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Drodzy Akcjonariusze Asseco Poland! 
 
 
Pierwsze półrocze 2008 roku z przyjemnością mogę zaliczyć do bardzo udanych. Świetne wyniki 
finansowe, rozbudowa Grupy Kapitałowej o kolejne podmioty za granicą, podpisanie wielu waŜnych 
i prestiŜowych kontraktów oraz zapowiedź fuzji ze spółką ABG S.A. sprawiają, Ŝe cały zespół naszej 
firmy odczuwa prawdziwą satysfakcję z rezultatów osiągniętych w pierwszych sześciu miesiącach 
bieŜącego roku.  
 
Miło mi poinformować, Ŝe w pierwszym półroczu 2008 roku znacząco wzrosły wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej Asseco. Zysk netto wyniósł 150,8 mln PLN o 164% przewyŜszając wynik osiągnięty 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa wypracowała przychody ze sprzedaŜy w wysokości 
1 167,9 mln PLN co stanowi 133% wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2007 roku. Nastąpił takŜe 
znaczący wzrost zysku na działalności operacyjnej, osiągając poziom dwuipółkrotnie wyŜszy od 
uzyskanego rok wcześniej (odpowiednio 199,6 mln PLN do 77,5 mln PLN w analogicznym okresie 2007 
roku).  
 
Grupa Asseco konsekwentnie zwiększa udział najbardziej rentownej sprzedaŜy oprogramowania i usług 
własnych. W pierwszych sześciu miesiącach 2008 roku wyniosły one 610 mln PLN, co stanowi 52% 
sprzedaŜy ogółem. Największa część przychodów ze sprzedaŜy (44% sprzedaŜy ogółem) pochodzi 
z sektora bankowo-finansowego.  
 
Pierwsza połowa 2008 roku była takŜe udana ze względu na dynamiczną rozbudowę Grupy 
Kapitałowej, do której dołączyło 7 nowych spółek. Asseco jest obecne w: Polsce, na Słowacji 
i Czechach, w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Czarnogórze, Albanii, 
Bułgarii, na Litwie, a takŜe w Europie Zachodniej: w Niemczech i Austrii. Celem na 2008 rok jest 
umocnienie pozycji na południu Europy dzięki rozwojowi spółki Asseco South Eastern Europe oraz 
w Niemczech przez Asseco Germany. Jeszcze w tym roku planujemy wprowadzić Asseco South 
Eastern Europe na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a środki uzyskane z debiutu 
przeznaczyć na dalszą rozbudowę Grupy w regionie Bałkanów. 
 
Pierwsze półrocze obfitowało w waŜne dla rozwoju spółki wydarzenia. W dniu 1 kwietnia Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie zarejestrował fuzję z Prokom Software S.A. Spółka powstała w wyniku połączenia działa 
pod nazwą Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Po połączeniu jesteśmy największą giełdową 
spółką informatyczną w Polsce oraz jedną z dziesięciu największych, pod względem kapitalizacji, 
spółek w Europie. TakŜe w kwietniu ogłosiliśmy zamiar połączenia ze spółką ABG S.A., a w maju został 
podpisany Plan połączenia. Celem fuzji jest osiągnięcie synergii operacyjnych oraz kosztowych, 
uporządkowanie kompetencji w ramach Grupy, rozwój oferty produktowej oraz wykluczenie ewentualnej 
wzajemnej konkurencji.  
 
Jestem przekonany, Ŝe drugie półrocze 2008 roku przyniesie dalszy dynamiczny rozwój Grupy 
Kapitałowej Asseco, a konsekwentnie realizowana strategia da wymierne efekty, które usatysfakcjonują 
akcjonariuszy Asseco Poland S.A.  
 
 
 
Z powaŜaniem 
 
 
Adam Góral 
 
Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. 
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1. Struktura i charakter działalno ści Grupy 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Asseco („Grupa Asseco”) jest Asseco Poland S.A. („Spółka”, 
„Emitent”) z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80. Spółka została utworzona w dniu  
18 stycznia 1989 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie aktem notarialnym  
z dnia 31 sierpnia 1993 roku została przekształcona i od dnia 31 sierpnia 1993 roku prowadziła 
działalność w formie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 33391 (poprzednio do rejestru 
handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy, 
XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, pod numerem RHB 17220). 

W dniu 4 stycznia 2007 roku w wyniku połączenia spółek Asseco Poland (dawniej: COMP Rzeszów 
S.A.) i Softbank zmieniona została firma spółki z Softbank Spółka Akcyjna na Asseco Poland Spółka 
Akcyjna oraz siedziba z Warszawy przy ul. 17 Stycznia 72a na Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80. 

W dniu1 kwietnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował połączenie Asseco Poland S.A. 
z Prokom Software S.A. Powstała w ten sposób spółka jest największą giełdową spółką informatyczną 
w Polsce oraz jedną z dziesięciu największych, pod względem kapitalizacji, spółek w Europie. 

Od 1998 roku akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Spółka prowadzi działalność pod numerem statystycznym REGON 010334578. Czas 
trwania Spółki jest nieograniczony. 

Asseco Poland S.A. od 19 lat działa przede wszystkim na krajowym rynku informatycznym i jest jedną 
z wiodących polskich firm informatycznych o profilu usługowym. Zajmuje się działalnością doradczą 
w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego, wytwarzaniem oprogramowania oraz 
dostarczaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego. Podstawowym przedmiotem działalności 
Jednostki Dominującej, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-7222Z), jest „działalność 
w zakresie oprogramowania”. Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą, projektowaniem 
i programowaniem systemów gotowych do uŜycia. Przedmiotem działalności Jednostki Dominującej 
według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest 
„informatyka”. 

Do Grupy naleŜą podmioty bezpośrednio i pośrednio zaleŜne prowadzące działalność operacyjną 
pokrewną do Asseco Poland. Grupa, oprócz świadczenia kompleksowych usług informatycznych, 
zajmuje się równieŜ sprzedaŜą towarów obejmujących głównie sprzęt komputerowy. SprzedaŜ towarów 
dokonywana przez Grupę jest w duŜej części powiązana ze świadczeniem usług związanych 
z wdraŜaniem oprogramowania.  

Grupa Asseco jest jedną z wiodących polskich grup informatycznych. Specjalizuje się w złoŜonych 
przedsięwzięciach informatycznych, w tym produkcji oprogramowania oraz projektach integracyjnych, 
które mają wprowadzać do organizacji klienta nową wartość, zamieniając zgromadzone dane na 
uŜyteczne informacje biznesowe.  

Asseco Poland, Asseco Slovakia, Asseco Czech Republic, Asseco South Eastern Europe oraz Asseco 
Germany tworzą, poprzez zagraniczne przejęcia i akwizycje, mocną Grupę Kapitałową o silnej pozycji 
konkurencyjnej na europejskim rynku. Asseco Poland jest odpowiedzialne za ekspansję w Polsce 
i w Rosji, Asseco Slovakia za aktywność Grupy na Słowacji, Czechach i Węgrzech, Asseco South 
Eastern Europe koncentruje się na rynkach Rumunii i na Bałkanach, zaś Asseco Germany stanowi 
początek ekspansji w kierunku krajów Europy Zachodniej. Zgodnie ze strategią Grupy, planowana jest 
dalsza ekspansja na rynkach IT zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W tym celu 
powołany został wspólny zespół ekspertów odpowiedzialny za rozwój Grupy na terenie krajów 
zachodnich. 

Plany ekspansji obejmują powstanie Asseco Iberia, działającego w Hiszpanii i Portugalii, utworzenie 
Asseco UK, które obejmie zasięgiem takŜe Irlandię oraz wzmocnienie pozycji Asseco Germany 
i wejście na rynki Szwajcarii i Węgier. Analizowane są równieŜ rynki Austrii, Belgii, Francji, Holandii 
i Włoch. 

Celem strategicznym Grupy jest budowa federacji, skupiającej rentowne firmy produkujące 
i dostarczające rozwiązania informatyczne. 
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PoniŜej zaprezentowano uproszczoną strukturę Grupy Kapitałowej Asseco, obejmującą jedynie spółki 
prowadzące działalność gospodarczą oraz bezpośrednio zaleŜne według stanu na dzień 24 września 
2008 roku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Grupie Asseco pracuje obecnie ponad 8.000 specjalistów IT. Grupa Asseco oferuje kompleksowe 
systemy informatyczne dla sektorów: 

� bankowo-finansowego (w tym ubezpieczenia), 
� rynku kapitałowego, 
� przedsiębiorstw (w tym dystrybucji mediów), 
� telekomunikacji, 
� słuŜby zdrowia, 
� administracji publicznej. 

Rozwój Grupy Asseco, zarówno organiczny, jak i w drodze akwizycji, znajduje odzwierciedlenie 
w dynamicznie rosnących przychodach, EBITDA oraz zysku netto. Znaczny wzrost przychodów wynika 
między innymi zarówno z poszerzania Grupy Kapitałowej o nowe podmioty (przede wszystkim 
połączenia Asseco Poland i Softbank oraz Asseco Poland i Prokom), jak równieŜ z rozwoju 
organicznego związanego z poszerzaniem oferty produktów i usług.  

W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Asseco odnotowała przychody ze sprzedaŜy w wysokości 
1 167 882 tys. PLN przy 501 837 tys. PLN w porównywalnym okresie 2007 roku. EBITDA wzrosła do 
244 898 tys. PLN w pierwszym półroczu 2008 roku z 92 050 tys. PLN w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. Zysk netto (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) za okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2008 roku oraz 30 czerwca 2007 roku wyniósł odpowiednio 150 766 tys. PLN 
oraz 57 163 tys. PLN.  

Strategia Grupy Kapitałowej zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji na kaŜdym obsługiwanym rynku pod 
względem przychodów, przy utrzymaniu obecnego poziomu rentowności. Spółki Grupy Kapitałowej 
będą korzystać z wzajemnych doświadczeń i umiejętności, czego wynikiem będzie sprzedaŜ flagowych 
rozwiązań Grupy Kapitałowej we wszystkich krajach, w których Spółki z Grupy Kapitałowej będą 
obecne. 
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Podstawowe produkty i usługi oraz rynki działalno ści  

Na ofertę składa się cała gama produktów i usług począwszy od wdroŜenia i serwisu oprogramowania 
własnego, poprzez budowę infrastruktury sprzętowej i sieciowej do usług konsultacyjnych, czy 
outsourcingowych. 

Grupa Kapitałowa oferuje zarówno rozwiązania własne jak równieŜ współpracujących partnerów. 
Znacząca część przychodów Grupy stanowią przychody ze sprzedaŜy produktów, obejmujące przede 
wszystkim rozwiązania własne, takie jak budowa kompleksowych rozwiązań informatycznych, 
oprogramowanie i licencje, wdroŜenia systemów informatycznych, doradztwo w zakresie rozwiązań IT 
oraz usługi outsourcingowe i serwisowe. 

W ramach działalności integratora rozwiązań Grupa dostarcza i implementuje wysokiej klasy sprzęt 
i systemy informatyczne oraz buduje profesjonalne i zaawansowane sieci rozległe (zarówno 
stacjonarne jak i bezprzewodowe). Grupa świadczy takŜe usługi szkoleniowe, projektowe 
i konsultingowe.  

 
Oferta Grupy Kapitałowej 

Oprogramowanie własne 

Grupa Asseco jest czołowym dostawcą własnych rozwiązań informatycznych dla sektora bankowo-
finansowego, ubezpieczeń oraz przedsiębiorstw. Szerokie portfolio produktów, bogate doświadczenie w 
zakresie złoŜonych projektów informatycznych pozwalają naszym Klientom szybko reagować na 
potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. 

Obecnie, po połączeniu Asseco i Prokom, oferta Grupy Asseco dla sektora bankowo-finansowego 
obejmuje: 

� systemy transakcyjne, 
� systemy bankowości internetowej, 
� systemy rozliczeniowe 
� systemy zarządzania ryzykiem 
� systemy analityczne i Business Intelligence 

Systemy dla przedsiębiorstw oferowane przez Grupę Asseco to zarówno systemy wspomagające 
zarządzanie dla duŜych przedsiębiorstw jak i systemy pakietowe dla sektora MŚP (małych i średnich 
przedsiębiorstw) o róŜnych profilach działalności. 

Oprogramowanie obce 

Współpraca ze światowymi liderami informatyki pozwala na rozszerzenie oferty Grupy Asseco 
o atrakcyjne i stabilne rozwiązania z zakresu tworzenia aplikacji sieciowych, systemów windykacyjnych, 
systemów klasy GIS/NIS, oraz systemów zarządzania wydajnością. 

Usługi outsourcingowe 

Usługi te dedykowane są do tych przedsiębiorstw, które nie chcą ponosić wysokich nakładów 
inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury informatycznej na potrzeby prowadzenia 
działalności operacyjnej. Oferta outsourcingowa Grupy Asseco obejmuje szeroki zakres rozwiązań 
informatycznych: od systemów transakcyjnych, poprzez bankowość internetową i systemy kartowe aŜ 
do outsourcingu elementów infrastruktury informatycznej. Dzięki tym alternatywnym, atrakcyjnym 
finansowo i bezpiecznym rozwiązaniom, przedsiębiorstwa mogą znacznie unowocześnić i uatrakcyjnić 
własną ofertę. 

Usługi integracyjne 

Oferta Grupy Asseco w zakresie integracji obejmuje bardzo szeroki zestaw usług i produktów, 
począwszy od rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych i sieci, 
bezpieczeństwem zasobów i usług, poprzez budowę struktur sieciowych (lokalnych i rozległych, 
przewodowych i bezprzewodowych) oraz usług optymalizujących efektywność dostępu do danych 
i wykorzystanie pasma, po systemy portalowe, usługi zarządzania strukturą informatyczną oraz centra 
przetwarzania danych. W ofercie znajdują się równieŜ kompleksowe usługi w zakresie projektowania 
i realizacji systemów tzw. inteligentnego budynku oraz usługi audytorskie związane z bezpieczeństwem 
systemów teleinformatycznych. Grupa Asseco wspomaga klientów świadcząc profesjonalne usługi 
konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych. Międzynarodowe 
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doświadczenie i wiedza naszych doradców pozwala naszym Klientom na wdroŜenie najlepszych 
dostępnych na świecie metodologii prowadzenia projektów informatycznych. 

Usługi telekomunikacyjne 

Obecnie Grupa Asseco dostarcza równieŜ rozwiązania telekomunikacyjne i internetowe. Oprócz 
standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Grupa Asseco oferuje takŜe usługi VPN 
(virtual private networks). 

Usługi analityczno-programistyczne 

Grupa proponuje zaawansowane usługi programistyczne, oparte na najnowszych technologiach 
informatycznych, zapewniające bezpieczne i efektywne tworzenie aplikacji wspomagających 
zarządzanie. Ponadto zajmuje się implementacją i integracją systemów oraz szkoleniem uŜytkowników 
i administratorów, jak równieŜ serwisem i utrzymaniem systemów. 

Zarządzanie i prowadzenie projektów 

Grupa Asseco oferuje klientom sprawdzoną metodologię prowadzenia projektów informatycznych oraz 
narzędzia wykorzystywane do budowy modeli procesów i ich synchronizacji z wymaganiami aplikacji. 
Dzięki tej usłudze moŜliwa jest minimalizacja kosztów oraz skrócenie czasu realizacji projektów. 

Usługi serwisowe 

Jednym z kluczowych elementów poprawnej realizacji projektów informatycznych jest optymalny 
poziom serwisu. Usługa ta dotyczy rozbudowy infrastruktury informatycznej oraz serwisowania sprzętu i 
oprogramowania. 

Projektowanie, wdro Ŝenie i utrzymanie - zarz ądzanie infrastruktur ą informatyczn ą 

Grupa Asseco proponuje wdroŜenie zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem 
informatycznym, pozwalających na optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury i zwiększenie jej 
wydajności. 

Zarządzanie informacj ą 

Grupa Asseco oferuje rozwiązania, zapewniające stały i błyskawiczny dostęp do zgromadzonych w 
organizacji dokumentów i danych. Pozwalają one porządkować i zarządzać nawet największymi 
zbiorami danych, niezaleŜnie od formatu, w jakim są przechowywane i źródeł z jakich pochodzą. 

E-Learning 

Grupa wdraŜa i udostępnia platformy e-Learningowe w dziedzinie zarządzania rozwojem zasobami 
ludzkimi oraz tworzy dedykowane kursy, oferuje równieŜ kursy z zakresu: IT oraz umiejętności 
biznesowych. 

def3000 

def3000 to nowoczesny technologicznie system informatyczny, w którego budowie wykorzystano 
doświadczenia zdobyte w czasie działalności na polskim rynku producentów oprogramowania dla 
bankowości. def3000 jest następcą systemu def2000 wdraŜanego i funkcjonującego w wielu polskich 
bankach. System def3000 charakteryzuje się wieloma ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Grupa 
planuje wdraŜanie def3000 w sektorze banków spółdzielczych, jeśli sektor ten rozwinie się w kierunku 
outsourcingu. 
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2. Struktura akcjonariatu Asseco Poland S.A.  

Zgodnie z wiedzą Zarządu Asseco Poland S.A. stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio, bądź 
przez podmioty zaleŜne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
przedstawiał się następująco: 

Akcjonariat Asseco Poland S.A. wg informacji posiad anych na dzie ń 30 czerwca 2008 roku 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji  
i głosów na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym i w ogólnej 
liczbie głosów na WZA 

Asseco Poland 11 611 450 16,29% 
Adam Góral 8 083 000 11,34% 
ING OFE 4 175 420 5,86% 
CU OFE BPH CU WBK 4 000 000 5,61% 
ING TFI S.A.  4 000 000 5,61% 
Pioneer TFI 4 096 540 5,75% 
Pozostali akcjonariusze 35 326 570 49,54% 

Razem 71 292 980 100,00% 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. wynosił 71 292 980 PLN i dzielił 
się na 71 292 980 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, dających łącznie 
71 292 980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 
24 września 2008 roku stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zaleŜne 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się 
następująco: 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji  
i głosów na WZA 

Udział w kapitale 
zakładowym i w ogólnej 
liczbie głosów na WZA 

Asseco Poland – akcje własne 11 611 450 16,29% 
Adam Góral 8 083 000 11,34% 
ING OFE 5 600 000 7,85% 
CU OFE BPH CU WBK 4 000 000 5,61% 
Pioneer TFI 4 096 540 5,75% 
Pozostali akcjonariusze 37 901 990 53,16% 

Razem 71 292 980 100,00% 
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3. Rynek informatyczny w 2008 roku oraz perspektywy  

Grupa Asseco zgodnie z przyjętą strategią koncentruje swoją działalność na sektorach administracji 
publicznej i finansowym. 

Polska 

Rynek administracji publicznej 

Zgodnie z Raportem Teleinfo 500 w latach 2007-2010 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej planuje wydać 
ponad 2,5 mld PLN na informatyzację administracji, co zapisane jest w projekcie Planu Informatyzacji 
Państwa. Wydatki na lata 2007-2013 to ponad 3,5 mld PLN.  

Największe projekty w administracji publicznej to:  

� platforma o zdarzeniach medycznych;  
� elektroniczny dokument toŜsamości;  
� platforma usług dla administracji;  
� e-Podatki, rozliczenia podatkowe firm;  
� system katastralny, informatyzacja ksiąg wieczystych; 
� nowy system ewidencji ludności. 

Zgodnie z Raportem Teleinfo 500 około 40% rynku administracji publicznej naleŜy kolejno do takich 
dostawców, jak: HP, Prokom (1 kwietnia 2008 roku zostało zarejestrowane połączenie z Asseco), 
Asseco, Sygnity S.A., Techmex S.A., ABG Ster Projekt S.A. (obecnie ABG), Siemens sp. z o.o., 
Comarch S.A., Optimus sp. z o.o., Koncept sp. z o.o. Pozostałe 60% udziałów rynku przypada na 
ponad 450 firm. W związku z tym, rynek informatyki sektora publicznego jest rynkiem rozdrobnionym. 
Wynika to z obecności wielu lokalnych firm obsługujących jeden lub kilka urzędów. W najbliŜszych 
latach naleŜy spodziewać się powolnej konsolidacji przedsiębiorstw i firm. 

