rozwiązania infrastrukturalne dla systemów kompu-
terowych i łączności. Spółka jest także dystrybutorem 
sprzętu komputerowego, a dzięki spółce zależnej John 
Bryce prowadzi ośrodki szkoleniowo-kwalifi kacyjne, 
oferujące kursy zawodowe i szkolenia dla personelu 
IT. W ofercie znajdują się także szkolenia „miękkie”, 
zawodowe oraz kursy z zakresu rynków kapitałowych.
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Struktura Grupy Asseco

Sapiens International

Spółka jest notowana na amerykańskim NASDAQ i izra-
elskiej TASE. Jest wiodącym dostawcą systemów IT 
dla sektora ubezpieczeniowego. Oferta produktowa 
Grupy obejmuje następujące rozwiązania:

ALIS – kompleksowe oprogramowanie obsługujące pro-
dukty ubezpieczeniowe na życie, z zakresu emerytur    
i rent.

IDIT Software Suite – kompleksowe, corowe rozwią-
zanie o budowie modułowej dla ubezpieczeń i instytucji 
fi nansowych działających poza Ameryką Północną.

Rapidsure – corowe oprogramowanie o budowie mo-
dułowej dla ubezpieczycieli działających w segmencie 
emerytalnym i wypadkowym na terenie Stanów Zjed-
noczonych.

Reinsurance – oprogramowanie umożliwiające ubez-
pieczycielom i brokerom obsługę produktów typu rein-
surance na jednej platformie. Produkt zapewnia pełne 
wsparcie kontrolingowe i raportowe.

Decision – oprogramowanie wspierające decyzje biz-
nesowe przeznaczone dla instytucji fi nansowych.

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 użytkownikom 
tworzyć aplikacje biznesowe i wspomóc istniejące 
zasoby informatyczne w celu zwiększenia zdolności 
biznesowych. Magic Software oferuje usługi zgodnie 
z przyjętą koncepcją code-free, pozwalającą użyt-
kownikom skupić się na logice biznesowej, a nie 
na wymogach technologicznych. Code-free stanowi 
podstawę działania oferowanych przez spółkę produktów: 
Magic xpa – platformy programistycznej i Magic xpi – 
pakietu integracji procesów.
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Rynek Europy Środkowej

Asseco Central Europe

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Dostarcza kompleksowe rozwiązania i usłu-
gi informatyczne dla międzynarodowych instytucji fi -
nansowych (Erste, Allianz, UniCredit etc.), dla sektora 
prywatnego oraz administracji publicznej zarówno na 
poziomie centralnym, jak i lokalnym. Oferta produk-
towa spółki zawiera systemy informatyczne dla ban-
ków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, fi rm budow-
lanych, systemy kartowe, systemy informatyczne dla 
służby zdrowia, hurtownie danych, rozwiązania Busi-
ness Intelligence oraz e-commerce, systemy raporto-
wania oraz projekty „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 
Słowacji, Republiki Czeskiej oraz Węgier.

Rynek Europy Południowo-Wchodniej

Asseco South Eastern Europe 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Powstała w wyniku integracji kompeten-
cji, doświadczenia, wiedzy, rozwiązań i bazy klientów 
wiodących w swoich segmentach rynku fi rm działają-
cych w Europie Południowo-Wschodniej. Od początku 
koncentrowała się na rozwoju własnych rozwiązań 
informatycznych. Asseco South Eastern Europe pro-
wadzi działalność w pięciu segmentach rynku informa-
tycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, 
rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, dostawa, in-

stalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz termi-
nali płatniczych, rozwiązania i usługi dla sektora tele-
komunikacyjnego, usługi integracyjne i dostawa oraz 
wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego. Grupa 
posiada obecnie podmioty zależne działające na tery-
torium Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Bośni i Hercego-
winy, Kosowa, Mołdawii, Albanii, Bułgarii, Rumunii oraz 
Turcji.

Pozostałe rynki

Asseco DACH 

Przedmiotem działalności spółki są inwestycje kapita-
łowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług 
informatycznych na terenie krajów niemieckojęzycz-
nych (Niemcy, Austria i Szwajcaria). W skład holdingu 
wchodziły na dzień 31 grudnia 2013 roku dwie fi rmy 
niemieckie:

Asseco Solutions 

Dostawca własnego oprogramowania klasy ERP o bu-
dowie modułowej na rynku niemieckim. Oferta spółki 
jest skierowana do małych, średnich i dużych przed-
siębiorstw.

Matrix42 

Spółka oferująca aplikacje do zarządzania cyklem życia 
produktów oraz oprogramowanie wspomagające zarzą-
dzanie zasobami IT (IT SM). Jej produkty są skierowa-
ne do średnich przedsiębiorstw. Spółka jest liderem w tej 
klasie oprogramowania na rynku niemieckim.
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Struktura Grupy Asseco

Asseco South Western Europe 

Przedmiotem działalności spółki są inwestycje kapitało-
we w spółki informatyczne oraz świadczenie usług in-
formatycznych w krajach Europy Południowo-Zachod-
niej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy). W skład 
holdingu obecnie wchodzą dwie grupy hiszpańskie:

Asseco Spain 

Oferuje swoim klientom konsultacje w zakresie infra-
struktury IT, systemy bezpieczeństwa, rozwiązania do 
zarządzania zasobami ludzkimi, usługi outsourcingowe 
oraz kompleksowe wsparcie IT.

Necomplus 

Obsługuje rynek płatności elektronicznych (POS), roz-
wiązań samoobsługowych oraz dostarczająca techno-
logie dla profesjonalnych Call Centers.

Asseco Denmark 

Spółka świadcząca wysokiej klasy usługi konsultingowe 
i oferująca własne rozwiązania informatyczne dla sek-
tora fi nansowego oraz biotechnologicznego.

Peak Consulting Group 

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

Asseco Lietuva 

Spółka jest wiodącym producentem oprogramowania 
i integratorem systemów informatycznych na Litwie. 
Oferta spółki skierowana jest głównie do sektorów ad-
ministracji.

Asseco Georgia 

Spółka świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe dla fi rm 
z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz dla jed-
nostek administracji publicznej. Działalność fi rmy jest 
zdywersyfi kowana i obejmuje zarówno kompetencje    
w zakresie tworzenia oprogramowania, oferując własny 
system ERP i CRM, rozwiązania dla fi rm ubezpieczenio-
wych, oprogramowanie dla szkół i sklepów, jak również 
usługi doradcze oraz wdrożeniowe produktów fi rm trze-
cich. Asseco Georgia jest jedną z największych fi rm kon-
sultingowych na gruzińskim rynku informatycznym.

R-Style Softlab

R-Style Softlab jest rosyjskim producentem oprogra-
mowania dla sektora bankowego i fi nansowego. Spe-
cjalizuje się w trzech obszarach: bankowość internetowa 
i systemy obsługi klienta, hurtownie danych i systemy 
Business Intelligence oraz coreowe systemy bankowe. 
Jest niekwestionowanym liderem na rynku, biorąc pod 
uwagę liczbę aktywnych klientów (ponad 400 fi rm pro-
wadzących działalność w Rosji, w Kazachstanie, na Biało-
rusi, w Uzbekistanie i w innych krajach byłych republik 
radzieckich). R-Style Softlab z siedzibą w Moskwie po-
siada oddziały również w Briańsku, Vologdzie, Alma-
tach i Kijowie.
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Najważniejsze wydarzenia     
w Grupie Asseco w 2013 roku

Asseco Poland

W październiku 2013 roku Asseco Poland podpisało 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę doty-
czącą wsparcia eksploatacji i utrzymania Komplekso-
wego Systemu Informatycznego. Kontrakt o warto-
ści 595,8 mln zł brutto będzie realizowany w okresie 
4 lat. Zgodnie z umową Asseco świadczyć będzie 
usługi związane z utrzymaniem aplikacji oraz na-
rzędzi wspomagających zarządzanie IT. ZUS będzie 
korzystał także ze wsparcia procesów zarządza-
nia IT i zarządzania architekturą korporacyjną ZUS. 

W 2013 roku spółka podpisała trzyletnią umowę ra-
mową z Orange Polska. Asseco zostało partnerem 
odpowiedzialnym za domenę BBS (Business Support 
Systems) oraz za outsourcing systemu telefonii sta-
cjonarnej. Asseco w ramach globalnego programu 
Konsolidacji Dostawców w Grupie Orange zostało 
jednym z czterech kluczowych partnerów i zyskało 
perspektywę szerszej współpracy z Orange Polska. 

Ważnym wydarzeniem w sektorze przedsiębiorstw 
było zakończenie projektu Centralizacji Klientów Biz-
nesowych w Tauron Obsługa Klienta. Tauron wdrożył 
nowy system bilingowy AUMS Biling. To pierwszy 
na taką skalę centralny system bilingowy w polskiej 
energetyce, posiadający nowe funkcjonalności dla 
biznesu.

W 2013 roku Spółka realizowała również szereg istot-
nych projektów z obszaru bankowości, ubezpieczeń, 
administracji publicznej i opieki zdrowotnej.