Do silnych stron rynku IT w sektorze publicznym w Polsce zalicza się:  

� stabilną kadrę zatrudnionych; 
� duŜą liczbę interesantów; 
� duŜą liczbę dostawców IT dla tego sektora, a takŜe dobrze przygotowane kadry informatyczne.  

Słabymi stronami dla rynku informatyki w tym sektorze są:  

� niska efektywność pracy;  
� niski poziom akceptacji dla oszczędności; 
� niechęć do zmian reorganizacyjnych i kadrowych; 
� niska integracja aplikacji oraz danych; 
� niepełna informatyzacja wielu dziedzin. 

Szanse dla rynku IT upatrywane są w procesie uzgadniania procedur z UE, w absorpcji funduszy 
akcesyjnych, w zapotrzebowaniu na zaawansowane narzędzia informatyczne, w integracji aplikacji i 
baz danych, w zapotrzebowaniu na technologie Linux, Open Office, PHP, oraz w koncesjonowaniu w 
ramach projektu e-Państwo. Do istotnych zagroŜeń dla rynku IT w sektorze publicznym w Polsce 
zalicza się: brak podstawowej wiedzy na temat informatyzacji w urzędach, marnotrawstwo 
inwestycyjne, brak długofalowej strategii informatycznej oraz niekompetencje zamawiających. 

Planowany w Polsce podział funduszy strukturalnych 2007-20131: 

� 15.985,5 mln euro - szesnaście regionalnych programów operacyjnych; 
� 21.275,2 mln euro - Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko; 
� 8.125,9 mln euro - Program Operacyjny Kapitał ludzki; 
� 7.004,9 mln euro - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
� 2.161,6 mln euro - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; 
� 576,0 mln euro - Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej; 

                                                 
1 Raport Teleinfo 500 
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� 216,7 mln euro - Program Operacyjny Pomoc Techniczna. 

Prognozuje się dalszy dynamiczny wzrost tego sektora w oparciu o szanse, jakie stwarzają procesy 
dostosowawcze do UE, wykorzystywanie funduszy akcesyjnych, realne potrzeby informatyczne w 
sektorze oraz poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce. Warto takŜe zanotować takie wydarzenia jak: 
wejście Polski do strefy Schengen, przetargi w słuŜbach mundurowych, przetargi w samorządach oraz 
pierwsze kontrakty związane ze zbliŜającymi się mistrzostwami Europy w piłce noŜnej Euro 2012. 

Rynek informatyki bankowej i ubezpieczeniowej 

Utrzymująca się korzystna tendencja wyników finansowych banków i instytucji ubezpieczeniowych 
przekładała się na wzrost skłonności do inwestowania. Stwarzało to moŜliwości do zwiększenia 
dynamiki wzrostu rynku IT w bieŜącym roku w stosunku do lat ubiegłych. Na inwestycje od kilku lat 
przeznaczane jest ok. 70% nakładów, a na eksploatację ok. 30%. Dzięki wysokiemu tempu wzrostu 
rynku informatyki bankowej wydatki na sprzęt, usługi i oprogramowanie w ostatnich latach wzrastały 2.  

W wyniku światowego kryzysu na rynku kredytów hipotecznych oraz spowolnienia wzrostu 
gospodarczego dynamika moŜe ulec spadkowi. Ponadto, dynamika moŜe zostać nieco zahamowana ze 
względu na relatywnie wysokie zinformatyzowanie sektora bankowego względem pozostałych branŜ 
gospodarki oraz braku nowych, duŜych inwestycji w systemy informatyczne – z duŜych banków 
uniwersalnych niemal wszystkie posiadają juŜ zaawansowane główne systemy informatyczne. 

Do silnych stron informatyki bankowej w Polsce zalicza się:  
� chłonny rynek,  
� duŜą liczbę klientów detalicznych,  
� znaczącą liczbę uŜytkowników bankowości elektronicznej, 
� nowoczesną infrastrukturę IT oraz dobrze przygotowane kadry.  

 
Słabymi stronami dla rynku informatyki bankowej są:  

� niska efektywność zatrudnienia,  
� inercja organizacyjna duŜych banków, 
� wielość konkurencyjnych rozwiązań informatycznych w ramach jednej struktury, 
� niskie zróŜnicowanie usług oferowanych bankom przez firmy IT.  

Szansa w zakresie ekspansji do innych krajów Europy upatrywana jest w moŜliwości ponoszenia 
stosunkowo niskich nakładów dalszego rozwoju zaawansowanej infrastruktury IT, w integracji duŜych 
systemów bankowych, ubezpieczeniowych, a takŜe w budowie usługowych centrów kompetencyjnych 
dla banków europejskich. 

Do istotnych zagroŜeń dla informatyki bankowej w Polsce zalicza się: proces konsolidacyjny instytucji 
finansowych, centralizację działów IT w międzynarodowych grupach finansowych, usługi parabankowe, 
ubezpieczeniowe, kasy samopomocowe, globalne wdroŜenie kluczowych aplikacji bankowych oraz 
„offshoring”. 

Rynek ERP (Enterprise Resource Planning) 

Według Raportu IDC wartość rynku ERP w Polsce przekroczyła w 2006 roku 500 mln PLN, szczególne 
wzrosty odnotowano wśród firm małych i średnich. W tym segmencie rynku sprzedaŜ rośnie kilka razy 
szybciej niŜ programów dla duŜych przedsiębiorstw. Według Raportu DiS przewiduje się, Ŝe z ponad 
300 mln PLN do blisko 500 mln PLN wzrosną wydatki samych średnich i małych przedsiębiorstw na 
oprogramowanie biznesowe. 

Według Raportu IDC, do 2009 roku rynek ERP będzie się zwiększał o ok. 16,5% rocznie. Dostawcy 
tego typu rozwiązań coraz częściej wychodzą z ofertą na rynki zagraniczne i te działania w najbliŜszym 
okresie czasu znajdą swoje odbicie we wzrostach sprzedaŜy. 

                                                 
2  ibid. 
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W Europie Zachodniej praktycznie kaŜda firma dysponuje systemem ERP, podstawowym narzędziem 
pozwalającym panować nad działalnością biznesową, w Polsce jeszcze około 1,5 tys. średnich 
przedsiębiorstw go nie ma. Systemem tym dysponują najczęściej duŜe firmy. 

Rynek dystrybucji mediów 

Sektor przemysłowy moŜe być jednym z głównych motorów wzrostu rynku IT w bieŜącym roku. Dotyczy 
to w szczególności segmentu przedsiębiorstw uŜyteczności publicznej. NajwaŜniejszymi czynnikami, 
które w 2008 roku wpłyną na przyspieszenie inwestycji na tym polu, będą liberalizacja i konsolidacja 
krajowego rynku energii. Swoboda wyboru dostawcy energii elektrycznej przez odbiorców dotychczas 
przypisanych do lokalnych zakładów energetycznych wymagać będzie bardziej szczegółowych niŜ 
obecnie rozliczeń w czasie rzeczywistym. Wymusi to aktualizację istniejących systemów bilingowych, 
które nie są jeszcze w pełni przystosowane do takich operacji. Dodatkowo, aby poprawić 
konkurencyjność na zliberalizowanym rynku, przedsiębiorstwa będą musiały inwestować w narzędzia 
poprawiające efektywność działalności oraz kontakt z klientem np. systemy paszportyzacji sieci czy 
systemy CRM. Konsolidacja krajowego rynku energii jest jeszcze bardziej złoŜonym przedsięwzięciem. 
Strategia dla sektora, zatwierdzona w marcu 2006 roku, zakłada, Ŝe ze spółek kontrolowanych przez 
państwo utworzone zostaną cztery grupy skupiające kopalnie, elektrownie i zakłady dystrybucyjne. 
Integracja tych podmiotów to duŜe wyzwanie organizacyjne, takŜe od strony informatycznej. Wymagać 
będzie m.in. integracji wielu róŜnych systemów informatycznych, ich aktualizacji i dostosowania do 
nowej sytuacji rynkowej. 

 
Wydatki sektora bankowego na IT w Polsce (wg DiS) 
 

Wydatki na IT Wydatki na oprogramowanie 
aplikacje bankowe ogółem dynamika ogółem dynamika 

ogółem dynamika 

Kursy 

wymiany 

walut 

Rok 

(min) (%) (min) (%) (min) (%) (zł) 
(waluta: PLN) 

1997 1054,4 bd 199,3 bd 120,5 bd - 
1998 1207,4 14,5 297,9 49,5 184,5 53,1 - 
1999 1476,4 22,3 332,8 11,7 205,7 11,5 - 
2000 1576,7 6,8 366,7 10,2 219,3 6,6 - 
2001 3172,6 101,2 1154,6 214,9 301,8 37,6 - 
2002 2681,3 -15,5 807,3 -30,1 322,2 6,8 - 
2003 2148,9 -19,9 715,0 -11,4 235,2 -27,0 - 
2004 2187,1 1,8 853,0 19,3 247,9 5,4 - 
2005 2787,3 27,4 1013,7 18,8 305,6 23,3 - 
2006 3066,6 10,0 1010,5 -0,3 326,7 6,9 - 

2007 (*) 3155,3 2,9 1025,8 1,5 335,0 2,5 - 
2008 (*) 2978,0 -5,6 1128,4 10,0 341,0 1,8 - 
2009 (*) 3012,8 1,2 1170,2 3,7 358,0 5,0 - 
2010(*) 3049,8 1,2 1197,2 2,3 379,0 5,9 - 

(waluta: USD) 
1997 321,4 bd 60,7 bd 36,7 bd 3,2808 
1998 345,6 7,5 85,3 40,4 52,8 43,8 3,4937 
1999 372,1 7,7 83,9 -1,6 51,8 -1,8 3,9675 
2000 362,8 -2,5 84,4 0,6 50,5 -2,7 4,3464 
2001 775,0 113,6 282,0 234,3 73,7 46,1 4,0939 
2002 657,3 -15,2 197,9 -29,8 79,0 7,1 4,0795 
2003 552,6 -15,9 183,9 -7,1 60,5 -23,4 3,8889 
2004 598,5 8,3 233,4 27,0 67,9 12,2 3,6540 
2005 861,7 44,0 313,4 34,2 94,5 39,2 3,2348 
2006 988,4 14,7 325,7 3,9 105,3 11,5 3,1025 

2007 (*) 1147,4 16,1 373,0 14,5 121,8 15,7 2,7500 
2008 (*) 1128,0 -1,7 427,4 14,6 129,2 6,0 2,6400 
2009 (*) 1200,3 6,4 466,2 9,1 142,6 10,4 2,5100 
2010(*) 1244,8 3,7 488,7 4,8 154,7 8,5 2,4500 
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Wyzwania IT na rok 2008  
 
Rok 2008 będzie rokiem techniki współdzielenia dostępnych rozwiązań sprzętowych. Techniki 
wirtualizacji pociągają za sobą realne korzyści dla przedsiębiorstwa. Z jednej strony umoŜliwiają 
bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów, z drugiej powodują jednak pewne problemy 
z ich nadzorowaniem.  
 
Coraz częściej przedsiębiorstwa będą sięgać po oprogramowanie do analizy informacji biznesowych 
oraz do systemów klasy ERP, CRM. Ich wykorzystanie moŜe stanowić o sile rynkowej. DuŜe znaczenie 
w nadchodzącym roku będą miały równieŜ technologie mobilne współpracujące ze zintegrowanymi 
systemami komunikacyjnymi. Nadal rozwijany będzie trend zwany Web 2.0.  
 
Wyzwaniem będzie równieŜ wzrost liczby uŜytkowników systemów IT oraz zapotrzebowania na ich 
wydajność, co przyczyni się do dalszej rozbudowy wewnętrznych środowisk IT i stopnia ich 
skomplikowania. Z tego względu odrębnym wyzwaniem moŜe okazać się skuteczne zarządzanie 
rozwojem środowiska informatycznego.  
 
Zdaniem analityków największą, bezpośrednią przyczyną dalszego nasilania się przestępczych działań 
w Internecie oraz zwiększenia liczby szkodliwego oprogramowania będzie rozwój czarnego rynku 
zakupu danych. Mimo tego, Ŝe wiele firm juŜ chwilę temu rozpoczęło działania zmierzające do 
usprawnienia ochrony danych biznesowych, to małe i średnie firmy wciąŜ opierają się wyłącznie na 
zaporach firewall i programach antywirusowych. Takie zabezpieczenia w przyszłości mogą być jednak 
niewystarczające. Według analityków konieczne okaŜe się zastosowanie bardziej rozbudowanych 
systemów bezpieczeństwa - np. samouczących systemów wykrywania włamań IDS oraz wprowadzenie 
i monitorowanie efektywnych polityk bezpieczeństwa.  
 
ZagroŜenia niosą równieŜ urządzenia mobilne i utrzymanie danych poza firmą. Dotyczy to pamięci 
przenośnych i smartfonów, które mogą stanowić zarówno efektywne narzędzia biznesowe, jak i 
zagroŜenie dla bezpieczeństwa danych. Dlatego konieczne będą inwestycje w rozwiązania 
gwarantujące bezpieczeństwo samych danych, np. systemy kryptograficzne, zamiast prób ochrony 
całego środowiska IT.  
 
Analitycy Gartnera juŜ w październiku w specjalnym raporcie poświęconym budŜetowaniu wydatków na 
rozwój sugerowali przygotowanie dwóch oddzielnych planów finansowych: marginalnego wzrostu i 10% 
redukcji. JuŜ same ich nazwy dobrze oddają sedno wcześniejszych prognoz - to, Ŝe rynek się rozwija i 
wzrastają nakłady na IT wcale nie oznacza ogromnych pieniędzy dla działów IT, a nawet mogą one 
dysponować nieco mniejszymi kwotami, niŜ rok temu.  
 
Z kolei specjaliści IDC przewidują, Ŝe wzrost nakładów na IT wydłuŜy cykle wdroŜenia i finansowania 
dla małych podmiotów. Inwestycje współfinansowane z funduszy UE mogą przyciągnąć na nasz rynek 
rzesze zagranicznych dostawców. MoŜe to doprowadzić do zaostrzenia konkurencji i utrudnienia 
sprzedaŜy polskim dystrybutorom. 
 
Wg IDG najprawdopodobniej zaostrzy się tzw. wojna patentowa, rynek oprogramowania 
korporacyjnego nieprędko zostanie zdominowany przez oprogramowanie open source. Nie zanosi się 
równieŜ, aby pogorszeniu miała ulec sytuacja największych dostawców rozwiązań IT. Wszystko 
wskazuje takŜe na to, iŜ wzrośnie popularność outsourcingu działów IT oraz nowoczesnych modeli 
uŜytkowania aplikacji. 
 

Czechy 

W ostatnich latach odnotowano znaczący rozwój rynku IT w Czechach. Według Raportu IDC, wydatki 
na IT w Czechach wzrosły o 17,5% w 2006 roku (licząc rok do roku) i osiągnęły wartość 3,67 mld USD. 

Według Raportu IDC ocenia się, iŜ czeski rynek IT wzrósł o 11,4% w 2007 roku (licząc rok do roku) 
i osiągnął wartość 4,09 mld USD. W ciągu najbliŜszych pięciu lat (2007-2011) wydatki na IT w 
Czechach będą wzrastać co roku średnio o 8,5% (CAGR) i w 2011 r. osiągną wartość 5,53 mld USD, 
na czele z segmentem usług rosnącym najdynamiczniej. 
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Według Raportu IDC, rynek usług IT w Czechach w ciągu pięciu lat (2007-2011) będzie rósł co roku 
średnio o 10,3% (CAGR) i w 2011 r. osiągnie wartość 2.192,67 mln USD. 

Rynek IT w Czechach w 2006 roku w przekroju  

PoniŜsza przekrojowa analiza sektorów bazuje na Raporcie IDC. Jeśli nie stwierdzono inaczej, 
wszystkie liczby w poniŜszym rozdziale pochodzą z Raportu IDC. 

Czeski sektor bankowo – finansowy 

W 2006 roku szeroko rozumiany sektor finansowy, w skład którego wchodzi bankowość, ubezpieczenia 
oraz inne usługi finansowe, był największym rynkiem w Czechach osiągając 23,6% udział w rynku usług 
IT (Raport IDC). 

Czołowym dostawcą usług IT dla tego sektora był IBM, a tuŜ za nim byli Accenture, HP, Unicorn 
i Asseco Czech Republic (4,3% udziału w rynku). 

Historycznie i obecnie sektor bankowy jest głównym odbiorcą technologii informatycznych i ten trend 
powinien być kontynuowany w przyszłości. Początkowo sektor bankowy był skoncentrowany na 
budowie infrastruktury (obejmującej sieci, bezpieczeństwo, przechowywanie danych oraz Ŝywotność 
systemu), dziale wsparcia oraz podstawowych aplikacjach bankowych. 

Czeski sektor administracji publicznej 

Usługi informatyczne świadczone w szeroko rozumianym sektorze administracji publicznej stanowiły 
17,7% wszystkich usług IT na rynku czeskim w 2006 roku (Raport IDC).  

W 2006 roku przeprowadzono na rynku czeskim następujące projekty: 

• Projekt transportowy finansowany przez Ministerstwo Transportu, składający się z systemu 
opłat za przejazd oraz centralny rejestr kierowców; 

• Paszporty biometryczne – projekt dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czech; 

• Rola Funduszy Strukturalnych – głównie na poziomie lokalnych samorządów; 

• Česká pošta (Czeska Poczta) – hybrydowy projekt pocztowy, e-komunikacja; 

• Kontynuacja procesu transformacji danych analogowych na postać cyfrową w ČSSZ (Czeska 
Administracja Systemu Ubezpieczeń Społecznych). 

Inwestycje sektora IT skupiały na wdraŜaniu standardowych rozwiązań biznesowych, uŜywanych 
w sektorze komercyjnym, rządowym, stosowane w internecie oraz aplikacji z interfejsem w internecie, 
a takŜe indywidualnych rozwiązań dla departamentów rządowych. 

Największym dostawcą usług IT dla tego sektora był IBM (projekty dla Ministerstwa Finansów), 
następnie Siemens Business Services (projekty dla Czech Social Security Administration oraz dla 
miasta Ostrava), HP, OKSystem (projekty dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) oraz Kapsch 
(e opłaty za przejazd).  

Sektor produkcyjny w Czechach  

Usługi świadczone w sektorze produkcyjnym stanowiły 15,8% wszystkich usług IT na rynku czeskim 
w 2006 roku.  

Wydatki na IT w tym sektorze były powodowane boomem w niektórych gałęziach przemysłu, 
kontynuacją napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, stabilnym wzrostem gospodarczym oraz 
przyjaznym otoczeniem dla przedsiębiorczości.  
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Największym dostawcą usług IT dla sektora produkcyjnego był T-Systems (projekty dla ŠKODA AUTO, 
Volkswagen Hannover oraz ŠKODA AUTO India), następnie HP, IBM, Siemens Business Services oraz 
SAP.  

Sektor telekomunikacyjny w Czechach  

Według Raportu IDC usługi świadczone dla rynku telekomunikacyjnego stanowiły 12,3% wszystkich 
usług IT w Czechach. W 2006 roku Spółki z sektora telekomunikacyjnego w Czechach przeznaczyły 
164,88 mln USD na usługi IT.  

Największym dostawcą usług IT dla tego sektora był T-Systems, następnie HP, IBM, Oracle oraz 
LogicaCMG. 

ERP w Czechach w 2006 roku  

W sektorze ERP została przejęta spółka LCS. Według Raportu IDC czeski rynek oprogramowania dla 
przedsiębiorstw wzrósł o 6,4% w 2006 roku (licząc rok do roku) i miał wartość 2,5 mld CZK – główne 
przychody ze sprzedaŜy licencji oraz obsługi technicznej. SAP jest czołową firmą na rynku, tuŜ za nią 
są Microsoft Dynamics i LCS, które było trzecie w 2006 roku.  