Asseco Business Solutions

W 2013 roku spółka Asseco Business Solutions pozy-
skała szereg klientów na oferowane rozwiązania wspie-
rające działanie pracy przedsiębiorstw. Firma podpisała 
kontrakty m.in. z Work Service, Tarczyński, Danone 
Finland, Philip Morris Polska Distribution, Hortex Hol-
ding, Hipp Polska, Denckermann oraz z jednym z lide-
rów polskiego rynku faktoringowego. Ponadto, rozwią-
zania mobilne Asseco Business Solutions, w tym przede 
wszystkim system Mobile Touch, zostały wymienione 
w prestiżowym raporcie Gartnera „Vendor Panorama 
for Retail Execution and Monitoring in Consumer Go-
ods 2013”, klasyfi kując Asseco Business Solutions jako 
jednego z liderów wśród dostawców europejskich roz-
wiązań SFA. 
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Najważniejsze wydarzenia     w Grupie Asseco w 2013 roku

Rynek izraelski

Sapiens International

Miniony rok Sapiens International zakończył rekordo-
wymi przychodami ze sprzedaży, które w porówna-
niu z 2012 rokiem wzrosły o 18.6%. Spółka aktywnie 
prowadzi projekty rozwojowe i podpisała kilka nowych 
znaczących umów, w obrębie wszystkich linii produkto-
wych, przeznaczonych do obsługi ubezpieczeń na życie 
i emerytalnych, ubezpieczeń majątkowych i osobo-
wych, oraz wspierania procesów decyzyjnych. W trakcie 
minionego roku Sapiens koncentrował się na ciągłym 
rozwoju swojej działalności poprzez pozyskiwanie no-
wych klientów oraz zwiększanie sprzedaży dla obecnej 
bazy kontrahentów. 

Magic Software

W 2013 roku spółka Magic Software osiągnęła rekor-
dową sprzedaż i świetne wyniki fi nansowe w obrębie 
wszystkich produktów i usług informatycznych, we 
wszystkich regionach prowadzonej działalności. Wyni-
ki Spółki wskazują na rosnący popyt ze strony klien-
tów na oferowane produkty i usługi, przy jednoczesnej 
dyscyplinie w działaniach operacyjnych. Spółka konse-
kwentnie rozwija swoje produkty oraz rozszerza ofertę 
usług, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu 
przedsiębiorstw na mobilność, rozwiązania w chmurze      
i przetwarzanie dużych ilości danych.

Matrix IT

W roku 2013 spółka zrealizowała różnorodne projekty,  
w tym Enterprise-wide Internet dla różnych spółek z bran-
ży high-tech, handlu detalicznego oraz spółek z sek-
tora publicznego i sektora bezpieczeństwa. Ponadto, 
spółka zrealizowała projekty w dziedzinie cyberbezpie-
czeństwa dla instytucji państwowych i fi nansowych, a 
także innowacyjny projekt „big data”dla dużego klienta 
o zasięgu globalnym. Dodatkowo, spółka rozwijała też 
inne obszary swojej działalności, np. podpisała umowę 
o współpracy z serwisem Amazon. 

Asseco Central Europe

Spadek przychodów ze sprzedaży był konsekwencją 
trudnej sytuacji gospodarczej w regionie, szczególnie 
sytuacji politycznej w Republice Czeskiej. Wynikający 
z tego zastój zamówień na rynku administracji pu-
blicznej ma odzwierciedlenie w wynikach fi nansowych 
Asseco Central Europe. Uwarunkowania makroekono-
miczne miały bezpośredni wpływ na erozję marż na 
produktach i usługach. Z tych powodów Asseco Central 
Europe obecnie koncentruje się na pozyskiwaniu no-
wych klientów.
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Asseco South Eastern Europe

Pomimo wzrostu przychodów w porównaniu do 2012 
roku, zysk z działalności operacyjnej za rok 2013 spadł 
o 20%. Wynika to przede wszystkim z faktu, że niższa 
sprzedaż, w krajach borykających się z największymi 
problemami operacyjnymi, nie była kompensowana 
wystarczająco głębokim spadkiem kosztów własnych. 
Nie bez znaczenia było także bankructwo Privredna 
Banka, który był istotnym klientem Grupy w Serbii oraz 
wycofanie się dwóch klientów z dużych projektów w 
Turcji. Wpływ na niższy wynik z działalności operacyj-
nej miały również kontynuowane inwestycje w rozwój 
nowych produktów oraz funkcji grupowych.

Pozostałe spółki

Asseco Spain 

Asseco Spain konsekwentnie realizuje strategię kon-
centrowania się na sprzedaży własnych rozwiązań 
informatycznych. Część biznesu związana z oprogra-
mowaniem rozwija się dynamicznie, o czym świadczy 
szereg podpisanych kontraktów w tym zakresie. Szcze-
gólnie istotnym zamówieniem realizowanym przez 
Spółkę jest dostawa oprogramowania na zamówienie 
dla Consejo de Enfermería czyli Rady pielęgniarskiej. 