Według Raportu IDC, większość przychodów była generowana z sektora produkcyjnego krótkich serii 
produktów (ang. discrete manufacturing sector) (ponad 21%). Segment uŜyteczności publicznej 
odnotował wzrost w 2006 roku i był to drugi, najwaŜniejszy sektor dla producentów oprogramowania 
ERP (21% wydatków ogółem). Kolejnym, największym odbiorcą, był sektor przetwórstwa z udziałem na 
poziomie 13% wydatków. Sektor publiczny oraz usługi biznesowe były odpowiednio na czwartym 
i piątym miejscu w 2006 roku.  

Udział Asseco Czech Republic w poszczególnych sektorach  

Zgodnie z naszymi analizami, Asseco Czech Republic osiąga znaczący udział w sektorze finansowym 
oraz administracji publicznej w Czechach, uzyskując odpowiednio 4,3% oraz 3,6% udział w rynku.   

Wielkość rynku w 2006 roku w podziale na sektory oraz udział Asseco Czech Republic: 

Sektor  Wielko ść rynku usług IT (CZK mln) Udział Asseco Czech Repub lic  

Finansowy  7.158,3 4,3% 

Produkcja  4.792,0 0,8% 

Administracja publiczna  5.372,3 3,6% 

Telekomunikacja  3.729,6 0,2% 

Inne usługi  9.240,3 1,4% 

Usługi IT ogółem   30.292,5 2,2% 

Źródło: Raport IDC; analizy wewnętrzne 

NajwaŜniejszymi sektorami dla Asseco Czech Republic są sektor finansowy oraz administracji 
publicznej, gdzie zajmuje ona stabilną pozycję dzięki kontraktom długoterminowym (SCP, Ministerstwo 
Finansów, ČSOB Group - podmiot Grupy KBC).  

Nasz udział w usługach świadczonych dla sektora produkcyjnego jest niewielki, bazujemy głównie na 
pojedynczych projektach, przy czym w latach 2005 – 2006 rozpoczęliśmy współpracę ze znaczącym 
klientem z tego sektora - Třinecké železárny. Nieustannie szukamy równieŜ moŜliwości współpracy z 
kolejnymi podmiotami z tego sektora. 

Tendencje w sektorze IT w Czechach 

Oczekujemy, iŜ rozwój całej czeskiej gospodarki będzie miał pozytywny wpływ na sektor IT.  
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Czeski rynek usług IT, podobnie jak inne rynki krajów UE, podlega procesom konsolidacji. Pomimo 
dokonywanych procesów konsolidacyjnych, czeski rynek IT jest ciągle rozproszony, z uwagi na duŜą 
liczbę podmiotów działających na tym rynku. Większość międzynarodowych producentów sprzętu IT 
oraz dostawców usług IT jest obecna bezpośrednio, jak równieŜ podmioty te dokonują akwizycji firm 
lokalnych.. Oczekuje się, iŜ konsolidacja rynku będzie kontynuowana. 

Główne czynniki mające wpływ na rozwój rynku IT zostały zaprezentowane poniŜej: 

• Znaczący wpływ funduszy otrzymywanych z UE – Czechy otrzymają 4-5 mld EURO rocznie z 
Europejskiego Funduszu Spójności oraz z Funduszy Strukturalnych (do 2013 roku), część 
z tych funduszy będzie przeznaczona na inwestycje w technologię; 

• Wzrost gospodarczy w Czechach - przyniesie dynamiczny wzrost w sektorze IT (CRM, 
przechowywanie danych, narzędzia do efektywnego marketingu oraz przetwarzania danych 
etc.); 

• Inwestycje zagraniczne - podobnie jak w poprzednich latach, będą waŜnym czynnikiem 
mającym wpływ na gospodarkę Czech; 

• Dalszy wzrost powszechności dostępu i zastosowania sieci internet – ma bezpośredni wpływ na 
rynek usług IT (np. usługi z zakresu bezpieczeństwa, CRM itp.); 

• Współpraca między biznesem a szkolnictwem (np. uniwersytetami). 

Wpływ na ten rynek będzie wynikał z konwergencji IT oraz telekomunikacji, które zaprezentują nowe 
usługi pozwalające interaktywną współpracę oraz integrację systemu IT i systemu 
telekomunikacyjnego. Oczekuje się, iŜ liderzy rynkowi będą musieli zainwestować w systemy IT oraz 
usługi w celu ochrony przed ucieczką klientów.  

Słowacja  

W porównaniu z rynkami Polski, Czech oraz Węgier, słowacki rynek IT jest najmniejszy. Według 
Raportu IDC, wydatki na IT w Słowacji wzrosły o 12,1% w 2006 roku (licząc rok do roku) i wyniosły 1,1 
mld USD. Dynamika sprzedaŜy produktów i usług na słowackim rynku IT wzrosła w porównaniu do 
2005 roku, który charakteryzował się wzrostem na poziomie 9,4% w porównaniu do ponad 12,8% 
wzrostu w 2004 roku, który wynikał z zakończenia projektu „Komputery dla szkół”, pomimo to dynamika 
wzrostu w dalszym ciągu jest niŜsza od tej, którą moŜna zaobserwować w Polsce oraz Czechach.  

Według prognoz zawartych w Raporcie IDC, wartość słowackiego rynku IT w 2007 roku wzrośnie do 1,2 
mld USD, lecz wzrost będzie malał ze względu na dojrzałość rynku. Tempo wzrostu wydatków 
w sektorze IT w ciągu pięciu lat (2007 - 2011), (CAGR), wyniesie 10% rocznie i w 2011 roku osiągnie 
wartość 1,75 mld USD, z segmentem usług charakteryzującym się największą dynamiką. Głównymi 
czynnikami wpływającymi na ten wzrost będą: przyjęcie wspólnej waluty EURO, projekty e - Rządowe, 
a po 2009 roku takŜe 1 mld euro funduszy przeznaczonych na program operacyjny „Informatyzacja dla 
społeczeństwa”.  

Według Raportu IDC przewiduje się, iŜ słowacki rynek usług IT wzrośnie (CAGR), średnio o 11,4% 
rocznie przez pięć lat (2007 - 2011) i osiągnie wartość 616 mln USD w 2011 roku. 

Struktura słowackiego rynku IT jest podobna do rynków w sąsiednich państwach. Według Raportu IDC 
w 2006 roku, wydatki na hardware (sprzęt) stanowiły 50,2% wydatków ogółem w kraju. Na drugim 
miejscu znalazły się wydatki na usługi IT, które stanowiły 32,6% wydatków ogółem, za nimi uplasowały 
się wydatki na software (oprogramowanie) - 17,2% wydatków ogółem. NajwaŜniejszym segmentem 
naszej działalności jest rynek usług IT. Według Raportu IDC, wartość rynku usług IT na Słowacji w 2006 
roku wyniosła 358,5 mln USD. 
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  Rok obrotowy zako ńczony 31 grudnia 

    2006   2005   2004 

   (%) 

Usługi IT w podziale na:        

Oprogramowanie robione na zamówienie    34,2  33,2  24,3 

Nowe rozwiązania   10,9  12,8  18,8 

Instalacja sprzętu oraz wsparcie   3,8  9,8  24,6 

Wsparcie aplikacji   13,7  14,6  12,5 

Outsourcing  11,5  11,9  9,6 

Bezpieczeństwo IT   1,8  3,0  2,6 

Pozostałe   24,2  14,7   7,6 

Źródło: Weekly Trend IT Survey 

Według Raportu IDC, rynek instytucji bankowo – finansowych stanowił około 26,3% udział w słowackim 
rynku IT, w 2006 r. Drugim znaczącym rynkiem był sektor publiczny, z udziałem w na poziomie 20,7%. 
W 2006 r. sektor produkcyjny był na trzecim miejscu, pod względem wydatków, z udziałem w rynku na 
poziomie 16,4%. Oczekuje się, iŜ popyt ze strony sektora publicznego pozostanie wysoki, co będzie 
wynikiem integracji Słowacji z UE i NATO, ulepszaniem systemów IT w zakładach ubezpieczeń, 
władzach podatkowych oraz innych publicznych instytucjach. Dodatkowo Grupa Asseco rozpoczyna 
działalność na nowych rynkach (m.in. Serbia, Chorwacja, Rumunia, Litwa, Niemcy, Austria), na których 
w okresie II kwartałów zakończonych 30 czerwca 2008 r. Grupa Asseco wygenerowała około 23,4% 
przychodów ze sprzedaŜy z czego największy udział miały przychody ze sprzedaŜy na rynku 
bałkańskim, które stanowiły 12,4% przychodów oraz rumuńskim gdzie grupa wygenerował 6,4% 
przychodów grupy. 

Rynek IT na Słowacji w 2006 roku w przekroju  

PoniŜsza przekrojowa analiza sektorów bazuje na Raporcie IDC. Jeśli nie stwierdzono inaczej, 
wszystkie liczby w poniŜszym rozdziale pochodzą z Raportu IDC. 

Słowacki sektor bankowo-finansowy 

Jest to tradycyjnie najwaŜniejszy sektor dla Asseco Slovakia. W 2006 roku szeroko rozumiany sektor 
finansowy, w skład którego wchodzi bankowość, ubezpieczenia oraz inne usługi finansowe, był 
największym rynkiem na Słowacji osiągając 26,3% udział w rynku usług IT. Liderem na rynku 
dostawców usług IT dla tego sektora było Asseco Slovakia (11,6% udziału w rynku). Za nim uplasowały 
się Axa, IBM, Siemens Business Services, oraz Accenture. 

Słowacki sektor administracji publicznej 

Usługi informatyczne dla szeroko rozumianej administracji publicznej stanowily 20,7% wszystkich usług 
IT na rynku słowackim.  

Liderem wśród dostawców usług IT dla tego sektora był Siemens Business Services (projekt dla 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) a za nim kolejno HP, Gratex International, IBM oraz Beset. 

Investycje w tym sektorze były skoncentrowane na wprowadzaniu do sektora rządowego 
standardowych rozwiązań biznesowych uŜywanych w przedsiębiorstwach komercyjnych oraz 
wykorzystaniu Internetu i aplikacji z interfejsem internetowym jak równieŜ indywidualnych rozwiązań dla 
departamentów rządowych. 

Słowacki sektor produkcyjny 

Rynek usług IT w tym sektorze stanowił 16,4% wszystkich usług informatycznych na rynku słowackim. 
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Wzrost tego sektora był spowodowany dobrą koniunkturą w niektórych branŜach przemysłu oraz 
napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (np. Peugeot, Kia, Panasonic). Ponadto istotnymi 
czynnikami były: stabilny wzrost gospodarczy oraz przyjazne dla przedsiębiorców otoczenie.  

Największym dostawcą na tym rynku była firma Tempest, następnie Soitron, Siemens Business 
Services, Ipesot oraz IBM. 

Rynek usług komunalnych  

Według raportu IDC rynek usług komunalnych stanowił 9,9% rynku usług IT na Słowacji. W 2006 roku 
sektor ten wydał na usługi IT kwotę 1,1 miliarda SKK. 

Największym dostawcą usług na tym rynku był PosAm, następnie Aiten, IBM, IDS Scheer oraz Ness. 

Sektory finansowy oraz opieki zdrowotnej są najwaŜniejszymi dla działalności Asseco Slovakia (pozycja 
spółki na tych rynkach jest stabilna).  

W sektorach produkcyjnym oraz administracji publicznej pozycja Asseco Slovakia jest słaba a spółka 
rozwaŜa pozyskanie klientów na tych rynkach poprzez akwizycje. 

ERP na Słowacji w 2006 roku  

Po przejęciu spółki LCS International oraz DATALOCK segment ERP stał się bardzo istotny dla Grupy 
Kapitałowej Asseco. Według Raportu Infoware z 2007 roku słowacki rynek aplikacji dla przedsiębiorstw 
wzrósł w 2006 roku a jego wartość wyniosła 2,8 miliarda SKK. Według tego samego raportu źródłem 
największych przychodów był sektor produkcyjny (ponad 38, 8%), następnie sektor dystrybucji (16,1%) 
oraz sprzedaŜy hurtowej (10,1%). 

Liderem wśród dostawców na tym rynku jest SAP (38,3% udziału w rynku). DATALOCK oraz LCS 
Slovensko (spółka zaleŜna LCS International) znajdują się w 5 największych firm. Spółki oferują swoje 
usługi dla róŜnych segmentów rynku: DATALOCK koncentruje się na administracji publicznej natomiast 
LCS Slovensko skupia się na klientach biznesowych, transporcie oraz logistyce.  

Tendencje w sektorze IT na Słowacji 

PoniŜej przedstawione zostały kluczowe tendencje, które charakteryzują Słowacki rynek IT: 

• Spodziewany jest dalszy wzrost wydatków na IT towarzyszący stabilnemu wzrostowi 
gospodarczemu oraz przyjaznemu otoczeniu dla przedsiębiorstw. Pod tym względem Słowacja 
pozostaje bardzo atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji zagranicznych. Poza tym automatyzacja 
słowackich przedsiębiorstw produkcyjny znajduje się na poziomie duŜo niŜszym niŜ średnia w 
UE co zmusza je do zwiększania nakładów inwestycyjnych na IT. 

• Główną tendencją obecnie występującą na rynku usług dla sektora finansowego jest 
koncentracja na projektach związanych ze zmianą waluty lokalnej na EURO. Jest to 
spowodowane faktem, Ŝe instytucje finansowe przeznaczają swoje zasoby oraz budŜety na 
2008 rok na projekty związane z EURO, 

• Przewiduje się, Ŝe administracja publiczna będzie kontynuować inwestycje w systemy 
informatyczne częściowo pod wpływem Unii Europejskiej w związku z wymaganiami 
dotyczącymi e-government. Wydatki instytucji rządowych na IT nie podlegające dofinansowaniu 
ze środków UE zwolnią. 

Bałkany 

Poziom wydatków na technologie informatyczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca był w 2006 roku 
w krajach bałkańskich znacznie zróŜnicowany. Ze stawki państw regionu wyróŜniała się Chorwacja, 
w której wydatki na IT per capita zamykały się kwotą 208 USD (w Polsce wynosiły około 145 USD). 
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To o wiele mniej niŜ w przypadku średniej dla 25 członków Unii Europejskiej (795 USD)3. Reszta 
państw regionu zdecydowanie odbiegała poziomem inwestycji w technologie informatyczne. W tym 
gronie moŜna wyróŜnić dwie grupy państw: państwa o średnim poziomie wydatków (Bułgaria – 81 USD, 
Czarnogóra – 66 USD, Serbia – 59 USD, Macedonia – 40 USD) i państwa o niskim poziomie (Bośnia i 
Hercegowina-29USD  i Albania – 17 USD).  

ICT Opportunity Index w 2007 roku 

Gospodarki państw bałkańskich naleŜą do grupy o średnim poziomie rozwoju pod względem technologii 
ICT. Termin ICT (Information and Communications Technology) obejmuje wszelkie urządzenia lub 
aplikacje słuŜące do komunikowania się za pomocą: radia, telewizji, telefonów, komputerów, sieci 
komputerowych, systemów satelitarnych, wideokonferencji oraz systemów e-learningu. International 
Telecommunication Union (ITU) ocenia poziom zaawansowania technologicznego 183 państw na 
świecie za pomocą wskaźnika ICT Opportunity Index. W zestawieniu tym państwa regionu 
bałkańskiego za 2007 rok plasują się zasadniczo w środku stawki. NajwyŜej w klasyfikacji jest 
Chorwacja (45 miejsce) następna jest Bułgaria która zajmuje dopiero (71 miejsce). 

Lp. Państwo 

Network 
index 

(w pkt.) 

Skills 
index (w 

pkt.) 

Uptake 
index (w 

pkt.) 

Intensity 
index 

(w pkt.) 

ICT-OI 

(w pkt.) 

Średnioroczna zmiana 
ICT-OI w latach 2001-

2005 

(w %) 

1 Szwecja 605,1 153,8 464,5 470,59 377,69 43,52 

2 Luksemburg 675,5 112,0 412,6 607,37 371,10 77,20 

3 Hong Kong 553,7 117,0 366,7 751,74 365,54 57,09 

4 Holandia 555,6 141,6 472,6 466,09 362,82 53,04 

5 Dania 616,5 145,8 390,2 483,22 360,79 42,07 

6 Szwajcaria 548,7 110,3 417,8 618,51 353,60 43,26 

7 Singapur 437,6 136,3 395,9 611,56 346,68 49,79 

8 Wielka Brytania 590,4 156,9 391,1 397,26 346,37 6 5,94 

9 Islandia 486,2 141,4 411,5 475,50 340,57 50,62 

10 Norwegia 492,8 147,4 387,7 466,27 338,53 51,76 

45 Chorwacja 241,5 121,3 217,8 151,75 176,40 49,25 

46 Polska 190,7 137,5 211,6 137,94 166,36 58,20 

55 Rumunia 158,3 120,8 165,1 162,38 150,45 86,33 

71 Bułgaria 185,5 127,8 128,7 76,15 123,46 30,11 

73 Macedonia 137,6 115,3 140,6 94,10 120,36 52,27 

77 Bośnia 118,3 121,3 117,9 97,96 113,44 57,72 

78 Serbia i Czarnogóra 165,1 121,3 95,9 79,75 111,2 3 36,54 

106 Albania 91,8 108,9 53,9 73,29 79,25 57,49 

Źródło: ITU 

Metodologia wskaźnika ICT OI 

Network index (wskaźnik sieci): liczba linii stacjonarnych na 100 mieszkańców, liczba abonentów sieci 
komórkowych na 100 mieszkańców, pasmo internetowe (kbps na mieszkańca),  

Skills index (wskaźnik umiejętności): piśmienność u dorosłych, poziom rekrutacji szkolnej, 

Uptake index (wskaźnik asymilacji): liczba komputerów na 100 mieszkańców, liczba uŜytkowników 
Internetu na 100 mieszkańców, odsetek gospodarstw domowych posiadających telewizor, 

                                                 
3 Źródło: Comparative Overview of the Overall and Governmental IT Spending in SEE countries, B. Žitnik, Kresimir Alič, 3rd Information Society 
Conference, Sarajevo, October 28-30 200 
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Intensity index (wskaźnik intensywności): liczba uŜytkowników Internetu szerokopasmowego na 100 
mieszkańców, ruch telefoniczny zagranicę w minutach per capita. 

Wydatki na IT w krajach bałka ńskich 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Wydatki na IT (w mln euro) 1.457 1.619 1.790 1.983 2.190 2.403 

Stopa wzrostu wydatków (w %)   11,1% 10,6% 10,8% 10,4% 9,7% 

Źródło: IDC za Comtrade Group 

Wydatki na IT na rynku bałkańskim sięgnęły 1.619 mln euro w 2007 roku, wzrost o 11,1% w stosunku 
do roku poprzedniego. Szacowany przez IDC poziom wydatów na IT na rynku bałkańskim wyniesie 
w 2008 roku 1.790 mln euro (dane za IDC). Rynek ten charakteryzuje się duŜą dynamiką wzrostu, która 
powinna utrzymać się na zblizonym poziomie w najbliŜszych latach. 

 
Rumunia 

Z początkiem 2007 roku Rumunia przystąpiła do grona krajów Unii Europejskiej. Według CIA World 
Factbook w 2007 roku Rumunię charakteryzował dynamiczny wzrost gospodarczy – na poziomie 6% 
przy inflacji wynoszącej 4,8% oraz stopie bezrobocia na poziomie 4,1%. PKB per capita (PPP) wynosiło 
11 400 USD. Inwestycje stanowiły 28% PKB natomiast dług publiczny wyniósł 18,2% PKB. Udział 
sektora prywatnego w PKB wyniósł około 70%.  

Wydatki na IT na rynku rumuńskim sięgnęły 1.096 mln euro w 2007 roku i był o 16,7% wyŜszy niŜ rok 
wcześniej (dane za IDC). Największe znaczenie odgrywa segment hardware, który stanowi około 70% 
rynku. Pozostała część przypada na usługi i software. Firmy informatyczne czerpią korzyści z 
przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej. Według Radio Romania International w 2008 roku przeszło 
9 tys. małych i średnich przedsiębiorstw informatycznych moŜe skorzystać na napływie funduszy 
unijnych wartych około 150 mln euro.  

W 2006 roku w Rumuni wydatki na IT per capita zamykały się kwotą 66 USD (w Polsce wynosiły około 
145 USD, średnia w 25 krajach Unii Europejskiej to 795 USD) . Według szacunków IDC wydatki na IT 
będą dynamicznie rosły w najbliŜszych latach.  

                                                 
4 Skumulowane wydatki na IT w krajach bałkańskich rozumianych jako: Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Albania, 
oraz Czarnogóra. 
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4. Pozycja Asseco Poland S.A. oraz Grupy Asseco na ryn ku informatycznym 

Polski rynek IT podzielony jest pomiędzy kilka tysięcy podmiotów, które zajmują się dostarczaniem 
usług, oprogramowania oraz sprzedaŜą i produkcją sprzętu.5  

Grupa Asseco klasyfikowana jest wśród czołówki polskich przedsiębiorstw informatycznych – 
integratorów rozwiązań dla sektora finansowego i bankowego. Za głównych konkurentów na rynku IT 
(rozwiązania dla sektora bankowego) zalicza się Sygnity S.A. oraz Comarch S.A. Według Raportu 
Teleinfo 500 z 2008 roku Asseco sklasyfikowane zostało na pierwszym miejscu pod względem 
przychodów z dostaw dla banków i instytucji finansowych w 2007 roku, wyprzedzając m.in. Sygnity 
S.A., Comarch S.A. 

 

przychody ze sprzeda Ŝy systemów 
finansowo-bankowych 

2007 
lp. firma / miasto 

tys. PLN 

1 Asseco Poland / Rzeszów 25 081 

2 Polsoft PB / Poznań 11 376 

3 Atena / Sopot 9 709 

 Comarch / Kraków 8 862 

4 ABG / Warszawa 8 681 

5 ZETO / Katowice 6 904 

6 Heuthes / Szczecin 6 876 

7 SoftNet / Kraków 4 326 

8 Unizeto Technologies / Szczecin 4 134 

9 DGT / Straszyn 3 800 

10 Softman / Piaseczno 3 000 

Źródło: Raport Teleinfo 500 (2008 rok) 

                                                 
5 Raport Teleinfo 500  
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przychody z dostaw dla banków i instytucji 
finansowych 

2007 2006 
lp. firma / miasto 

tys. PLN tys. PLN 

1 Asseco Poland / Rzeszów 351 643 243 303 

 Sygnity / Warszawa (GK) 318 980 296 660 

 IBM / Warszawa 308 000 - 

2 Sygnity / Warszawa  219 920 202 760 

3 Blue Media / Sopot 169 183 72 344 

4 Comarch / Krakó5.w 123 036 114 990 

5 Oracle Polska / Warszawa 114 110 85 405 

 Comarch / Krakó6.w (GK) 106 332 116 497 

6 Wincor Nixdorf /  Warszawa 96 536 83 489 

 Delotte / Warszawa 84 205 55 236 

 ABG / Warszawa (GK) 74 824 52 222 

7 Polsoft PB / Poznań 74 734 42 767 

8 NCR Polska / Warszawa 68 511 52 152 

9 NextiraOne Polska / Warszawa 62 461 44 497 

10 Talekx / Poznań 57 670 35 910 

Źródło: Raport Teleinfo 500 (2008 rok) 

Drugim kluczowym obszarem działalności Grupy Asseco jest dostarczanie usług dla sektora 
administracji publicznej. Do głównych konkurentów zalicza się ABG S.A. Charakterystyczną cechą tego 
segmentu rynku IT jest wysoki stopień rozdrobnienia – nie ma podmiotu, którego udział w rynku 
przekraczałby 8%6. 

przychody ze sprzeda Ŝy systemów 
dla administracji 

2007 
lp. firma / miasto 

tys. PLN 

1 ABG / Warszawa 75 807 

2 Asseco Poland / Rzeszów 17 943 

3 Vulcan Wrocław 15 157 

 Wasko / Gliwice 10 776 

4 Rekord / Bielsko Biała 5 315 

5. Rodan Systems / Warszawa 5 208 

 Comarch / Kraków 4 382 

6 SHH / Wrocław 3 352 

7 MIS Wrocław 2 890 

8 M2 NET / Warszawa 2 135 

9 AIS.PL / Toruń 1 958 

 Macrologic / Warszawa 1 885 

10 Polsoft PB / Poznań 1 660 

Źródło: Teleinfo 500 

Po połączeniu z Prokom, Grupa Asseco umocniła swoją pozycję na polskim rynku IT przejmując 
w drodze sukcesji uniwersalnej znaczący pakiet akcji ABG. 

                                                 
6 Raport DiS 
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Ze względu na charakter działalności Asseco postrzega swoich konkurentów przez pryzmat ich ofert 
produktowych, które odpowiadają technologicznie, funkcjonalnie oraz zastosowaniem produktom Grupy 
kierowanym do konkretnych nisz rynkowych. 

Asseco jest największym polskim przedsiębiorstwem IT pod względem kapitalizacji rynkowej. Na dzień 
14 sierpnia 2008 roku kapitalizacja rynkowa największej polskiej spółki IT – Asseco wyniosła 4 352,44 
mln PLN, Comarch S.A. – 636,85 mln PLN, Sygnity S.A. – 239,97 mlnPLN, Asseco Slovakia – 640,80 
mln PLN, ABG – 561,86 mln PLN, Asseco Business Solutions - 411,04 mln PLN7.  

Warto podkreślić, iŜ za wyjątkiem Comarch S.A. i Sygnity S.A., wymienione spółki naleŜą do Grupy 
Asseco. 

Wybrane pozycje Asseco Poland w rankingach 
 

Raport Teleinfo 500 z 2007 roku, Polska 

Miejsce w rankingu 
lp. Kryteria rankingu 

Asseco Prokom 

1 100 firm realizujących usługi informatyczne w Polsce w 2007 r. 2 3 

2 
100 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla banków i 
instytucji finansowych w Polsce w 2007 r. 1 - 

3 50 firm realizujących usługi serwisowe IT w Polsce w 2007 r. 1 - 

4 50 firm realizujących usługi wdroŜeniowe IT w Polsce w 2007 r. 2 3 

5 17 producentów systemów dla administracji w Polsce w 2007 r. 2 - 

6 100 krajowych producentów oprogramowania w Polsce w 2007 r.   6 - 

7 
100 największych firm integracyjnych według przychodu z kontraktów 
integracyjnych w Polsce w 2007 r. 

2 

(399.091 tys. 
PLN) 

3 

(352.060 
tys. PLN) 

8 50 największych integratorów aplikacyjnych w Polsce w 2007 r. 4 2 

9 
50 firm realizujących usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie w 
Polsce w 2007 r. 

6 - 

10 25 firm największej zyskowności w 2007 r. 1 3 

11 50 firm informatycznych o największym zysku netto w 2007 r. 2 3 

12 50 firm informatycznych o największym zysku brutto w 2007 r. 2 3 

13 
50 firm informatycznych o największej liczbie pracowników w 2007 r. 
(pracownicy etatowi) 6 - 

14 500 największych firm informatycznych w Polsce  w 2007 r. 17 - 

15 50 największych integratorów systemowych w Polsce w 2007 r. 7 13 

16 50 firm informatycznych o największym kapitale własnym w 2007 r. 1 2 

17 200 największych firm informatycznych obecnych na polskim rynku w 2007 r. 7 3 

 

                                                 
7 Bloomberg – dane z dn. 14 sierpnia 2008 roku., lista nie obejmuje dystrybutorów sprzętu IT AB S.A.; Action S.A., etc.  
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Computerworld TOP 200 za 2007 rok 

Miejsce w rankingu 
lp. Kryteria rankingu 

Asseco Prokom 

1 Firmy informatyczne działające w Polsce 21 17 

2 Przychody Grup Kapitałowych w 2007 r. 3 - 

3 Firmy Informatyczne świadczące usługi w 2007 r. 5 6 

4 Firmy świadczące usługi wdroŜenia oprogramowania w 2007 r. 2 - 

5 Firmy świadczące usługi doradcze 3 - 

6 Firmy sprzedające oprogramowanie własne w 2007 r. 14 9 

7 Firmy osiągające przychody z sektora bankowego w 2007 r. 1 - 

8 Firmy osiągające przychód z sektora administracji w 2007 r. 15 1 

9 Firmy i grupy kapitałowe o największym zatrudnieniu 2 1 

10 Firmy o największym zysku brutto w 2007 r. 1 - 

 

Warsaw Business Journal „Ranking producentów softwa re” za 2007 rok 

Rank Company 
name 

Revenue from own 
software (mln PLN): 

2007|2006|2005 

Total revenue 
(mln PLN): 

2007|2006|2005 

Net profit (mln 
PLN): 

2007|2006|2005 
Software produced 

1 Oracle 
Polska 325|299|269 422|388|340 WND|WND|WND 

Relational databases; 
middleware; 

programmer’s tools; 
business applications: 

ERP, CRM, BI 

2 ABG S.A. 282|154|115 468|275|283 33|26|21 

ERP Systems; Billing's 
Systems; EU and 
Structural Funds 
software; NATO, 

Military and Health 
Sectors  

3 SAP Polska 228.5|201|187 278.6|250|229 WND|WND|WND 

Management support 
software, customer 

relationship and supply 
chain management; 

integration  and 
middleware platform; 

software for MŚP 

4 
Asseco 

Poland S.A. 228.3|171|96 443.4|301|324 105.7|58|54 

Transaction systems; 
analytic systems; 

electronic banking; 
electronic settlement; 

other supporting 
systems 

5 ComArch 
S.A. 

146.2|141.4|88.1 581|491.6|444 42.4|53|27.8 

IT systems for industry, 
retail, telecoms, public 

administration, financial 
institutions and banks; 
B2B and B2C Internet 
solutions; E and CRM 

systems; ERP 

6 Young Digital 
Planet S.A. 81.8|77.7|77.3 57.8|60.5|WND 3.9|10.2|15.9 

Foreign languages 
programs; multimedia 

dictionaries and 
schoolbooks; children 

with learning disabilities 
programs; training 

platforms  
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7 Winuel S.A. 60.8|48.5|59.4 292.6|204.1|159 -1.9|7.8|12.1 

Business process 
supporting systems; 

management supporting 
systems; spatial 

information systems; 
documents' circulation 

systems 

8 

Asseco 
Business 
Solutions 

S.A. 

57.6 (2)|43.1 (3)|WND 112.7 (2)|87.5 
(3)|WND 15.3 (2)|8.7 (3)| 

Comprehensive IT 
solutions for company 

management 
dedicated to all market 

sectors with the 
consideration of 

companies size, their 
profile and preferable 

technology as well   

9 Teta S.A. 51.7|36.3|28.2 63.4|39.9|34.2 9.5|6.4|4.5 

Management support 
software including 

financial, commercial, 
supply, payroll and 

production packages 

10 Sygnity S.A. 43.7|42|WND 620.5|581.4|WND -44.3|-7.8|WND WND 
(Ranking “Computer Software Producers” Warsaw Business Journal 01.08.2008) 
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5. Oferta Grupy Asseco  

Jednostka Dominująca i spółki z Grupy Asseco oferują szeroką gamę produktów i usług IT 
skierowanych do klientów z róŜnych gałęzi przemysłu i o róŜnej skali działalności. Aktualną ofertę Grupy 
Asseco, uwzględniającą produkty oferowane przez spółkę Prokom i spółki grupy Prokom, moŜna 
podzielić na cztery zasadnicze grupy: 

a. Oprogramowanie własne 

Grupa Asseco od początku swojej działalności dostarcza własne oprogramowanie dla sektora 
finansowo-bankowego. Wysoka pozycja wśród dostawców rozwiązań w Polsce i zdobywana pozycja na 
innych rynkach na których Grupa Asseco prowadzi działalność, jest konsekwencją wielu lat pracy, 
najwyŜszej jakości świadczonych usług oraz doświadczenia nabytego we współpracy z polskimi 
i zachodnimi instytucjami finansowymi. Najlepszym dowodem skuteczności i jakości oferowanych przez 
Grupę Asseco produktów jest zadowolenie duŜej grupy klientów. Z kompleksowych rozwiązań Grupy 
korzystają czołowe banki działające w Polsce (m.in. Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., Bank 
Handlowy w Warszawie S.A.). 

def3000, def2000 

def3000 to nowoczesny technologicznie system informatyczny, w którego budowie wykorzystano 
doświadczenia zdobyte w czasie działalności na polskim rynku producentów oprogramowania dla 
bankowości. def3000 jest następcą systemu def2000 wdraŜanego i funkcjonującego w wielu polskich 
bankach. System def3000 charakteryzuje się wieloma ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Grupa 
planuje wdraŜanie def3000 w sektorze banków spółdzielczych, jeśli sektor ten rozwinie się w kierunku 
outsourcingu. 

def3000 obejmuje następujące obszary: 

� Systemy transakcyjne (core processing); 
� Systemy bankowości elektronicznej (channels); 
� Systemy analityczne (business inteligence); 
� Systemy wspomagające (business extensions); 

 

PROMAK 

Kompleksowa oferta Grupy Asseco dla rynku kapitałowego obejmuje grupę produktów PROMAK. 

Grupa produktów PROMAK dzieli się na: 

� systemy dla biur maklerskich; 
� systemy dla banków; 
� systemy zarządzania aktywami. 

 

LIDS | TOMS | AMES 

Zintegrowany system opracowany został przy współpracy i zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstw 
zajmujących się dystrybucją szeroko pojętych mediów. Znaczący wpływ na jego zakres miały równieŜ 
podmioty, które ze względu na charakter prowadzonej działalności eksploatują rozległą lub 
rozbudowaną infrastrukturę techniczną. Oferowane rozwiązanie dostosowane zostało do specyficznych 
potrzeb spółek działających na polskim rynku i przeznaczone jest dla przedsiębiorstw sieciowych 
związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedaŜą mediów oraz szeroko pojętego przemysłu. 

Zintegrowany System Ewidencji i Zarządzania Eksploatacją Infrastruktury Technicznej i 
Nieruchomościami tworzy grupa komplementarnych i ściśle współpracujących ze sobą produktów:  

LIDS – System Ewidencji i Informacji Przestrzennej o Infrastrukturze Technicznej. Zakres: pozyskiwanie 
oraz udostępnianie informacji dotyczących infrastruktury technicznej.  
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TOMS – System Zarządzania Eksploatacją Infrastruktury Technicznej. Zakres: planowanie oraz 
zarządzanie pracami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem sieci.  

AMES – System Zarządzania Nieruchomościami (Majątkiem Trwałym). Zakres: zarządzanie 
nieruchomościami oraz powiązaną dokumentacją administracyjną, finansową i prawną. 

b. Oprogramowanie obce 

Współpraca ze światowymi liderami informatyki pozwala na rozszerzenie oferty Grupy Asseco o 
atrakcyjne i stabilne rozwiązania z zakresu tworzenia aplikacji sieciowych, systemów windykacyjnych, 
systemów klasy GIS/NIS, oraz systemów zarządzania wydajnością. 

CRM update.seven  

update.seven to kompleksowe i elastyczne rozwiązanie CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami), 
które moŜna wdroŜyć szybko, a jego dostosowanie do potrzeb instytucji finansowej jest łatwe i nie 
wymaga programowania. Gwarantuje to sprawne zarządzanie projektem oraz szybki zwrot z inwestycji 
(ROI).  

Specjalnie dla firm z sektora usług finansowych powstała wersja branŜowa rozwiązania, która spełnia 
wymogi zarówno bankowości korporacyjnej, private bankingu, bankowości inwestycyjnej, jak i firm 
leasingowych i ubezpieczeniowych. 

Revenue Management System (RMS)  

RMS jest wiodącym na świecie systemem informatycznym wspomagającym proces windykacji 
i zarządzania przeterminowanymi naleŜnościami. UŜycie systemu RMS skutkuje znaczącym wzrostem 
skuteczności w odzyskiwaniu naleŜności, natychmiastową redukcją kosztów windykacji, zwiększoną 
efektywnością w wykorzystaniu zasobów.  

RMS oferuje funkcje analityczne i funkcjonalność oraz zaawansowane zarządzanie informacją. System 
RMS moŜe być łatwo zintegrowany z dotychczasową architekturą w konkretnej organizacji, bez 
problemu pracując równolegle z istniejącymi aplikacjami księgowymi, CRM i MIS.  

TIVOLI Software  

Portfolio narzędzi Tivoli obejmuje obecnie kilkadziesiąt produktów, podzielonych na trzy grupy: 
zarządzanie wydajnością i konfiguracjami (automatyzacja zarządzania), zarządzanie danymi 
i zarządzanie bezpieczeństwem. Całość oferowana pod wspólną nazwą IBM Tivoli Management 
Environment stanowi kompletne rozwiązanie integrujące funkcje zarządzania zasobami IT. UmoŜliwia 
monitorowanie i zarządzanie całym środowiskiem – od komputerów PC, przez systemy zbudowane 
w architekturze klient – serwer, aŜ po wielkie sieci korporacyjne, maszyny typu mainframe oraz usługi 
internetowe.   

Systemy ERP 

SAP Business Suite  

SAP Business Suite jest kompletną platformą rozwiązań, usług i technologii wspomagających 
pracowników, klientów oraz kooperantów - wszystkie strony procesów zachodzących w 
przedsiębiorstwach. Zawiera on rozwiązania pozwalające na tworzenie infrastruktury dla prowadzenia 
współpracy gospodarczej z wykorzystaniem Internetu (e-biznesu). Pozwala równieŜ na tworzenie w 
przedsiębiorstwie portali wspierających przepływ informacji. Ułatwia integrowanie aplikacji 
wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, prowadzące do zmniejszenia ryzykowności, czasochłonności 
oraz kapitałochłonności działań realizowanych przez przedsiębiorstwo.   

Oracle Applications  

Pakiet Oracle E-Business Suite składa się z zestawu aplikacji pozwalających na spójne zarządzanie 
finansami, relacjami z klientami, dostawcami, partnerami i pracownikami przedsiębiorstwa oraz 
procesami logistycznymi. Funkcje analityczne i sprawozdawcze realizowane są przez narzędzia 
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hurtowni danych Oracle: Oracle Express Server, Financials & Sales Analyzers, oraz Oracle Warehouse 
Builder.  

Systemy IRP 

HP OpenView AssetCenter 

System umoŜliwia obsługę procesów nabywania, dzierŜawy oraz monitorowanie i kontrolę kosztów. W 
oparciu o mechanizmy sterowania przebiegami procesów (workflows) i kreatory, przedsiębiorstwo moŜe 
zbudować standardowe procedury realizacji zadań uwzględniając własne zasady biznesowe.    

HP OpenView ServiceCenter 

Poszczególne moduły systemu wspomagają wszelkie aspekty funkcjonowania serwisu, począwszy od 
klasycznego Help Desku (przyjmowanie zgłoszeń, rozwiązywanie problemów), poprzez proaktywną 
organizację pracy (planowanie i zarządzanie zadaniami oraz przesunięciami i zmianami), aŜ do 
zarządzania kontraktami, w tym porozumieniami SLA na świadczenie usług serwisowych wydziałom 
przedsiębiorstwa. 