Asseco Denmark 

Spółka koncentruje się na promocji sprzedaży rozwią-
zania Solvency II dedykowanego dla klientów z bran-
ży ubezpieczeniowej w związku z nowymi wymogami 
międzynarodowych instytucji nadzorujących rynek fi -
nansowy. Jednym z priorytetów Spółki jest sprzedaż 
Solvency II na rynku międzynarodowym.
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Najważniejsze wydarzenia     w Grupie Asseco w 2013 roku

Asseco DACH

Na rynkach niemieckojęzycznych spółki działające w ra-
mach holdingu Asseco DACH, czyli Asseco Solutions 
(wcześniej Asseco Germany) i Matrix42, konsekwent-
nie realizowały swoją strategię, czemu sprzyjało łagod-
ne ożywienie gospodarcze w niektórych krajach Europy 
Zachodniej. Asseco Solutions oferuje swoim klientom 
możliwość integracji z rozwiązaniami autorstwa fi rm 
partnerskich Babtech (zarządzanie jakością) i Com-
msult (rozwiązania mobilne). Flagowy produkt ERP 
AP Plus pozyskał nowych klientów. Natomiast spółka 
Matrix42 udostępniła kilka nowych wersji swojego fl a-
gowego oprogramowania i pozyskała przy tym szereg 
istotnych i prestiżowych klientów. 

R-Style Softlab

W 2013 roku spółka R-Style Softlab wdrożyła wiele 
produktów dedykowanych instytucjom fi nansowym, 
wśród których wymienić należy: InterBank Mobile - 
nowe rozwiązanie z zakresu bankowości mobilnej dla 
klientów korporacyjnych czy rozwiązanie do automa-
tyzacji procesu raportowania do Narodowego Banku 
Rosji – RSDH: Reporting to the Central Bank. Firma 
wdrożyła także nowy internetowy interface swoje-
go fl agowego systemu bankowego RS Bank V.6, jak 
również zakończyła kilka znaczących projektów, wśród 
nich centralizację online’owych usług bankowych dla 
największego banku Rosji – Sberbank. R-Style Softlab 
zakończył także pierwszy projekt integracji, złożonych 
rozwiązań dla dużych banków – Business Universe RS, 
oparty na szynie danych Oracla.
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Kompetencje

Spółki z Grupy Asseco oferują swoim klientom rozwią-
zania dokładnie dostosowane do ich potrzeb. Nasze 
kompetencje zamykają się w czterech głównych ob-
szarach:

Rozwiązania dedykowane

Asseco Poland jest najbardziej doświadczoną polską 
fi rmą informatyczną w zakresie realizacji złożonych      
i dużych projektów informatycznych, projektowanych 
na indywidualne potrzeby klientów. Przykładem kom-
petencji Asseco w tym zakresie jest największy w hi-
storii naszego kraju projekt informatyczny realizowany 
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach Kom-
pleksowego Systemu Informatycznego obsługujemy 
ponad 24 miliony rachunków, a z systemu codziennie 
korzysta ponad 30 tysięcy użytkowników.

Kompleksowe rozwiązania dla sektorów

Dla podmiotów dużych i średnich z każdego sektora 
gospodarki oferujemy standardowe pakiety, które do-
stosowujemy do indywidualnych potrzeb. 

Pakiety standardowe 

Dla tysięcy małych i średnich fi rm oferujemy standar-
dowe oprogramowanie. Bez konieczności kastomiza-
cji, przy atrakcyjnych kosztach, dziesiątki tysięcy fi rm 
korzystają z „pudełkowego” oprogramowania Asseco 
wspomagającego codzienne zarządzanie przedsiębior-
stwem.

Rozwiązania „w chmurze”

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z 
naszych rozwiązań informatycznych poprzez Inter-
net. Z minimum wysiłku przy minimalnych kosztach, 
a z maksimum korzyści nasi klienci mogą czerpać 
z naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia bez ko-
nieczności ponoszenia dużych nakładów na infra-
strukturę informatyczną i zespół ekspertów IT. Kilka-
set banków spółdzielczych w Polsce zdecydowało się 
korzystać z elektronicznej bankowości „w chmurze”.

Rozwiązania dla sektorów

Grupa Asseco specjalizuje się w tworzeniu własnych 
rozwiązań informatycznych dla wszystkich sektorów 
gospodarki. 

Poniżej prezentujemy wybrane rozwiązania dla po-
szczególnych sektorów.