HP OpenView Get-It 

Get-It jest portalem intranetowym udostępniającym interfejs uŜytkownika do odpowiednich aplikacji HP 
OpenView ex-Peregrine, takich jak ServiceCenter i AssetCenter. UmoŜliwia pracownikowi korzystanie z 
serwisu, otrzymywanie odpowiedzi na pytanie, zapewnienie sobie niezbędnego do pracy wyposaŜenia 
oraz łatwy i szybki dostęp do zasobów firmy. 

c. Usługi outsourcingowe 

Usługi te dedykowane są do tych przedsiębiorstw, które nie chcą ponosić wysokich nakładów 
inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury informatycznej na potrzeby prowadzenia 
działalności operacyjnej. Oferta outsourcingowa Grupy Asseco obejmuje szeroki zakres rozwiązań 
informatycznych: od systemów transakcyjnych, poprzez bankowość internetową i systemy kartowe aŜ 
do outsourcingu elementów infrastruktury informatycznej. Dzięki tym alternatywnym, atrakcyjnym 
finansowo i bezpiecznym rozwiązaniom, przedsiębiorstwa mogą znacznie unowocześnić i uatrakcyjnić 
własną ofertę. 

d. Usługi integracyjne 

Oferta Grupy Asseco w zakresie integracji obejmuje bardzo szeroki zestaw usług i produktów, 
począwszy od rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych i sieci, 
bezpieczeństwem zasobów i usług, poprzez budowę struktur sieciowych (lokalnych i rozległych, 
przewodowych i bezprzewodowych) oraz usług optymalizujących efektywność dostępu do danych i 
wykorzystanie pasma, po systemy portalowe, usługi zarządzania strukturą informatyczną oraz centra 
przetwarzania danych. W ofercie znajdują się równieŜ kompleksowe usługi w zakresie projektowania i 
realizacji systemów tzw. inteligentnego budynku oraz usługi audytorskie związane z bezpieczeństwem 
systemów teleinformatycznych. Grupa Asseco wspomaga klientów świadcząc profesjonalne usługi 
konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych.  

 

Ponadto Spółki z Grupy Asseco oferuj ą nast ępujące usługi IT: 

Usługi telekomunikacyjne 

Obecnie Grupa Asseco dostarcza równieŜ rozwiązania telekomunikacyjne i internetowe. Oprócz 
standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej oferuje takŜe usługi VPN (virtual private 
networks). 

Usługi analityczno-programistyczne 

Grupa Asseco proponuje zaawansowane usługi programistyczne, oparte na najnowszych technologiach 
informatycznych, zapewniające bezpieczne i efektywne tworzenie aplikacji wspomagających 
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zarządzanie. Ponadto zajmuje się implementacją i integracją systemów oraz szkoleniem uŜytkowników 
i administratorów, jak równieŜ serwisem i utrzymaniem systemów. 

Zarządzanie i prowadzenie projektów 

Grupa Asseco oferuje klientom sprawdzoną metodologię prowadzenia projektów informatycznych oraz 
narzędzia wykorzystywane do budowy modeli procesów i ich synchronizacji z wymaganiami aplikacji. 
Dzięki tej usłudze moŜliwa jest minimalizacja kosztów oraz skrócenie czasu realizacji projektów. 

Usługi serwisowe 

Jednym z kluczowych elementów poprawnej realizacji projektów informatycznych jest optymalny 
poziom serwisu. Usługa ta dotyczy rozbudowy infrastruktury informatycznej oraz serwisowania sprzętu 
i oprogramowania. 

Projektowanie, wdro Ŝenie i utrzymanie - zarz ądzanie infrastruktur ą informatyczn ą 

Grupa Asseco proponuje wdroŜenie zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem 
informatycznym, pozwalających na optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury i zwiększenie jej 
wydajności. 

Zarządzanie informacj ą 

Grupa Asseco oferuje rozwiązania, zapewniające stały i błyskawiczny dostęp do zgromadzonych 
w organizacji dokumentów i danych. Pozwalają one porządkować i zarządzać nawet największymi 
zbiorami danych, niezaleŜnie od formatu, w jakim są przechowywane i źródeł z jakich pochodzą. 

E-Learning 

Grupa Asseco wdraŜa i udostępnia platformy e-Learningowe w dziedzinie zarządzania rozwojem 
zasobami ludzkimi oraz tworzy dedykowane kursy, oferuje równieŜ kursy z zakresu: IT oraz 
umiejętności biznesowych. 

Istotne nowe produkty i usługi 

Grupa Asseco dokonała i dokonuje przejęć spółek informatycznych, które posiadają własne rozwiązania 
i oferują nowe produkty i usługi wzbogacające ofertę Grupy Asseco. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: 

� spółka Sintagma: (i) Libis – oprogramowanie słuŜące do zarządzania dokumentacją; (ii) Avilys – 
oprogramowanie słuŜące do zarządzania dokumentacją; (iii) LIB-MS – oprogramowanie 
wykorzystywane przez instytucje ubezpieczeniowe (na Ŝycie);  

� spółka Logos: (i) PKI VAS – rozwiązanie dotyczące podpisu elektronicznego oparte o kartę 
elektroniczną; (ii) SxS Server - generator kodów jednorazowych słuŜący do uwierzytelniania 
transakcji np. internetowych; (ii) SxS/CAP Server - karta chip słuŜąca do uwierzytelniania 
transakcji np. internetowych; 

� spółka Pexim: (i) PUB2000 – core Banking; (ii) TEZAURI – Oprogramowanie wspomagające 
procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach 
informatycznych; (iii) ePAY – portal obsługujący płatności elektroniczne; (iv) iBANK – 
Oprogramowanie wspomagające bankowość elektroniczną; 

� spółka Pexim Cardinfo: (i) 24x7 Service Support – usługi wsparcia i opieki informatycznej dla 
terminali EFT POS oraz ATM.; (ii) EFT POS terminals software – aplikacja umoŜliwiająca 
uŜytkownikom POS uzyskanie szybkiego dostępu do informacji, w odpowiedzi na zmiany 
wprowadzane w oprogramowaniu do POS; (iii) eTop Up application – oprogramowanie do 
przetwarzania i dystrybucji danych dla operatorów mobilnych; (iv) Spółka ponadto dostarcza 
kompleksowe rozwiązania w zakresie dostawy, instalacji oraz oprogramowania dla 
bankomatów i terminali płatniczych (POS); 

� spółka Antegra: Bi (Banking Internet) – centralny system bankowy wraz z modułami 
funkcjonalnymi;  
Bi Card (CMS) – oprogramowanie do obsługi kart płatniczych; Bi APS (Application Proccesing 
System) – dodatkowe oprogramowanie do podsystemu obsługi udzielonych; Aplication for  
Money Laundering Prevention – oprogramowanie umoŜliwiające wykrywanie podejrzanych 
transakcji; DWH (Data Warehouse) – hurtownie danych. 
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6. Struktura sprzeda Ŝy Grupy w I półroczu 2008 roku  

Struktura przychodów według sektorów 

Największy udział w sprzedaŜy Grupy, zgodnie z przyjętą strategią, miały sektory: bankowość oraz 
przedsiębiorstwa ( łącznie 76 %). 

 

Struktura sprzeda Ŝy Grupy Kapitałowej Asseco wg sektorów 

6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do Zmiana % 

30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 30 czerwca 2008 30 czerwca 2007  

  tys. PLN  tys. PLN  % %   

      
Bankowość i finanse 517 267 248 885 44,3% 49,6% 107,8% 
Przedsiębiorstwa 372 809 132 628 31,9% 26,4% 181,1% 

Instytucje Publiczne 277 806 120 324 23,8% 24,0% 130,9% 

Razem 1 167 882 501 837 100,0% 100,0% 132,7% 

 

Sektor bankowo - finansowy 

Przychody Grupy w pierwszej połowie 2008 roku z sektora bankowego wyniosły 517 267 tys. PLN. 
Udział tego sektora w sprzedaŜy Grupy wyniósł 44,3%. Wysokie przychody ze sprzedaŜy w sektorze 
bankowym wynikają z realizacji kilkunastu znaczących umów dla duŜych i średnich banków 
komercyjnych i znaczącego udziału w obsłudze sektora banków spółdzielczych. NajwaŜniejszym 
i nawiększym z realizowanych kontraktów jest umowa na budowę Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego (ZSI) dla Banku PKO BP S.A., którą Spółka podpisała w sierpniu 2003 roku. 
Przychody zrealizowane w ramach tego kontraktu w pierwszej połowie 2008 roku wyniosły 96 910 tys. 
PLN.  

Na przychody Grupy z sektora bankowego składały się takŜe przychody grup i spółek zaleŜnych. 
Największe przychody do tego sektora zrealizowały grupa Asseco Slovakia, Pexim oraz ABG. SprzedaŜ 
grupy Asseco Slovakia, do sektora bankowego wyniosła w pierwszej połowie 2008 roku 46 556 tys. 
PLN. Pexim wypracował przychody ze sprzedaŜy do sektora bankowego na poziomie 39 329 tys. PLN, 
natomiast ABG 25 916 tys. PLN.  

 

Sektor przedsi ębiorstw 

Przychody Grupy Asseco z sektora przedsiębiorstw w pierwszej połowie 2008  roku wyniosły 372 809 
tys. PLN. Udział tego sektora w sprzedaŜy Grupy wyniósł 31,9%. Na przychody Grupy z tego sektora 
składały się przychody Asseco Poland S.A w kwocie 35 145 tys. PLN, Grupy Asseco Slovakia 55 783 
tys PLN, ABG 55 783 tys. PLN oraz Asseco Business Solutions w wysokości 45 089 tys. PLN.  

 

Sektor administracji publicznej 

Przychody Grupy Asseco z sektora administracji publicznej w pierwszej połowie 2008 roku wyniosły 
277 806 tys. PLN. Udział tego sektora w sprzedaŜy Grupy wyniósł 23,8%. Na przychody Grupy z 
administracji publicznej składały się przychody Asseco Poland S.A w kwocie 79 391 tys. PLN głównie 
przychody z zawartych w okresach wcześniejszych kontraktów dotyczących wdroŜenia systemu 
informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) dla MSWiA. oraz kontraktów 
zawartych z klientami z sektora publicznego, między innymi z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na 
przychody Grupy Asseco z sektora administracji publicznej składały się równieŜ przychody grup i spółek 
zaleŜnych. Największe przychody do tego sektora zrealizowało ABG w kwocie 88 681 tys. PLN oraz 
spółka Asseco Slovakia 50 233 tys. PLN. 
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Struktura przychodów według rodzaju 

W I półroczu 2008 roku przychody ze sprzedaŜy oprogramowania obcego i usług wzrosły o 249,0%, a 
przychody ze sprzedaŜy oprogramowania i usług własnych o 205,1% w porównaniu z analogicznym 
okresem w 2007 roku. Tendencję wzrostową wykazały równieŜ przychody ze sprzedaŜy sprzętu i 
infrastruktury (wzrost w porównaniu do porównywalnego okresu o 25%). Spadły natomiast przychody 
ze sprzedaŜy usług outsourcingowych (-27,2%) w porównaniu do I półrocza 2007 roku. Zmiana 
w strukturze sprzedaŜy wynika głównie z reorganizacji Grupy Asseco oraz dołączenia do Grupy nowych 
spółek.  

Struktura przychodów ze sprzeda Ŝy Grupy Kapitałowej Asseco wg rodzaju 

6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do Zmiana %  
30 czerwca 

2008 
30 czerwca 

2007 
30 czerwca 

2008 
30 czerwca 

2007  

  tys. PLN  tys. PLN  % %   

Oprogramowanie i usługi własne 610 010  199 924 52,2% 39,8% 205,1% 
Oprogramowanie i usługi obce 312 689  89 583 26,8% 17,9% 249,0% 
Sprzęt i infrastruktura 144 085  115 236 12,3% 23,0% 25,0% 
Outsourcing 44 879  61 683 3,8% 12,3% -27,2% 
Teleinformatyka 38 065  34 945 3,3% 7,0% 8,9% 

Pozostała sprzedaŜ 18 154  466 1,6% 0,1%  

Razem 1 167 882 501 837 100,0% 100,0% 132,7% 
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7. Wyniki finansowe Grupy w I półroczu 2008 roku 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej A sseco  
6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 
 tys. PLN tys. PLN Zmiana % 

Przychody ze sprzedaŜy 1 167 882 501 837 132,7% 
Zysk brutto ze sprzedaŜy 400 367 152 797 162,0% 
Zysk netto ze sprzedaŜy 199 261 74 980 165,8% 

Zysk na działalności operacyjnej 199 646 77 520 157,5% 
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki 
Dominuj ącej. 150 766 57 163 163,7% 

 

Podstawowe wska źniki rentowno ści Grupy [%]  

6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 

 % % 

MarŜa brutto na sprzedaŜy 34,3% 30,4% 

MarŜa operacyjna 17,1% 15,4% 

MarŜa netto 12,9% 11,4% 

 

Przychody ze sprzedaŜy Grupy Asseco Poland S.A. w I półroczu 2008 roku wyniosły 1 167 882 tys. 
PLN i w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku wzrosły o 132,7%. Wzrost ten jest głównie 
wynikiem rozszerzenia Grupy o nowe podmioty.  

Zysk brutto ze sprzedaŜy Grupy w I półroczu 2008 roku wyniósł 400 367 tys. PLN i zwiększył się 
o 162,0% w porównaniu do analogicznego okresu w 2007 roku. MarŜa brutto na sprzedaŜy w I półroczu 
2008 roku wyniosła 34,3%, podczas gdy w porównywalnym okresie poprzedniego roku wynosiła 30,4%. 
Wzrost ten jest konsekwencją rozszerzenia Grupy o nowe jednostki, jak równieŜ uzyskiwaniem 
wyŜszych marŜ na sprzedawanych usługach. 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł w I półroczu 2008 roku 
150 766 tys. PLN, podczas gdy w porównywalnym okresie roku 2007 zysk ten wynosił 57 163 tys. PLN, 
co oznacza wzrost o 163,7%. Wzrostowi przychodów ze sprzedaŜy o 132,7% w I półroczu 2008 roku 
w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, towarzyszy wzrost marŜy netto z 11,4% do 
12,9%. 

Wyniki finansowe spółek z Grupy Asseco Poland S.A. 

Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Asseco w I półroczu 2008 roku składają się wyniki Asseco 
Poland S.A. oraz wyniki spółek konsolidowanych. Podstawowe dane spółek objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2008 roku zostały przedstawione w punkcie 28 Not 
i objaśnień do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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8. Analiza wska źników finansowych Grupy 

Analiza skonsolidowanego bilansu 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku aktywa trwałe stanowiły 72,3% sumy bilansowej, zaś aktywa obrotowe 
stanowiły 27,7% tej sumy. 

Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej wzrósł o 1,70 punktu procentowego w stosunku do stanu 
na dzień 31 grudnia 2007 roku, co było przede wszystkim wynikiem ujęcia w aktywach trwałych 
w I półroczu 2008 roku wartości firmy powstałej na połączeniu Asseco Poland S.A. i Prokom Software 
S.A. oraz dołączenia do Grupy nowych jednostek. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku aktywa obrotowe stanowiły 27,7% sumy bilansowej Grupy. Udział 
aktywów obrotowych w sumie bilansowej uległ zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na koniec 2007 
roku, mimo Ŝe ich wartość wzrosła o 431 617 tys. PLN. Wzrost ten był przede wszystkim skutkiem 
wzrostu poziomu naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz  środków pienięŜnych i depozytów 
krótkoterminowych na rachunkach bankowych. 

Struktura Aktywów 

  
30 czerwca 

2008 
31 grudnia 

2007 
30 czerwca 

2008 
31 grudnia 

2007 

 tys. PLN tys. PLN % % 

Aktywa trwałe 3 627 956 2 298 214 72,3% 70,6% 

Rzeczowe aktywa trwałe 370 533 92 963 7,4% 2,9% 

Nieruchomości inwestycyjne 1 140 0 0,0% 0,0% 

Wartości niematerialne 2 079 301 1 132 664 41,4% 34,8% 

Wartość firmy z konsolidacji 1 060 616 567 351 21,1% 17,4% 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności 13 988 337 104 0,3% 10,4% 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 9 025 236 0,2% 0,0% 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 302 394 0,0% 0,0% 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez 
wynik finansowy  428 791 0,0% 0,0% 

Długoterminowe poŜyczki 204 778 0,0% 0,0% 

NaleŜności długoterminowe 37 589 42 328 0,7% 1,3% 

Środki pienięŜne zastrzeŜone 717 86 289 0,0% 2,7% 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 711 35 377 0,9% 1,1% 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  8 353 1 939 0,2% 0,1% 

Inne inwestycje długoterminowe 49 0 0,0% 0,0% 

     

Aktywa obrotowe 1 389 514 957 897 27,7% 29,4% 

Zapasy 78 581 36 615 1,6% 1,1% 

Rozliczenia międzyokresowe  59 454 25 692 1,2% 0,8% 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 547 487 344 955 10,9% 10,6% 

NaleŜności z tytułu podatku dochodowego od osób prawych 4 882 1 435 0,1% 0,0% 

NaleŜności budŜetowe 6 374 3 180 0,1% 0,1% 

Inne naleŜności 176 642 216 856 3,5% 6,7% 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności 78 22 0,0% 0,0% 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 13 428 15 668 0,3% 0,5% 

Udzielone poŜyczki 106 722 767 2,1% 0,0% 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez 
wynik finansowy 84 360 71 192 1,7% 2,2% 

Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 311 506 241 515 6,2% 7,4% 

SUMA AKTYWÓW 5 017 470 3 256 111 100,0% 100,0% 
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Struktura pasywów na dzień 30 czerwca 2008 roku pozostała niemal niezmieniona w porównaniu do 
stanu na dzień 31 grudnia 2007roku 

 

Struktura Pasywów 

  
30 czerwca 

2008 
31 grudnia 

2007 
30 czerwca 

2008 
31 grudnia 

2007 

 tys. PLN tys. PLN % % 

Kapitał własny 3 202 579  2 120 692  63,83% 65,1% 

Zobowi ązania długoterminowe 763 813  492 110  15,2% 15,1% 

Zobowi ązania krótkoterminowe 1 051 078  643 309  20,9% 19,8% 

Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 162 310  61 116  3,2% 1,9% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 254 737  188 605  5,1% 5,8% 

Inne zobowiązania krótkoterminowe 634 031  393 588  12,6% 12,1% 

SUMA PASYWÓW 5 017 470  3 256 111  100,0% 100,0% 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość sumy bilansowej Grupy Asseco wynosiła 5 017 470 tys. PLN, 
co oznacza zwiększenie w stosunku do końca 2007 roku o kwotę 1 761 359 tys. PLN. 

 
Analiza skonsolidowanego rachunku przepływów pieni ęŜnych 

W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa wygenerowała dodatnie saldo przepływów pienięŜnych 
z działalności operacyjnej w kwocie 121 037 tys. PLN, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego 
roku obrotowego saldo to było równieŜ dodatnie i wyniosło 87 633 tys. PLN. 

Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej wykazały saldo ujemne o wartości 
61 215 tys. PLN, inaczej niŜ w I półroczu 2007 roku, gdy saldo było dodatnie, co spowodowane jest 
głównie nabyciami jednostek zaleŜnych oraz wydatkami na zakup rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych.  

W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa wykazała dodatnie saldo przepływów środków pienięŜnych 
z działalności finansowej, co było spowodowane wpływami z tytułu emisji akcji, dłuŜnych papierów 
wartościowych, oraz z tytułu zaciągnięcia poŜyczek i kredytów. 

 

Rachunek przepływów pieni ęŜnych     

6 miesi ęcy do 6 miesi ęcy do 
  30 czerwca 2008 30 czerwca 2007 

 tys. PLN tys. PLN 

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej  121 037 87 633  
Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (61 215) 9 897  

Środki pienięŜne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej 12 121 43 010  

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków  71 943 140 540  
 

Łącznie w I półroczu 2008 roku w Grupie Asseco stan środków pienięŜnych zwiększył się o 71 943 tys. 
PLN.  
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Analiza wska źników finansowych  

 

Wskaźniki rentowno ści 

Wskaźniki rentowności Grupy w pierwszym półroczu 2008 roku ukształtowały się na poziomie zbliŜonym 
do wskaźników z pierwszego półrocza 2007 roku. MarŜa zysku brutto na sprzedaŜy wzrosła do 34,3% 
z 30,4% dzięki zwiększeniu rentowności kontraktów, większemu udziałowi sprzedaŜy usług 
i oprogramowania własnego oraz lepszym wynikom uzyskiwanym przez spółki naleŜące do Grupy 
Kapitałowej. MarŜa EBITDA i marŜa operacyjna w pierwszej połowie 2008 roku równieŜ uległy poprawie 
w stosunku do pierwszego półrocza roku 2007. Wzrost rentowności tych wskaźników był efektem 
optymalizacji kosztów, między innymi kosztów ogólnego zarządu. MarŜa zysku netto wyniosła 12,9%, co 
oznacza wzrost o 1,5 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2008  

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007  

 w % w% 

MarŜa zysku brutto ze sprzedaŜy 34,3% 30,4% 

MarŜa zysku EBITDA 21,0% 18,3% 

MarŜa zysku operacyjnego 17,1% 15,4% 

MarŜa zysku netto 12,9% 11,4% 

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 6,7% 6,2% 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 3,6% 4,1% 
 
PowyŜsze wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 
MarŜa zysku brutto ze sprzedaŜy = zysk brutto ze sprzedaŜy / przychody ze sprzedaŜy 
MarŜa zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaŜy 
MarŜa zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaŜy 
MarŜa zysku netto = zysk netto Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / przychody ze sprzedaŜy 
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne kapitały własne przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej / średnioroczne aktywa 

 
Wskaźnik ROE na dzień 30 czerwca 2008 roku (informujący o rentowności zaangaŜowanego w firmie 
kapitału) wzrósł o 0,5 punktu procentowego w stosunku do dnia 30 czerwca 2007 roku. Stopa zysku 
z zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału wyniosła w obu okresach ponad 6%. 
Wskaźnik ROA odzwierciedlający rentowność aktywów uległ obniŜeniu z poziomu 4,1 % w I półroczu 
2007 roku do poziomu 3,6 % w I półroczu 2008 roku. 
 
Wskaźniki płynno ści 

Kapitał pracujący definiowany jako róŜnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieŜącymi 
przedstawia wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów obcych), które 
to finansują majątek obrotowy. Jako najbardziej płynna część kapitału stanowi on zabezpieczenie dla 
zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieŜącego cyklu obiegu gotówki w przedsiębiorstwie. Kapitał 
pracujący w Grupie jest na wysokim poziomie - na koniec czerwca 2008 roku wyniósł 338 436 tys. PLN. 
Oznacza to poprawę w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku.  

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 30 czerwca 2008  31 grudnia 2007  

Kapitał pracujący (tys. PLN) 338 436 314 588 

Wskaźnik płynności bieŜącej 1,3 1,5 

Wskaźnik płynności szybkiej 1,2 1,4 

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,3 0,4 

 
PowyŜsze wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 
Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności bieŜącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik natychmiastowej płynności = (obligacje i papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności + środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 
 

Wskaźniki płynności na dzień 30 czerwca 2008 roku były na wysokim, bezpiecznym poziomie. Wskaźnik 
płynności bieŜącej na poziomie powyŜej 1.0 wskazuje, Ŝe Grupa byłaby w stanie spłacić wszystkie 
krótkoterminowe zobowiązania z posiadanych środków pienięŜnych, po uzyskaniu wpływów 
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z krótkoterminowych naleŜności oraz aktywów finansowych. Wskaźnik płynności natychmiastowej za 
sprawą wysokiego stanu środków pienięŜnych i depozytów pozostał na wysokim poziomie oscylującym 
wokół czterech dziesiątych. Informuje on, iŜ Grupa byłaby w stanie natychmiast spłacić 30% swoich 
krótkoterminowych zobowiązań. Optymalna wielkość tego wskaźnika to 10-20%.  

Wskaźniki zadłu Ŝenia 

Wartość wskaźnika ogólnego zadłuŜenia Grupy wzrosła o 1,3 punktu procentowego na koniec czerwca 
2008 roku (36,2%) w stosunku do stanu na koniec roku 2007. Wskaźnik zadłuŜenia odsetkowego 
(kredyty, papiery dłuŜne, poŜyczki) do kapitałów własnych Grupy znajduje się na poziomie 11,2%. Jego 
spadek z 12,4% na koniec 2007 roku wynika z częściowej spłaty zaciągniętego przez Jednostkę 
Dominującą kredytu inwestycyjnego na zakup spółki Prokom Software S.A. 

WSKAŹNIKI ZADŁUśENIA 30 czerwca 200  31 grudnia 2007  

 % % 

Wskaźnik zadłuŜenia ogólnego 36,2% 34,9% 

Dług / kapitał własny 11,2% 12,4% 

Dług / (dług + kapitał własny) 10,1% 11,0% 
PowyŜsze wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 
Wskaźnik zadłuŜenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa 
Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe, dłuŜne papiery wartościowe / kapitały własne  
Dług / (dług + kapitał własny) = oprocentowane kredyty bankowe, dłuŜne papiery wartościowe / (oprocentowane kredyty bankowe, dłuŜne papiery wartościowe + kapitały własne 
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9. Połączenie spółek Asseco Poland S.A. oraz Prokom Softwa re S.A. 

Zasadniczym celem Połączenia Asseco Poland S.A z Prokom Software S.A. było stworzenie 
największej spółki informatycznej w regionie Europy. Połączenie wzmocniło potencjał łączących się 
Spółek, w zasadniczy sposób zwiększając moŜliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim 
oraz powinno przyczynić się do podniesinia jakości oferowanych produktów i usług. Koncentracja 
kapitału, jaka nastąpiła w wyniku połączenia spowodowała zwiększenie moŜliwości tworzenia własnych 
produktów informatycznych, a takŜe pozwoli rozszerzyć ofertę produktową i bazę klientów. PowyŜsze 
skutki połączenia powinny takŜe istotnie przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania 
oraz wzrostu wartości dla Akcjonariuszy obydwu łączących się Spółek. 

Proces połączenia spółek rozpoczął się we wrześniu 2007 roku, kiedy to Asseco Poland S.A. zawarła 
z Prokom Software S.A. porozumienie w sprawie połączenia określając wstępne warunki transakcji.  

Następnie w dniu 29 września 2007 roku Asseco Poland S.A. zawarła z Prokom Investments S.A. oraz 
Panem Ryszardem Krauze warunkową umowę sprzedaŜy 2 985 474 akcji Prokom, o wartości 
nominalnej 1,00 PLN kaŜda, za łączną kwotę 580 000 tys. PLN. Akcje Prokom będące przedmiotem 
powyŜszej transakcji stanowiły wszystkie akcje Prokom będące własnością Pana Ryszarda Krauze oraz 
Prokom Investments S.A. na dzień zawarcia umowy oraz reprezentowały 21,49% kapitału zakładowego 
Prokom i uprawniały do 23,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prokom Software S.A. Realizacja 
niniejszej umowy odbywała się etapami (akcje były przekazywane w czterech transzach), a przekazanie 
ostatniej transzy nastąpiło w dniu 19 lutego 2008 roku. 

Plan połączenia Asseco Poland z Prokom Software S.A. został uzgodniony i podpisany w dniu 
29 listopada 2007 roku. Plan ten był przedmiotem badania przez niezaleŜnego biegłego rewidenta, 
który to biegły wydał o tym planie opinię bez zastrzeŜeń.  

Kolejnym etapem realizacji połączenia było otrzymanie w dniu 22 stycznia 2008 roku od Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, zgody na 
dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. 

W dniu 1 kwietnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Prokom 
Software S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000041559. 

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie 
całego majątku Prokom Software S.A. na Spółkę w zamian za akcje, jakie Spółka wydała 
dotychczasowym akcjonariuszom Prokom Software S.A. 

Akcje Asseco Poland S.A. zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom Prokom Software S.A.  
w proporcji do posiadanych przez nich akcji spółki przejmowanej, przy zastosowaniu parytetu wymiany, 
tj. w stosunku 1,82 akcji za 1 akcję Prokom Software S.A. 

W związku z rejestracją połączenia, kapitał zakładowy Spółki został podwyŜszony o kwotę 19 846 tys. 
PLN w drodze emisji 19 846 081 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F (Akcje Połączeniowe), 
o wartości nominalnej 1,00 PLN kaŜda, które zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom spółki 
przejmowanej. Akcje te zostały z dniem 11 kwietnia 2008 roku w trybie zwykłym wprowadzone do 
obrotu giełdowego na rynku podstawowym. 

Równocześnie z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Asseco poprzez emisję akcji serii F, w dniu 
18 kwietnia 2008 roku kapitał zakładowy Asseco został roku podwyŜszony o kwotę 357 tys. PLN, 
w drodze emisji 356 515 akcji zwykłych serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN. 
Do objęcia akcji serii G uprawnieni byli jedynie Akcjonariusze Uprzywilejowani Prokom, t.j spółka 
Nihonswi AG z siedzibą w Szwajcarii oraz Pan Krzysztof Wilski. Datą pierwszego notowania akcji serii 
G był dzień 28 kwietnia 2008 roku. 

Spółka Prokom Software S.A. (Spółka przejmowana) prowadziła działalność w zakresie tworzenia 
oprogramowania i świadczenia usług informatycznych dla sektora bankowości i przedsiębiorstw. Akcje 
Prokom Software S.A. były do dnia 31 marca 2008 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.  
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10. Połączenie spółek Asseco Poland S.A. oraz ABG S.A. 

W dniu 29 maja 2008 roku Zarządy spółek Asseco oraz ABG podpisały Plan Połączenia. Niniejszym 
łączące się spółki zobowiązały się do zwołania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy celem uchwalenia 
zaakceptowanego przez Zarządy łączących się spółek Planu Połączenia do dnia 1 października 2008 
roku. Połączenie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 
14 sierpnia 2008 roku. 

Plan połączenia był przedmiotem badania przez niezaleŜnego biegłego rewidenta pod kątem jego 
poprawności i rzetelności. Biegły wydał z dniem 29 maja 2008 roku opinię w której stwierdził, Ŝe 
stosunek wymiany akcji ABG na akcje Asseco, określony na podstawie wycen łączących się spółek, 
został ustalony naleŜycie; metody wybrane do wyceny łączących się spółek dla określenia stosunku 
wymiany akcji były zastosowane zasadnie oraz Ŝe Plan Połączenia został sporządzony poprawnie 
i rzetelnie. 

Połączenie obu spółek nastąpi poprzez podwyŜszenie kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. 
o wartość nie większą niŜ 9 364 371 PLN w drodze emisji maksymalnie 9 364 371 sztuk akcji serii H 
Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1 PLN. 

Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone akcjonariuszom ABG za pośrednictwem KDPW według stanu 
posiadania akcji ABG w dniu referencyjnym to znaczy dzień wskazany przez zarząd Asseco Poland 
Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych („KDPW”), przy czym dzień ten nie moŜe przypadać 
później niŜ siódmego dnia roboczego po dniu zarejestrowania połączenia, chyba Ŝe ustalenie innego 
terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. Liczba akcji 
przypadająca na kaŜdego akcjonariusza ABG została ustalona jako iloczyn Parytetu Wymiany (t.j. 0,099 
czyli 0,099 Akcji Połączeniowych za 1 (jedną) akcję ABG) oraz ilości akcji posiadanych przez 
poszczególnych akcjonariuszy w dniu referencyjnym. Otrzymany w ten sposób iloczyn zostanie 
zaokrąglony w dół do najbliŜszej liczby całkowitej. Podstawą ustalenia Parytetu Wymiany były wyniki 
wycen metodą DCF obu spółek oraz relacja cen rynkowych akcji Asseco i ABG w okresie 
poprzedzającym podpisanie „Porozumienia o Połączeniu” w dniu 29 maja 2008 roku. 
W następstwie połączenia w ramach Grupy powstaną silne centra kompetencyjne. Efektem tego będzie 
wykluczenie ewentualnej wzajemnej konkurencji w ramach Grupy oraz ścisła specjalizacja spółek 
wchodzących w jej skład. Przesunięcia zasobów pomiędzy spółkami z Grupy, porządkowanie struktur 
i kompetencji doprowadzi do osiągnięcia wyraźnych synergii kosztowych, rozwoju oferty produktowej 
oraz wzmocnienia konkurencyjności.  

 



Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku  

 Strona 39 z 66 
 

11. NajwaŜniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 roku oraz wyni ki finansowe 
spółek z Grupy Asseco 

Informacja o najwa Ŝniejszych zawartych umowach, znacz ących dla działalno ści Grupy Asseco  

� podpisanie listu intencyjnego z Deutsche Bank PBC S.A. na projekt rozwoju systemu 
bankowości elektronicznej,  

� umowa z Deutsche Bank PBC S.A. na modyfikacje systemu FAST, 
� umowa z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. na dostawę i wdroŜenie systemu 

def3000/Tresury, 
� umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na modyfikacje zintegrowanego systemu 

informatycznego,  
� umowa z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. na budowę i serwis podstawowego 

i zapasowego Centrum Przetwarzania Danych, 
� umowa z Euro Bankiem S.A. na dostawę sprzętu komputerowego, 
� umowa z BRE Bank Hipoteczny na dostarczenie zmian dla modułu raportowania płynności 

w systemie def3000/TR, dostarczenie zmian dla modułu Front Office do obsługi lokat 
terminowych w systemie defBank Pro oraz szkolenie i wdroŜenie 

� umowa trzyletnia na świadczenie opieki informatycznej produktów IBM Informix 
eksploatowanych w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. oraz udzielenie nowych licencji 
produktów IBM Informix, 

� umowa z PZU SA. na wykonanie pilotaŜowej integracji systemów INSURER i SLS, 
� umowa Zakładami Azotowymi S.A. na wdroŜenie w ZA Puławy zintegrowanego systemu 

informatycznego opartego na oprogramowaniu SAP ERP,  
� umowa z Rzeszowskim Zakładem Energetycznym S.A. na wdroŜenie Modułu Zarządzania 

Raportami do systemu TOMS, 
� dwie umowy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczące Wytworzenia 

platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładu Opieki Zdrowotnej - 
eRZOZ wraz z 12 miesięczną usługą utrzymania oraz świadczenie 10 miesięcznej usługi 
utrzymania Systemu RZOZ, jak równieŜ dwie umowy z na wykonanie zmian do Systemu RZOZ 
III wynikających z Rozporządzenia z dnia 9 października 2007 roku zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej wraz z 9 miesięcznym 
Nadzorem Autorskim. 

 

Realizowane projekty  

Spółka Asseco Poland S.A. zanotowała istotne postępy w realizacji kilku bardzo waŜnych projektów, 
mianowicie: 

� umowa z ZUS na Zaprojektowanie i Wykonanie Kompleksowego Systemu Informatycznego dla 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Przekazanie do Eksploatacji Oprogramowania 
UŜytkowego  

� umowa z ZUS na modyfikację, rozbudowę i konserwację oprogramowania Kompleksowego 
Systemu Informatycznego, 

� umowa z ZUS na świadczenie usług administrowania i eksploatowania wydzielonymi obszarami 
KSI w ZUS,  

� umowa z MSWiA na rozbudowę platformy programowo-sprzętowej systemu informatycznego 
CEPiK, rozbudowę podsystemu bezpieczeństwa systemu informatycznego CEPiK oraz 
świadczenie usług wdroŜeniowych, 

� umowa z PKO Bankiem Polskim S.A. na dostawę i wdroŜenie Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego, 

� umowa z Allianz Biznes Polska na wdroŜenie systemu def3000, 
� umowa z Getin Bank S.A. dotycząca migracji systemu Oracle oraz wymiany sprzętu, 
� umowa z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski na wdroŜenie MultiComp i Set-BS, 
� umowa z VW Bank (e-Direct) dotycząca  Systemu Bankowości Internetowej oraz modyfikacji 

systemu bankowego,   
� umowa z VW Bank na wykonanie zmian w systemach defBank Pro, Processing, Hurtownia 

Danych celem zapewnienia funkcjonalności w zakresie obsługi rezerw i odsetek objętych 
odpisem z tytułu utraty wartości wg MSR 39 oraz dostarczenie zaimplementowanych zmian do 
Banku, 
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� w ramach umów z Deutsche Bank PBC SA, realizacja Fazy II projektu Consumer Finance, prac 
produkcyjnych związanych z II Fazą wdroŜenia def3000 oraz prace dotyczące Call Center jak 
równieŜ obsługi kart kredytowych i debetowych (realizowane na podstawie aneksu nr 3 do 
umowy Consumer Finance), 

� umowa ze Zrzeszeniem SGB GBW na wdroŜenie kompleksowego systemu bankowego - 
projekt na etapie analiz oraz przygotowywania specyfikacji funkcjonalnych, 

� umowa z Dominet Bank S.A. dotycząca interfejsu API oraz wdroŜenia systemu  defBank Pro, 
� umowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. na realizację projektu Rozbudowy Hurtowni 

Danych, 
� umowa z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. na dostawę i wdroŜenie systemu 

def3000/Tresury. 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2008 roku podjęło uchwały 
dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok, podziału zysku i wypłaty dywidendy 
oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Asseco Poland oraz Grupy Kapitałowej 
Asseco, jak równieŜ uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej Asseco Poland. Podjęto równieŜ uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2007 
rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Prokom Software oraz Grupy Kapitałowej Prokom 
Software jak równieŜ uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej Prokom Software. Walne Zgromadzenie podjęło równieŜ uchwałę o zmianie statutu Asseco 
Poland w kwestii warunkowego podwyŜszenia kapitału. 

W lipcu 2008 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2007 rok. Decyzją Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. 31% zysku netto za 2007 rok zostało przeznaczone 
na wypłatę dywidendy, która wyniosła 55 groszy na jedną akcję. Pozostała część zysku za rok 2007 
została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland  

W dniu 20 lutego 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. podjęło uchwałę 
o połączeniu Asseco Poland S.A. (spółka przejmująca) z Prokom Software S.A. (spółka przejmowana) 
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Prokom Software S.A. na Asseco 
Poland S.A. w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco Poland S.A. przyznało akcjonariuszom 
Prokom Software S.A. 

W dniu 14 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. podjęło 
uchwałę o połączeniu Asseco Poland S.A. (spółka przejmująca) z ABG S.A. z siedzibą w Warszawie 
jako spółką przejmowaną („ABG”, razem z Asseco „Spółki”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez 
przeniesienie całego majątku ABG na Asseco w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco przyzna 
akcjonariuszom ABG. W związku z połączeniem NWZ podjęło uchwałę w sprawie podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Asseco o kwotę nie wyŜszą niŜ 9 364 371,00 PLN w drodze emisji do 9 364 371 
akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda. NWZ wyraziło równieŜ 
zgodę na przeniesienie na rzecz Asseco Systems S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Asseco 
w postaci Pionu Integracji oraz Pionu Integracji ABG, będącego obecnie częcią ABG S.A. w zamian za 
akcje, które Asseco Systems S.A. wyda Asseco Poland S.A.  

NWZ podjęło równieŜ uchwały w sprawie zmian statutu Asseco Poland SA oraz zbycia i nabycia 
nieruchomości. 
 

Asseco Slovakia, a.s.  

Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora 
finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Portfel produktów Asseco Slovakia 
obejmuje systemy informatyczne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, 
systemy kart płatniczych, DWH i MIS, systemy umoŜliwiające handel elektroniczny, call center, a takŜe 
systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne 
i międzynarodowe podmioty zarówno z sektora finansowego, jak i z innych sektorów. 
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Slovanet, a.s. 

Spółka bezpośrednio zaleŜna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŜnych operatorów 
telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na 
rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych 
oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada 
stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, 
gospodarstwa domowe, jak i duŜe organizacje.  

Grupę Slovanet tworzą spółki: Slovanet, a.s., Kryha, spol. s r.o., CATV Tekov, spol. s r.o., MICRONET, 
a.s. i AXIS, spol. s r.o. 

DATALOCK a.s. 

Spółka bezpośrednio zaleŜna DATALOCK a.s. naleŜy do czołowych liderów w dziedzinie zakładowych 
systemów informatycznych na słowackim rynku. Aktualnie oferuje całą gamę kompleksowych rozwiązań 
w zakresie zakładowych systemów informatycznych (ERP). Rozwija i dostarcza ekonomiczne systemy 
informatycznych w wersjach dla organizacji róŜnych typów i wielkości, dla miast i gmin, systemy 
zarządzania dla hotelów i zakładów gastronomicznych. Oferuje szereg usług w zakresie IT na bazie 
technologii najwyŜszej jakości. 