Bankowość

Produkcja oprogramowania dla banków należy do klu-
czowych obszarów działalności większości spółek two-
rzących Grupę Asseco. Regionalny i międzynarodowy 
rozwój grupy w dużym stopniu wiąże się ze stałym 
wzbogacaniem i uzupełnianiem rozwiązań dopasowa-
nych do rosnących oczekiwań sektora bankowego wo-
bec technologii informatycznych.
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Ubezpieczenia

Grupa Asseco może się pochwalić wieloletnią uda-
ną współpracą z dużymi międzynarodowymi fi rmami 
ubezpieczeniowymi. Są wśród nich spółki oferujące 
ubezpieczenia na życie, majątkowe, pośrednicy ubez-
pieczeniowi oraz instytucje nadzorujące rynek ubezpie-
czeniowy. Zaawansowane usługi Asseco, dostosowane 
do przepisów obowiązujących ubezpieczycieli, wyróż-
niają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

Instytucje publiczne

Grupa Asseco buduje i wdraża rozwiązania informa-
tyczne dla administracji publicznej w obszarach, które 
nie mogą być wspierane przy zastosowaniu gotowych 
narzędzi. Najczęściej są to złożone systemy o rozbudo-
wanej funkcjonalności, przystosowane do przetwarza-
nia dużych woluminów danych. Ponadto jednostkom 
administracji samorządowej Asseco oferuje własne 
rozwiązania dostosowane do specyfi cznych dla tych 
jednostek procesów. Ważną ich zaletą jest łatwość in-
tegracji ze specjalistycznymi narzędziami, takimi jak 
cyfrowe mapy geografi czne czy sieci metropolitalne.

Opieka zdrowotna

Grupa Asseco ugruntowuje pozycję lidera na rynku 
rozwiązań IT dla wszelkiego rodzaju placówek me-
dycznych. Korzystają z nich setki największych szpitali 
i większość przychodni w regionie Europy Środkowej 
i Wschodniej. Usługi Asseco obejmują profesjonalne 
konsultacje w zakresie tworzenia, wdrażania i utrzymy-
wania systemów dla fi rm świadczących ubezpieczenia 
zdrowotne, kompleksowe rozwiązania dla szpitali i klinik. 
Asseco dostarcza zarówno rozwiązania wspomagające 
obsługę pacjentów, jak i systemy do rozliczeń kontrak-
tów i zarządzania placówkami medycznymi.

Telco & Utilities

Grupa Asseco oferuje kompleksowe autorskie rozwią-
zania przystosowane do obsługi wielomilionowych baz 
klientów oraz do specyfi ki przedsiębiorstw telekomuni-
kacyjnych, medialnych, energetycznych, gazowniczych 
i komunalnych. Ponad 20 lat obecności rozwiązań       
Asseco w tym sektorze zaowocowało strategicznym 
partnerstwem z wieloma znaczącymi przedsiębiorstwa-
mi w Europie, które cenią sobie głęboką wiedzę bran-
żową specjalistów Asseco oraz elastyczność dostarcza-
nych przez nich rozwiązań.

Rozwiązania ERP

Grupa Asseco oferuje pełny zakres własnych nowo-
czesnych systemów klasy ERP dla małych, średnich 
i dużych fi rm. Każdy z nich to w pełni zintegrowany 
pakiet przeznaczony do zarządzania przedsiębior-
stwem. Ich funkcjonalność i modułowa budowa po-
zwalają zastosować je w fi rmach 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.

Infrastruktura IT

Kompetencje Grupy Asseco w zakresie integracji IT 
obejmują zestaw usług i produktów – od rozwiązań 
związanych z bezpieczeństwem systemów informa-
tycznych, sieci, zasobów i usług, przez budowę struk-
tur sieciowych i usług optymalizujących efektywność 
dostępu do danych i wykorzystanie pasma, po systemy 
portalowe, usługi zarządzania strukturą informatyczną 
oraz centra przetwarzania danych.
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Rynek informatyczny
oraz jego perspektywy

Według najnowszych prognoz Gartnera, w 2014 roku 
branża informatyczna na świecie zanotuje wzrost o 3,1% 
osiągając wartość 3,777 bln USD. Największy wzrost 
(6,8%) odnotuje segment oprogramowania (do po-
ziomu 320 mld USD). Segment sprzętu ma wzrosnąć 
o 4,3% (do 697 mld USD), usług IT o 4,5% (do 963 
mld USD), systemów Data Center o 2,6% (do 143 mld 
USD), a usług telekomunikacyjnych o 1,2% (do 1,653 
bln USD).