Grupę Datalock tworzą spółki: Datalock, a.s., Datalock Tatry, a.s.; Datalock Žilina, s.r.o.; Datalock 
Púchov, s.r.o.; Datalock, s.r.o. (Opava – Czechy); TEDIS, a.s.; Crystal Consulting, s.r.o. i AXERA, s.r.o. 

Asseco Czech Republic, a.s. 

Spółka bezpośrednio zaleŜna Asseco Czech Republic a.s. jest czeskim filarem grupy kapitałowej 
Asseco. NaleŜy do najwaŜniejszych świadczeniodawców kompleksowych usług z zakresu technologii 
informatycznych i komunikacyjnych w Republice Czeskiej. Kompleksowe rozwiązania są dostarczane 
głównie do sektora publicznego oraz władz samorządowych. Do produktów spółki naleŜą m.in. systemy 
informatyczne dla władz gmin, outsourcing systemów operacyjnych dla głównych depozytów papierów 
wartościowych, systemy transportowe i telepatyczne (systemy opłat drogowych, obsługa kart chipowych 
w tachografach cyfrowych). Asseco Czech Republic zajmuje się równieŜ dostawą i obsługą rozwiązań 
dla instytucji finansowych i towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych, takich jak portale, systemy 
bankowości domowej i internetowej. W sektorze handlowym spółka oferuje outsourcing procesów, 
systemy ERP, rozwiązania dla zarządzania obiegiem dokumentów i ich digitalizacji, itp. 

Grupę Asseco Czech Republic tworzą spółki: Asseco Czech Republic, a.s., grupa LCS International, 
grupa BERIT i spółka První certifikační autorita, a.s. (I.CA). 

LCS International, a.s. 

W I półroczu 2007 roku do Grupy Kapitałowej Asseco dołączyła spółka LCS International a.s. z siedzibą 
w Pradze, w której to Asseco Slovakia nabyła 55,03% akcji spółki. Spółka została utworzona w 1990 
roku, a jej przedmiotem działalności jest wdraŜanie i serwis oraz rozwój systemów dedykowanych do 
obsługi sektora przedsiębiorstw. LCS jest najwaŜniejszym producentem systemów ERP na rynku 
czeskim i jest zaliczana do TOP 100 czeskich spółek informatycznych. Zatrudnia 200 pracowników 
i osiąga roczny obrót na poziomie około 200 milionów koron czeskich. Spółka ma swoją siedzibę 
w Pradze, 2 oddziały na terenie Czeskiej Republiki i 2 oddziały za granicą. LCS International, a.s. jest 
najwaŜniejszym producentem systemów ERP na czeskim rynku i jest zaliczana do TOP 100 czeskich 
spółek informatycznych. Spółka zajmuje się rozwojem, wdraŜaniem i wspomaganiem nowoczesnych 
systemów informatycznych i ekonomicznych.  

Grupę LCS International, a.s. tworzą spółki: LCS International, a.s., LCS Slovensko, s.r.o. i LCS 
Deutchland GmbH. 

BERIT, a.s. 

BERIT, a.s. koncentruje się na rozwiązaniach związanych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS) 
oraz systemami zarządzania eksploatacją sieci dystrybucyjnych. Oferowane produkty zaprojektowane 
zostały z myślą o przedsiębiorstwach działających na rynku dystrybucji mediów, szeroko rozumianym 
przemyśle, instytucjach rządowych i jednostkach samorządu terytorialnego.  

Grupę BERIT tworzą spółki: BERIT, a.s., Berit services, s.r.o., Berit AG a Berit GmbH. 

MPI SLOVAKIA, s.r.o. 
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Głównym kierunkiem działalności spółki MPI SLOVAKIA, s.r.o. jest świadczenie usług doradztwa 
z zakresu wdraŜania kompleksowego ekonomicznego systemu informacyjnych SAP R/3 oraz wdraŜanie 
i sprzedaŜ systemu informacyjnego SAP. W 1999 roku spółka została partnerem firmy SAP Slovensko, 
s.r.o.  i w czerwcu 2006 roku uzyskała certyfikat dot. stosowania metodologii wdraŜania SAP Best 
Practices Baseline Package. 

Disig, a.s. 

Spółka bezpośrednio zaleŜna Disig, a.s. dostarcza usługi certyfikowane i akredytowane usługi 
certyfikowane w zakresie podpisu elektronicznego zgodnie ze słowackim prawem. Disig, a.s. świadczy 
równieŜ usługi w zakresie wdraŜania podpisu elektronicznego w firmach oraz usługi bezpieczeństwa 
elektronicznego i ochrony danych. 

UNiQUARE Software Development, GmbH 

Spółka bezpośrednio zaleŜna UNiQUARE Software Development, GmbH. specjalizuje się 
w softwarowych rozwiązaniach dla sektora bankowego, najbardziej popularne są jej rozwiązania front-
end. Portfel firmy składa się równieŜ z softwarowych rozwiązań „na miarę” klienta, rozwiązań 
standardowych, regulacji i implementacja rozwiązań oraz usług konsultacyjnych. NajwaŜniejszym 
rozwiązaniem jest UNIQUARE Business-Management Suite, które składa się z modułów ds. akwizycji 
i marketingu, doradztwa, processingu. 

 

ABG S.A.  

Grupa Kapitałowa ABG składa się z ABG S.A. i jej spółek zaleŜnych. ABG S.A. jest spółką akcyjną, 
mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123A. Spółka jest wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049592. 

Czas trwania ABG oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działania ABG jest: 
� Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji. 
� Działalność w zakresie oprogramowania. 
� Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. 
� Przetwarzanie danych. 
� SprzedaŜ hurtowa realizowana na zlecenie. 
� SprzedaŜ hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposaŜenia. 
� Działalność związana z bazami danych. 
� Pozostała działalność związana z informatyką. 
� Pozaszkolne formy kształcenia. 
� Telekomunikacja. 

 

Działalność jednostek Grupy jest zbliŜona do działalności ABG. 

Podmiotem dominującym całej Grupy jest spółka Asseco Poland S.A., która posiada prawo do 
powoływania 3 z 5 członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Asseco South Eastern Europe  

Na mocy umowy z dnia 31 stycznia 2008 roku Asseco Poland S.A. zbyło na rzecz Asseco South 
Eastern Europe wszystkie 4 650 000 akcji posiadanych przez Asseco Poland S.A. w spółce zaleŜnej 
Asseco Romania S.A.. Pakiet akcji będący przedmiotem transakcji stanowił 93% udział w kapitale 
zakładowym Asseco Romania S.A. oraz reprezentował taki sam udział w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu spółki. Cena sprzedaŜy równa była cenie nominalnej akcji i wynosiła PLN 465 tys. 

Ponadto na mocy umowy z dnia 5 lutego 2008 roku Asseco Poland S.A. objęła 4 650 000 akcji 
zwykłych na okaziciela spółki Asseco South Eastern Europe po cenie emisyjnej odpowiadającej 
wartości nominalnej i wynoszącej 465 tys. PLN. 

Zawarcie przez Asseco Poland S.A. opisanych powyŜej umów, było ściśle związane z połączeniem 
spółek Asseco South Eastern Europe S.A. i Asseco Romania S.A., które nastąpiło w dniu 8 maja 2008 
roku. 
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W dniu 2 lipca 2008 roku została podpisana pomiędzy Asseco Poland S.A. i spółką zaleŜną: Asseco 
South Eastern Europe S.A. umowa w przedmiocie objęcia akcji w spółce zaleŜnej Asseco South Eastern 
Europe S.A., na mocy której Asseco Poland S.A. objęła 2 567 000 000 sztuk akcji imiennych zwykłych 
Serii C akcji po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej i wynoszącej 256 700 tys. PLN, które 
zostały wyemitowane na mocy Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South 
Eastern Europe S.A. z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego 
z wyłączeniem prawa poboru. Objęcie przez Asseco Poland S.A. przedmiotowych akcji stało się 
skuteczne z chwilą rejestracji w sądzie rejestrowym podwyŜszenia kapitału zakładowego.  

Asseco Poland S.A. posiada obecnie 99,97% udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów 
na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. 

W ramach realizacji strategii dla spółki rozpoczęto proces wprowadzania Asseco South Eastern Europe 
do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Asseco Romania S.A. 

Na mocy umowy z dnia 31 stycznia 2008 roku Asseco Poland S.A. zbyła na rzecz Asseco South 
Eastern Europe wszystkie 4 650 000 akcji posiadanych przez Asseco Poland S.A. w spółce zaleŜnej 
Asseco Romania S.A. Pakiet akcji będący przedmiotem transakcji stanowił 93% udział w kapitale 
zakładowym Asseco Romania S.A. oraz reprezentował taki sam udział w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu spółki. Cena sprzedaŜy równa była cenie nominalnej akcji i wynosiła 465 tys. PLN. 
 

Pexim d.o.o.  

Spółka jest wiodącą spółką informatyczną działającą na rynku Europy Południowo-Wschodniej, 
w następujących krajach: Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Bułgaria. 
Region Europy Południowo-Wschodniej jest najszybciej rozwijającym się rynkiem IT w Europie 
z rocznym wzrostem powyŜej 20%.  

Pexim posiada następujące spółki zaleŜne: Pexim Skopje, Pexim Solutions d.o.o. Banja Luka, Pexim 
Solutions Sofia, eMS d.o.o. Belgrad, CMS d.o.o. Kragujewac, E-Mon d.o.o. Podgorica oraz Pexim 
Albania. 

Arbor Informatyka d.o.o. 

Spółka działa w sektorze telekomunikacyjnym, administracji publicznej i bankowym. Kluczowym 
klientem spółki jest Hrvatski Telekom, któremu Arbor dostarcza rozwiązania dot. bilingu i fakturowania 
oraz miasto Rijeka. 

Logos d.o.o. 

Spółka działa w sektorze bankowym, usług finansowych, ubezpieczeń i duŜych spółek. W portfolio 
spółki znajdują się rozwiązania bankowości telefonicznej, autoryzacji, cyfrowego podpisu oparte 
o Infrastrukturę Klucza Publicznego, kontrolę fizycznego i aktywnego dostępu oraz projektowanie 
i rozwój systemów telefonii komputerowej. 

Spółka posiada ponad 25 klientów, będących duŜymi instytucjami finansowymi i korporacjami 
z Chorwacji oraz regionu, m.in. Croatian banks Privredna banka Zagreb, Zagrebacka banka, 
Raiffeisenbank, oraz Allianz, PBZ Card and HEP distribucija. 

Pexim Cardinfo d.o.o. 

Pexim Cardinfo jest wiodącym producentem, dostawcą i administratorem systemów e-banking ATM, 
POS, zajmuje się dostarczaniem kompetnych rozwiązań do płatności kartami w sektorze bankowym. 
Dostarcza zarówno produkty, jak i infrastrukturę. Wśród klientów są m.in. Banca Intesa, OTP Bank, 
Societe Generale, Agrobanka, Meridian Bank, AIK Banka NIS, Raiffeisen Bank, Metals Banka, 
Eurobank EFG, Bobar Banka a.d., Hypo Alpe Bank, ProCredit Bank. 

Pexim Cardinfo posiada 100% udziału w spółce zaleŜnej CARDINFO MONTENEGRO doo Podgorica 
oraz 50% udziału w spółce zaleŜnej SIMT CARDINFO. 

Antegra d.o.o. 

Antegra jest spółką informatyczną specjalizującą się w rozwoju bankowych rozwiązań informatycznych, 
wdraŜającą swoje produkty w sektorze bankowym Serbii, Bośni oraz Czarnogórze. Wśród klientów 
znajdują się m.in. Raiffeisen Belgrade, Moscow bank, AIK Bank Nis, Volksbank Belgrade, Piraeus Bank 
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Belgrade, Srpska Banka Belgrade oraz Privredna Banka Pancevo. 

Antegra posiada 100% udziału w spółce zaleŜnej IBIS A.D. BANJA LUKA, oraz 28% udziału 
w jednostce stowarzyszonej ENOVČANIK A.D. BEOGRAD. 

 

FIBA Software s.r.l 

FIBa Software S.R.L. jest największym wyspecjalizowanym rumuńskim dostawcą rozwiązań 
informatycznych dla sektora bankowego. Parterami technologicznymi spółki są światowi liderzy tacy jak 
Oracle, HP, Microsoft, Fujitsu-Siemens. Spółka posiada bardzo szeroką ofertę własnych rozwiązań dla 
bankowości obejmującą systemy transakcyjne, obsługi kredytów, systemy CRM, system obsługi kart 
płatniczych i wiele innych. Klientami FIBa Software S.R.L. są między innymi: Rumuński Bank Centralny, 
BRD Societe Generale, Raiffeisenbank, ABN Amro, Citibank, HVB Bank i wiele innych.  

Net Consulting 

Net Consulting S.R.L. oferuje usługi integracyjne i rozwiązania informatyczne dla sektorów: 
finansowego, przemysłowego i instytucji publicznych. Spółka posiada cztery główne linie biznesowe: 
Infrastructure Microsoft related projects, Business continuity, Business automation, Software 
development. Klientami Net Consulting S.R.L.  są między innymi: w sektorze przemysłowym Lafarge, 
w sektorze bankowym bank ING, Banc Post, Porsche Group; w sektorze administracji publicznej 
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny i wiele innych.  

 

Asseco Systems S.A.  

Spółka jest kompleksowym dostawcą usług wsparcia technicznego i obsługi serwisowej, sprzętu 
i infrastruktury informatycznej. W wyniku przekazania przez Asseco Poland aportu w postaci 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Automatyki Budynków spółka wzmocniła i rozszerzyła 
kompetencje w zakresie projektów dotyczących realizacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 
niskoprądowych i automatyki BMS w ramach kontraktów tzw. systemów automatyki stosowanych we 
współczesnych budynkach. RównieŜ w ramach porządkowania kompetencji i zasobów spółka sprzedała 
do Asseco Business Solutions zorganizowaną część przedsiębiorstwa zajmującą się dostarczaniem 
modułów HR dla duŜych przedsiębiorstw. 

 

Asseco Business Solutions S.A.  

Asseco Business Solutions stanowi w ramach Asseco Poland Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne 
za systemy ERP (Enterprise Resource Planning), outsourcing i e-Learning. Struktura organizacyjna 
spółki Asseco Business Solutions opiera się na czterech Pionach Biznesowych, które przejęły 
kompetencje od łączących się spółek: Pion Biznesowy Incenti, Pion Biznesowy Safo, Pion Biznesowy 
Softlab i Pion Biznesowy WA-PRO. W ramach aktywności rynkowej poszczególne Piony są 
odpowiedzialne za sprzedaŜ i rozwój dotychczas oferowanych produktów i usług.  

Pion Biznesowy Incenti odpowiada za usługi outsourcingu i e-Learningu. Piony Biznesowe Safo  
i Softlab oferują oprogramowanie ERP wspomagające zarządzanie średnim i duŜym 
przedsiębiorstwem, oparte odpowiednio na technologii Oracle oraz Microsoft. Pion Biznesowy WA-PRO 
oferuje systemy ERP małym i średnim firmom. Ponadto Asseco Business Solutions kontynuuje 
współpracę z wszystkimi Partnerami połączonych podmiotów. 

W ramach kompleksowej oferty spółka oferuje: dostarczanie, adaptację i konfigurację aplikacji 
biznesowych, projektowanie oraz budowę infrastruktury informatycznej u Klienta lub w modelu 
outsourcingowym, szkolenia e-learningowe: dedykowane i gotowe - dostępne z największej biblioteki 
gotowych szkoleń elektronicznych światowego lidera – firmy SkillSoft, której firma Asseco Business 
Solutions jest generalnym dystrybutorem w Polsce, jak równieŜ dostarczanie sprzętu i oprogramowania 
systemowego od renomowanych Partnerów. Firma dysponuje nowoczesnym Ośrodkiem Przetwarzania 
Danych (Data Center). W wyniku połączenia Asseco Business Solutions spółka posiada sieć ponad 500 
partnerów w całej Polsce. 

Po zarejestrowaniu połączenia Asseco Business Solutions rozpoczęła prace nad prospektem 
emisyjnym w związku z publiczną ofertą akcji. Debiut na GPW w Warszawie miał miejsce 19 listopada 
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2007 roku. Za 5 600 000 nowo emitowanych akcji serii C po cenie 11 PLN uzyskano kwotę 61 600 tys. 
PLN, która zgodnie z celami emisyjnymi została przeznaczona na akwizycje. 

JuŜ w dniu 30 listopada 2007 roku Asseco Business Solutions nabyło 60,56 % akcji spółki Anica 
System, przeznaczając na ten cel środki pozyskane na rynku kapitałowym. Dzięki transakcji powstała 
Grupa Kapitałowa Asseco BS, w skład której wchodzą spółki: Asseco Business Solutions i Anica 
System. Poprzez zakup udziałów spółki Anica oferta Grupy została poszerzona o zaawansowane 
technologicznie systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla przedsiębiorstw działających w oparciu 
o sieci przedstawicieli terenowych. W portfolio produktów spółki znajduje się między innymi system ebi 
mobile, który jest wiodącym na polskim rynku systemem klasy SFA (Sales Force Automation). Program 
sprzedawany jest nie tylko w Polsce, ale takŜe na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Rosji, Portugalii, 
Francji, Grecji i Irlandii. 

25 kwietnia 2008 roku zostały podpisane z akcjonariuszami spółki Anica System S.A. umowy, w wyniku 
których Asseco BS przejęło pakiet pozostałych 39,44% akcji kapitału zakładowego Anica System 
w zamian za akcje Asseco BS. Obecnie Asseco BS posiada 4 511 835 akcji Anica System S.A. co 
stanowi 100% kapitału zakładowego i daje prawo do tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Anica 
System S.A.  

30 kwietnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. 
o 4 804 279 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 PLN kaŜda. 

Po podwyŜszeniu kapitał zakładowy Asseco Business Solutions S.A. wynosi 167 090 965 PLN i dzieli 
się na 33 418 193 akcje o wartości nominalnej 5 PLN kaŜda dających łącznie 33 418 193 głosy na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku tej zmiany udział Asseco Poland S.A. w kapitale Asseco BS 
wynosi 46,47%. 

Spółka w I półroczu 2008 realizowała szereg kontraktów, miedzy innymi na wdroŜenie systemów ERP 
w firmach Black Red White, Merlin.pl, Frito Lay Poland, RTV EURO AGD, Agito, Nestle Polska S.A., 
Ministerstwo Zdrowia, IMPEXMETAL S.A. Wzrosła teŜ zdecydowanie sprzedaŜ programów dla małych 
firm. W obszarze rozwiązań outsourcingu i e-learningu zawarte zostały umowy z Coca Cola HBC 
Polska, Cyfrowy Polsat, Emperia Holding, Ruukki Polska, ServicePoint, Raiffeisen Bank Polska, PKP 
Energetyka. 

 

ADH Soft Sp. z o.o.  

ADH-Soft istnieje na polskim rynku IT od 1995 roku. Spółka jest producentem zintegrowanych 
rozwiązań informatycznych dla firm świadczących usługi finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
usług leasingowych. 

Firma moŜe pochwalić się ponad 60 wdroŜeniami Systemu LEO Leasing. Wiedza i doświadczenie, 
które spółka zdobyła podczas tej pracy pozwala jej oferować sprawdzone usługi o wysokiej jakości. 
Obecnie, ADH-Soft dostarcza wsparcie technologiczne do ponad 70% Klientów operujących na rynku 
leasingowym, obsługując blisko 1000 uŜytkowników. Wśród Klientów spółki znajduje się wielu 
światowych liderów sektora finansowego, jak równieŜ firmy działające na rynku krajowym. Wśród 
klientów spółki znajdują się m.in.: DaimlerChrysler Leasing Polska, Volksbank - Leasing Polska, Fortis 
Lease Polska, Toyota Bank Polska, Fiat Finance Polska, Kredyt Lease, BRE Leasing, Bankowy 
Fundusz Leasingowy, Intermark Leasing Ltd. 

Głównym produktem firmy jest System LEO Leasing, na który składa się część operacyjna i finansowo-
księgowa, a takŜe szereg modułów dodatkowych, poszerzających funkcjonalności programu. 
W odpowiedzi na nowe trendy, spółka oferuje firmom CFM program TIGER – zintegrowany system do 
obsługi i zarządzania flotą pojazdów. W ofercie znalazły się takŜe aplikacje webowe: webDFE, webTIG 
oraz webSFA. 