Prognoza wydatków na IT w 2014

2014 zmiana

Sprzęt 
komputerowy

697 4,3%

Systemy Data Center 143 2,6%

Oprogramowanie 320 6,8%

Usługi IT 962 4,5%

Usługi telekomunikacyjne 1 653 0,9%

Razem 3 777 3,1%

Źródło: Gartner, styczeń 2014; kwoty w mld USD

Rynek IT w Polsce

Jak podaje Computerworld, wartość polskiego rynku IT, 
według szacunków analityków IDC, wyniosła w 2012 
roku 34 mld zł. Sama gazeta ocenia wartość polskiego 
rynku IT w 2012 roku na 31,5 mld zł, z czego 18 mld 
zł to wartość rynku sprzętu, 8,7 mld zł – usług, a 4,8 
mld zł oprogramowania. Wartość rynku z uwzględnieniem 
fi rm niestosujących podziału przychodów na poszczegól-
ne segmenty (obejmująca również fi rmy, które poza 
informatyką zajmują się produkcją lub dystrybucją 
elektroniki użytkowej) gazeta wyliczyła na 43,3 mld zł. 
Według tych szacunków, polski rynek IT wzrósł w 2012 
roku o 8,9%. Jednocześnie dziennikarze zaznaczają, 
że szacunki analityków znacząco różnią się od danych 
Głównego Urzędu Statystycznego. Według opracowań 
udostępnionych przez GUS pod koniec 2012 roku, 
wartość przychodów netto ze sprzedaży w sektorze 
ICT zwiększyła się w porównaniu z 2008 roku o 29,2% 
i w 2011 roku wyniosła prawie 121 mld zł. Największy 
wkład w generowanie przychodów sektora ICT mają 
usługi, a w szczególności telekomunikacja. W 2011 
roku fi rmy zajmujące się produkcją ICT dwie trzecie 
swoich przychodów uzyskiwały ze sprzedaży na eks-
port, podczas gdy przedsiębiorstwa oferujące usługi 
ICT – zaledwie 10%. Wartość przychodów netto uzyski-
wanych z eksportu wzrastała systematycznie. W 2011 
roku w porównaniu z 2008 roku wartość tych przycho-
dów w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją 
ICT zwiększyła się o 62,5%, natomiast w usługach ICT 
– o 88,6%. Największy, blisko trzykrotny wzrost (o 1,3 
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mld zł), notowały fi rmy prowadzące sprzedaż hurtową 
ICT, jednak największe przychody uzyskano z ekspor-
tu usług informatycznych. W 2011 roku wartość pro-
dukcji sprzedanej wyrobów ICT w porównaniu z 2008 
roku zwiększyła się o blisko jedną trzecią. W okresie 
tym wzrosła również wartość eksportu ICT (o 42,6% do 
34,5 mld zł) oraz importu ICT (o 17,5% do 43,0 mld zł). 
Udział wyrobów ICT w eksporcie zwiększył się w analizo-
wanym okresie z 6,0% do 6,2%, natomiast w imporcie 
– zmniejszył się z 7,4% do 6,9%.

Wiele fi rm analitycznych uważa, że perspektywy dla 
branży IT w Polsce są nadal bardzo dobre. Analitycy 
Pierre Audion Consultants ocenili, że polski rynek usług 
IT i oprogramowania będzie rósł w latach 2011 - 2015 
w tempie ok. 7,2% rocznie. Z kolei CompaniesandMar-
kets.com szacuje wzrost wartości rynku hardware’u    
w Polsce w tym okresie na 7,7% rocznie.

Pozycja Spółki oraz Grupy Kapitałowej             
w sektorze IT

Poniżej została zaprezentowana pozycja Asseco Poland 
S.A. w rankingu Truffl e100 2013, przedstawiającym 
największych europejskich producentów oprogramo-
wania ze względu na uzyskaną sprzedaż oprogramo-
wania własnego za rok 2012.

Nazwa spółki Kraj Sprzedaż 
oprogramowania 

własnego 
w mln EUR

1. SAP DE 1 5930,0

2. Dassault Systems FR 1 853,4

3. Sage UK 1 591,1

4. Hexagon SE 1 282,2

5. Wincor Nixdorf DE 1 257,3

6. Asseco PL 1 002,1

7. Software AG DE 922,2

8. DATEV DE 736,7

9. Wolters Kluwer NL 697,1

10. SWIFT BE 594,9

Źródło: Ranking Truffl e100, 2013

Ponownie, według rankingów COMPUTERWORLD TOP 
200 Asseco Poland miało wiodącą pozycję w Polsce pod 
względem sprzedaży do poszczególnych segmentów. 
Poniższa tabela prezentuje pozycję spółki w poszcze-
gólnych sektorach.

Ranking dostawców 
oprogramowania do sektora

Pozycja Asseco 
w rankingu

Administracji publicznej 1

Służby zdrowia 1

Bankowego 2

Energetycznego 2

Instytucji fi nansowych 3

Telekomunikacyjnego 6

* COMPUTERWORLD TOP200, Ranking fi rm informatycznych 
i telekomunikacyjnych, czerwiec 2013, ranking wg. uzyskanej 
sprzedaży za rok 2012





Skonsolidowane
sprawozdanie fi nansowe
Grupy Kapitałowej Asseco

Sprawozdanie fi nansowe
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12 miesięcy do  
31 grudnia 2013

(badane)
mln zł

12 miesięcy do 
31 grudnia 2012

(badane)
mln zł

Przychody ze sprzedaży 5 898,1 5 529,1 

Koszt własny sprzedaży (4 443,4) (4 051,7)

Zysk brutto ze sprzedaży 1 454,7 1 477,4 

Koszty sprzedaży (387,5) (399,3)

Koszty ogólnego zarządu (453,7) (434,3)

Zysk netto ze sprzedaży 613,5 643,8 

Pozostałe przychody operacyjne 18,7 18,5 

Pozostałe koszty operacyjne (21,7) (10,5)

Zysk z działalności operacyjnej 610,5 651,8 

Przychody fi nansowe 221,0 88,2 

Koszty fi nansowe (79,5) (75,4)

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 752,0 664,6 

Podatek dochodowy 
(bieżące i odroczone obciążenie podatkowe)

(115,1) (110,0)

Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych 2,1 3,2 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 
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(kontynuacja) 12 miesięcy do 
31 grudnia 2013

(badane)
mln zł

12 miesięcy do 
31 grudnia 2012

(badane)
mln zł

Zysk za okres sprawozdawczy 639,0 557,8 

Przypadający:

Akcjonariuszom jednostki dominującej 393,9 370,6 

Udziałowcom niekontrolującym 245,1 187,2 

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 

4,75 4,76

rozwodniony ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej 
za okres sprawozdawczy 

4,75 4,76
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AKTYWA 12 miesięcy do 
31 grudnia 2013

(badane)
mln zł

12 miesięcy do 
31 grudnia 2012

(badane)
mln zł

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 690,9 686,2 

Wartości niematerialne 869,7 937,9 

Nieruchomości inwestycyjne 32,9 1,6 

Wartość fi rmy 4 670,6 4 907,2 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 495,8 20,5 

Należności długoterminowe 27,1 37,8 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77,8 95,0 

Długoterminowe aktywa fi nansowe 50,2 81,3 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31,4 27,7 

6 946,4 6 795,2 

Aktywa obrotowe

Zapasy 95,9 77,2 

Rozliczenia międzyokresowe 93,0 99,3 

Należności z tytułu dostaw i usług 1 155,1 1 182,2 

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 38,3 50,6 

Należności budżetowe 20,1 16,6 

Pozostałe należności 388,5 319,4 

Inne aktywa niefi nansowe 26,4 27,5 

Aktywa fi nansowe 97,6 114,9 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 756,4 959,9 

2 671,3 2 847,6 

Aktywa długoterminowe sklasyfi kowane jako przeznaczone do sprzedaży 22,7 -

SUMA AKTYWÓW 9 640,4 9 642,8 

SKONSOLIDOWANY BILANS
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 
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PASYWA 12 miesięcy do 
31 grudnia 2013

(badane)
mln zł

12 miesięcy do 
31 grudnia 2012

(badane)
mln zł

Kapitał własny 
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

Kapitał podstawowy 83,0 83,0 

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

Transakcje na udziałach niekontrolujących (71,5) (45,9)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych 58,4 45,4 

Zyski/straty z lat ubiegłych 674,1 524,8 

Zysk za okres sprawozdawczy dla akcjonariuszy jednostki dominującej 393,9 370,1 

5 318,0 5 157,5 

Udziały niekontrolujące 1 946,6 2 066,7 

Kapitał własny ogółem 7 264,6 7 224,2 

Zobowiązania długoterminowe

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe 365,3 410,1 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu fi nansowego 129,2 138,5 

Długoterminowe zobowiązania fi nansowe 144,5 144,3 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110,8 114,1 

Długoterminowe rezerwy 41,9 25,2 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 62,7 63,1 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2,0 1,3 

856,4 896,6 

Zobowiązania krótkoterminowe

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe 163,1 194,8 

Zobowiązania z tytułu leasingu fi nansowego 22,7 20,3 

Zobowiązania fi nansowe 76,7 42,0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 420,8 359,1 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 19,6 24,9 

Zobowiązania budżetowe 119,6 143,3 

Pozostałe zobowiązania 251,4 234,4 

Rezerwy 28,7 33,3 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 180,3 208,5 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 236,5 261,4 

1 519,4 1 522,0 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ 2 375,8 2 418,6 

SUMA PASYWÓW 9 640,4 9 642,8 



46

Kapitał
podstawowy

Na dzień 1 stycznia 2013 roku (badane) 83,0

Zysk za okres sprawozdawczy -

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy -

Dywidenda za 2012 rok -

Transakcje z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych -

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

-

Utrata kontroli nad spółkami zależnymi -

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi -

Na dzień 31 grudnia 2013 roku (badane) 83,0

Na dzień 1 stycznia 2012 roku (badane) 77,6

Zysk za okres sprawozdawczy -

Suma pozostałych dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy -

Dywidenda za 2011 rok -

Emisja akcji serii K 5,4

Koszty emisji akcji serii K -

Transakcje z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych -

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

-

Objęcia kontroli nad spółkami zależnymi -

Na dzień 31 grudnia 2012 roku (badane) 83,0

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 
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Sprawozdanie fi nansowe

ł 
y

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

0 4 180,1 (45,9) 45,4 894,9 5 157,5 2 066,7 7 224,2 

- - - - 393,9 393,9 245,1 639,0 

- - - 14,2 (1,0) 13,2 (1,5) 11,7 

- - - - (200,0) (200,0) (106,8) (306,8)

- - - - - - 16,9 16,9 

- - (25,6) - - (25,6) (12,1) (37,7)

- - - (1,2) (19,8) (21,0) (270,1) (291,1)

- - - - - - 8,4 8,4 

0 4 180,1 (71,5) 58,4 1 068,0 5 318,0 1 946,6 7 264,6 

6 3 951,1 (1,2) 138,6 695,2 4 861,3 2 191,6 7 052,9 

- - - - 370,1 370,1 185,8 555,9 

- - - (110,0) (0,5) (110,5) (212,8) (323,3)

- - - - (169,9) (169,9) (95,1) (265,0)

4 231,0 - - - 236,4 - 236,4 

- (2,0) - - - (2,0) (2,0)

- - - - - - 24,8 24,8 

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

- - - - - - 265,0 265,0 

0 4 180,1 (45,9) 45,4 894,9 5 157,5 2 067,1 7 224,6 
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12 miesięcy do 
31 grudnia 2012

(badane)
mln zł

12 miesięcy do 
31 grudnia 2011

(badane)
mln zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 752,0 664,6 

Korekty o pozycje: 126,0 182,4 

Amortyzacja 264,5 239,0 

Zmiany stanu kapitału pracującego (6,2) (67,0)

Przychody/koszty z tytułu odsetek 20,5 2,9 

Przychody/koszty z tytułu różnic kursowych 7,0 (1,2)

Przychody/koszty z tytułu aktywów fi nansowych (wycena, sprzedaż, utrata wartości itp.) 23,0 (20,4)

Pozostałe przychody/koszty fi nansowe (193,4) 0,7 

Zyski/straty na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (2,6) 1,0 

Zysk ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (7,0) -

Koszty transakcji z pracownikami rozliczanych w formie instrumentów kapitałowych 16,9 24,8 

Odpis aktualizujacy wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe 2,0 4,9 

Pozostałe korekty zysku brutto 1,3 (2,3)

Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej 878,0 847,0 

Zapłacony podatek dochodowy (125,6) (167,4)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 752,4 679,6 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 9,3 12,1 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (211,2) (216,9)

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych (26,1) -

Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych i stowarzyszonych (258,5) (186,2)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytych jednostkach zależnych 18,4 96,0 

Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach powiązanych 15,8 10,3 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprzedanych jednostkach zależnych (92,8) -

Wpływy ze sprzedaży/rozliczenia aktywów fi nansowych wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik fi nansowy

11,7 10,9 

Wydatki na nabycie/wydatki z tytułu rozliczenia aktywów fi nansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez wynik fi nansowy

(15,0) (0,9)

Wpływy ze sprzedaży aktywów fi nansowych dostępnych do sprzedaży 2,3 8,8 

Nabycie aktywów fi nansowych dostępnych do sprzedaży (1,1) -

Wpływy ze sprzedaży aktywów fi nansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 3,4 6,7 

Nabycie aktywów fi nansowych utrzymywanych do terminu wymagalności - (5,9)

Pożyczki udzielone (30,3) (139,8)

Pożyczki spłacone 71,0 130,3 

Otrzymane odsetki 15,0 22,2 

Dywidendy otrzymane 4,0 4,1 

Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej - (0,1)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (484,1) (248,4)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO 
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Sprawozdanie fi nansowe

(kontynuacja) 12 miesięcy do 
31 grudnia 2013

(badane)
mln zł

12 miesięcy do 
31 grudnia 2012

(badane)
mln zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności fi nansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji w jednostkach zależnych 9,7 4,7 

Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących (13,9) (82,4)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 110,7 221,0 

Wykup dłużnych papierów wartościowych (53,4) (107,0)

Spłata pożyczek/kredytów (151,5) (102,1)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu fi nansowego (21,7) (20,5)

Zapłacone odsetki (35,9) (32,2)

Dywidendy wypłacone (307,9) (290,4)

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

Pozostałe przepływy z działalności fi nansowej 0,2 (4,4)

Środki pieniężne netto z działalności fi nansowej (463,7) (389,9)

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (195,4) 41,3 

Różnice kursowe netto (8,0) (56,3)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 959,6 974,6 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 756,2 959,6 
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Sprawozdanie fi nansowe
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Dane kontaktowe

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://inwestor.asseco.pl

http://www.asseco.pl