Firma oferuje kompleksowe, całościowe wdroŜenie systemów informatycznych, począwszy od 
konsultingu w zakresie przygotowania procesów biznesowych, poprzez szkolenia kluczowych 
uŜytkowników, konfigurację systemu, aŜ do asysty przy jego uruchomieniu. W 2004 roku ADH Soft 
przystąpiło do partnerstwa z Oracle. 



Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku  

 Strona 46 z 66 
 

Gladstone Consulting Ltd.  

W I półroczu 2008 Gladstone Consulting Ltd. z siedzibą w Nikozji swoją działalność skupiała realizując 
główny kontrakt z Bankiem Pekao S.A. Spółka świadczy wysokiej jakości usługi konsultingowe oraz 
zajmuje się rozwijaniem i modyfikowaniu centralnego systemu informatycznego dla tego banku. 

ZUI Novum Sp. z o.o.  

W I półroczu 2008 Novum Sp. z o.o. jako wytwórca aplikacji bankowych, integrator i dostawca 
kompleksowych systemów informatycznych świadczyła swoją działalność dostarczając autorskie 
rozwiązania informatyczne głównie dla klientów z sektora bankowości spółdzielczej,  

Sintagma UAB Sp. z o.o.  

Jako wiodący producent oprogramowania i integrator systemów informatycznych na Litwie, którego 
oferta skierowana jest głównie do sektorów administracji publicznej oraz sektora finansowego I półroczu 
2008 realizowała istotne kontrakty między innymi dla zgromadzenia plenarnego Parlamentu Litwy na 
wdroŜenie systemu IT oraz umowę na dostarczenie systemu zarządzania danymi ze spółką MoD. 
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12. Władze osobowe w Asseco Poland S.A. 

W I półroczu 2008 skład Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

Rada Nadzorcza Data pełnienia funkcji Zarz ąd Data pełnienia funkcji 

Jacek Duch 01.01.2008 – 30.06.2008 Adam Góral 01.01.2008 – 30.06.2008 

Adam Noga 01.01.2008 – 30.06.2008 Przemysław Borzestowski 01.01.2008 – 30.06.2008 

Jarosław Adamski 01.01.2008 – 30.06.2008 Piotr Jeleński 01.01.2008 – 30.06.2008 

Bo Denysyk 20.02.2008 – 30.06.2008 Marek Panek 01.01.2008 – 30.06.2008 

Andrzej Szukalski  20.02.2008 – 30.06.2008 Zbigniew Pomianek 01.01.2008 – 30.06.2008 

  Adam Rusinek 01.01.2008 – 30.06.2008 

Dariusz Górka 01.01.2008 – 01.04.2008 Przemysław Sęczkowski 01.01.2008 – 30.06.2008 

Stanisław Janiszewski 01.01.2008 – 20.02.2008 Robert Smułkowski 01.01.2008 – 30.06.2008 

Grzegorz Maciąg 01.01.2008 – 01.04.2008 Krzysztof Kardaś 01.04.2008 – 30.06.2008 

Piotr Mondalski 01.01.2008 – 20.02.2008 Tadeusz Dyrga 01.04.2008 – 30.06.2008 

  Włodzimierz Serwiński 01.04.2008 – 30.06.2008 

 

W dniu 20 lutego 2008 roku NWZ Asseco Poland S.A. powołało Pana Bo Denysyka i Pana Andrzeja 
Szukalskiego do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej. 

W dniu 10 grudnia 2007 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Piotra Mondalskiego z funkcji 
Członka, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Asseco Poland S.A. ze skutkiem na dzień 
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. zwołanego w celu podjęcia 
uchwały o połączeniu spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Prokom Software S.A., tj. 20 lutego 2008 
roku. 

W dniu 14 lutego 2008 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Stanisława Janiszewskiego z funkcji 
Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. ze skutkiem na dzień 20 lutego 2008 roku, tj. na dzień 
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco zwołanego w celu podjęcia uchwały 
o połączeniu Asseco Poland S.A. ze spółką Prokom Software S.A.  

W dniu 19 lutego 2008 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Grzegorza Maciąga z funkcji Członka 
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. ze skutkiem na dzień rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 
połączenia spółek Prokom Software S.A. i Asseco Poland S.A. w dniu 1 kwietnia 2008 roku. 

W dniu 20 lutego 2008 roku NWZ Asseco Poland S.A. odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Pana Dariusza Górkę. Uchwała weszła w Ŝycie z dniem z rejestracji połączenia Asseco Poland S.A. 
z Prokom Software S.A. w dniu 1 kwietnia 2008 roku. 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 24 września 2008 roku skład Rady Nadzorczej Spółki 
przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 
Jacek Duch    Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Adam Noga    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Jarosław Adamski   Członek Rady Nadzorczej 
Bo Denysyk    Członek Rady Nadzorczej 
Andrzej Szukalski   Członek Rady Nadzorczej 
 
W wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. od dnia 1 kwietnia 2008 roku do składu Zarządu 
weszły następujące osoby: 

Imię i nazwisko Funkcja 
Tadeusz Dryga  Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Kardyś  Wiceprezes Zarządu 
Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu 
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W związku z powyŜszym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 24 września 2008 roku skład 
Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 
Adam Góral Prezes Zarządu 
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu 
Adam Rusinek Wiceprezes Zarządu 
Marek Panek Wiceprezes Zarządu 
Piotr Jeleński Wiceprezes Zarządu 
Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu 
Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu 
Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Kardaś Wiceprezes Zarządu 
Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu 
Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu 
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13.  Strategia Grupy Asseco oraz perspektywy rozwoju  

Misj ą Grupy Kapitałowej Asseco jest budowa międzynarodowej grupy kapitałowej skupiającej rentowne 
firmy produkujące i dostarczające rozwiązania informatyczne.  

Strategia Asseco Poland S.A. po poł ączeniu z ABG S.A. w Polsce 

Rynek krajowy 

Zakłada się, Ŝe połączenie umoŜliwi realizację następującej strategii na rynku krajowym:  

Reorganizacja Grupy Kapitałowej w Polsce 

Strategia po połączeniu zakłada stworzenie w ramach Grupy silnych centrów kompetencyjnych. 
Efektem tego będzie wykluczenie ewentualnej wzajemnej konkurencji w ramach Grupy oraz ścisła 
specjalizacja spółek wchodzących w jej skład. Przesunięcia zasobów pomiędzy spółkami z Grupy, 
porządkowanie struktur i kompetencji doprowadzi do osiągnięcia wyraźnych synergii kosztowych, 
rozwoju oferty produktowej oraz wzmocnienia konkurencyjności. 

Osiągnięcie i utrzymanie wiod ącej pozycji na ka Ŝdym obsługiwanym rynku.  

Strategia Grupy Kapitałowej po połączeniu zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji (w pierwszej trójce) na 
kaŜdym obsługiwanym rynku pod względem przychodów, przynajmniej przy utrzymaniu obecnego 
poziomu rentowności. Spółki Grupy Kapitałowej będą korzystać z wzajemnych doświadczeń 
i umiejętności, czego wynikiem będzie sprzedaŜ flagowych rozwiązań Grupy Kapitałowej we wszystkich 
krajach, w których Spółki z Grupy Kapitałowej będą obecne. 

Zwiększenie nakładów na badania i rozwój.  

Grupa Kapitałowa po połączeniu planuje zwiększyć nakłady na badania i rozwój, co przyczyni się do 
rozwoju istniejących i powstania nowych produktów i rozwiązań. Zostaną wykorzystane doświadczenia 
zdobyte do tej pory przez odpowiednio Grupę Asseco oraz Grupę ABG. Zakłada się, Ŝe umoŜliwi to 
osiąganie wyŜszych marŜ na oferowanych produktach i usługach. 

Konsolidacja polskiego rynku producentów oprogramow ania typu ERP (Enterprise Resource 
Planning). 

Grupa Asseco aktywnie konsoliduje polski rynek producentów oprogramowania wspomagającego 
zarządzanie przedsiębiorstwem. Wynikiem tych działań jest spółka Asseco Business Solutions – 
obecnie wiodąca firma w Polsce, specjalizująca się w produkcji oprogramowania typu ERP oraz 
usługach outsourcingowych. Asseco Business Solutions powstała w wyniku połączenia Incenti (w lutym 
2007 roku spółka zmieniła nazwę na Asseco Business Solutions), ze spółkami: Softlab, Softlab Trade, 
Wa-Pro i SAFO. W 2007 roku spółka zadebiutowała na GPW w Warszawie. Asseco nie wyklucza 
dalszej rozbudowy Asseco Business SolutionsS.A. w drodze przejmowania kolejnych podmiotów 
obsługujących rynek MSP. 

Wdro Ŝenie nowych produktów oraz rozbudowa obecnej oferty .  

Jednym z zakładanych celów strategicznych jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów ze 
spółek Grupy do sprzedaŜy oraz wdroŜeń rozwiązań z oferty ABG. Zakładamy takŜe, Ŝe transfer wiedzy 
i doświadczenia pomiędzy specjalistami Grupy ABG, a specjalistami Grupy Asseco doprowadzi do 
powstania nowych konkurencyjnych produktów. 

Redukcja kosztów.  

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej po połączeniu zakłada redukcję kosztów, która zostanie 
osiągnięta, między innym, poprzez optymalizację procesów wytwórczych i lepsze gospodarowanie 
zasobami pracowniczymi.  

Rynki zagraniczne 

Zakłada się, Ŝe połączenie umoŜliwi realizację następującej strategii na rynku zagranicznym: 
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Dalsza ekspansja mi ędzynarodowa 

Grupa kapitałowa Asseco jest obecna w kilkunastu krajach w Europie. Celem strategicznym jest dalsze 
budowanie Grupy Kapitałowej, skupiającej rentowne firmy, które produkują i dostarczają rozwiązania 
informatyczne. 

Rozbudowa grupy Asseco Slovakia  

Asseco Slovakia, spółka zaleŜna Asseco, dalej będzie konsolidować słowacki i czeski rynek 
informatyczny. Asseco Slovakia, oprócz wyŜej wymienionych rynków, będzie takŜe podmiotem, który 
prowadzić będzie przyszłe akwizycje, w Austrii,Szwajcarii i na Węgrzech. 

Rozbudowa Asseco SEE 

Asseco SEE jako spółka holdingowa posiadająca obecnie strategiczne udziały w siedmiu spółkach IT 
obejmuje region następujących państw: Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, 
Czarnogóra, Macedonia, Kosowo, Albania oraz Rumunia. Jeszcze w tym roku zakładany jest debiut 
giełdowy Asseco SEE na parkiecie w Warszawie. Środki uzyskane z upublicznienia spółki zostaną 
przeznaczone na kolejne akwizycje spółek informatycznych w regionie południowo-wchodniej Europy. 
Celem strategicznym budowy Asseco SEE jest stworzenie największej spółki informatycznej, działającej 
w tym regionie Europy. 

Rynki pa ństw bałtyckich 

Planowana jest równieŜ dalsza ekspansja w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) Obecnie 
w strukturach Grupy Asseco znajduje się litewska spółka SINTAGMA UAB (wiodący producent 
oprogramowania i integrator systemów informatycznych na Litwie, oferta SINTAGMA UAB skierowana 
jest głównie do sektorów: administracji publicznej oraz sektora finansowego). Zarząd zamierza 
dokonywać inwestycji w państwach nadbałtyckich wyłącznie w kluczowych obszarach działalności 
Grupy Kapitałowej. 

Ekspansja w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczon ych  

Grupa Kapitałowa Asseco jest juŜ obecna w Europie Zachodniej - w Niemczech (poprzez spółkę 
Automation + Productivity AG oraz spółkę matrix42 AG, działającą takŜe w Stanach Zjednoczonych, 
które nabyła Asseco Germany – spółka zaleŜna Asseco) oraz w Austrii poprzez spółkę UniQuare. 
W kolejnych latach Grupa Asseco planuje wzmocnić swoją pozycję w Europie Zachodniej. Plany 
Asseco zakładają powstanie grupy Asseco South Western Europe działającej w Hiszpanii i Portugalii 
oraz Francji. Innym z rozwaŜanych kroków jest stworzenie Asseco Western Europe, skupiającej 
wszystkie spółki z regionu Europy Zachodniej. 

 

Korzy ści wynikaj ące z poł ączenia 

Połączenie ma na celu integrację przedsiębiorstw Asseco i ABG oraz ich działalności operacyjnej. 

Przewiduje się, Ŝe połączenie przyniesie następujące, wymierne korzyści:  
� W postaci korzyści skali, czyli synergii operacyjnych, wynikających między innymi z połączenia 

zasobów, efektywniejszego ich wykorzystania i zarządzania nimi. Przewiduje się równieŜ 
korzyści wynikające z redukcji kosztów funkcjonowania połączonych Spółek, między innymi 
połączenia działów marketingu oraz działów związanych z „back-officem” – administracji, HR, 
księgowości i finansów. 

� UmoŜliwienie zwiększenia zakresu i ilości oferowanych przez połączone Spółki produktów, 
usług, rozwiązań informatycznych i posiadanych „know-how”. Połączenie spółek zwiększy 
istotnie moŜliwość oferowania kompleksowych rozwiązań informatycznych, dających pełen 
zakres funkcjonalności wymaganych przez dotychczasowych i nowych klientów. Połączenie 
uzupełni i wzmocni kompetencje oferowanych usług i da moŜliwość konkurowania nie tylko na 
rynku krajowym, ale równieŜ zagranicznym. 

� Integracja kompetencji informatycznych i produkcyjnych łączących się spółek spowoduje 
wymierne korzyści między innymi w obszarach transferu specjalistycznej wiedzy, 
doświadczenia związanego z budowaniem nietypowych rozwiązań, wykorzystania gotowych 
komponentów, narzędzi i technologii przy tworzeniu oprogramowania i realizacji projektów 
informatycznych. Połączenie Spółek spowoduje moŜliwe do uzyskania synergie kosztowe 
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w zakresie produkcji, wytwarzania oprogramowania i świadczenia usług m.in. poprzez 
optymalizację i standaryzację procesu produkcji. MoŜliwe będzie takŜe obniŜenie kosztów 
związanych z zakupem narzędzi i licencji do produkcji oprogramowania oraz efektywniejszym 
zarządzaniem zasobami umoŜliwiającym ich optymalną utylizację w poszczególnych procesach 
lub projektach. 

� Zwiększenie udziału i zasięgu działania łączących się podmiotów w obszarach dotychczasowej 
działalności, szczególnie w sektorach ubezpieczeń, administracji publicznej, przedsiębiorstw 
oraz operowanie w nowych sektorach gospodarki w których wcześniej oddzielnie spółki 
funkcjonowały. Po połączeniu przewiduje się znaczne powiększenie bazy klientów, do których 
będą mogły być oferowane rozwiązania wynikające z synergii produktowej, a takŜe moŜliwości 
dotarcia do klientów na rynkach zagranicznych. Uporządkowanie i integracja kompetencji 
spółek Grupy Kapitałowej umoŜliwi równieŜ ubieganie się o realizację kontraktów, które 
dotychczas z uwagi na ograniczone kompetencje i brak informacji o posiadanym potencjale 
podmiotów nie mogły być pozyskiwane i efektywnie wykorzystywane. 

� Stworzenie, zgodnie z zaplanowanym kierunkiem budowania międzynarodowej strategii, mocno 
osadzonej i wysoko wyspecjalizowanej w ściśle określonych segmentach rynku 
informatycznego Grupy Kapitałowej, mogącej być powaŜnym partnerem dla duŜych firm 
i przedsiębiorstw działających w Europie. 

� Istotnym korzystnym efektem połączenia będzie wzrost kapitalizacji Spółki Przejmującej, co 
moŜe przejawić się zwiększeniem płynności akcji na GPW oraz przełoŜy się na większą 
atrakcyjność dla inwestorów, w tym inwestorów zagranicznych. Fakt ten pozwoli równieŜ na 
zwiększenie moŜliwości wykorzystania środków jakie moŜna w ten sposób pozyskać od 
inwestorów na róŜnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. 

� Połączenie spółek spowoduje wzrost potencjału i wiarygodność finansowej Spółki Przejmującej, 
co istotnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa oraz moŜliwości realizowania duŜych, w tym 
długoterminowych kontraktów i inwestycji, dla klientów prywatnych, dla projektów 
w administracji publicznej, a takŜe przedsięwzięć Unijnych. 

� WaŜną korzyścią dla łączących się spółek będzie teŜ upowszechnienie i rozpoznawalność 
marki oraz rozszerzenie bogatej listy referencyjnej obu spółek pozwalającej na uwiarygodnienie 
szerokich kompetencji oferowanych produktów i usług. 
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14. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Gru py Kapitałowej 

Czynniki zewn ętrzne istotne dla rozwoju przedsi ębiorstwa 

NajwaŜniejszym czynnikiem zewnętrznym dla rozwoju Grupy Asseco jest sytuacja na polskim 
rynku rozwiązań informatycznych, który został opisany w rozdziale 3 niniejszego raportu. Ponadto 
dla rozwoju Grupy Kapitałowej istotne są następujące czynniki zewnętrzne: 
 

Czynniki dotycz ące bran Ŝy informatycznej i jej otoczenia prawnego: 

� Grupa stoi w obliczu rosnącej konkurencji na rynku informatycznym, co moŜe mieć niekorzystny 
wpływ na nasze moŜliwości w zakresie pozyskiwania nowych zleceń i pociągnąć za sobą 
obniŜenie zysków, a takŜe zmniejszenie udziału w rynku. 

� Niekorzystne trendy rynkowe mogą mieć wpływ na przychody Grupy z tytułu działalności 
operacyjnej i zysk netto. 

� Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa mogą mieć 
niekorzystny wpływ na działalność Grupy, perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

� Realizacja długoterminowych umów oraz rozliczanie kontraktów w walutach obcych 
z dostawcami i odbiorcami powoduje ryzyko fluktuacji przychodów i kosztów w wyniku zmian 
kursów walut, co moŜe wpłynąć negatywnie na wyniki Grupy.  

� Zmiany, do których wprowadzenia moŜe zmusić Grupę konieczność sprostania wymogom 
obowiązującym spółki publiczne, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy. 

� Wobec stopniowego wzrostu udziału podmiotów zagranicznych w strukturze własnościowej 
polskich banków istnieje ryzyko, Ŝe banki przejmowane przez podmioty zagraniczne będą 
wykorzystywały globalne rozwiązania informatyczne stosowane przez ich akcjonariuszy. 

 
Czynniki dotycz ące działalno ści Grupy: 

� Ryzyko dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których Grupa obecnie prowadzi 
działalność i w których działalność planuje rozpocząć. 

� Strategia operacyjna Grupy zakłada ekspansję na inne rynki geograficzne, a niezrealizowanie 
jej moŜe negatywnie wpłynąć na rozwój Grupy i działalność w przyszłości. 

� Główni dostawcy Grupy mogą ograniczyć współpracę z Grupą, co moŜe negatywnie wpłynąć 
na działalność Grupy i perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową  

� Utrata płynności finansowej przez podwykonawców Grupy moŜe negatywnie wpłynąć na 
wiarygodność Grupy w oczach klientów oraz na naszą działalność, perspektywy, wyniki 
operacyjne i sytuację finansową. 

� Kary umowne, które mogą być na Grupę nałoŜone z powodu niedotrzymania wyznaczonych 
terminów umownych lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, mogą mieć niekorzystny wpływ 
na działalność Grupy i perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

� Utrata reputacji moŜe mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy i perspektywy, wyniki 
operacyjne i sytuację finansową. 

� Grupa jest uzaleŜniona od kilku duŜych przedsięwzięć i jakiekolwiek trudności w pozyskaniu 
nowych projektów mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy i perspektywy, wyniki 
operacyjne i sytuację finansową. 

� Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje się tym, Ŝe większość zamówień 
stanowiących źródła przychodu dla Spółki jest rozstrzygana w formie przetargów. 

� Opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą informatyczną w administracji publicznej 
mogą spowodować zachwiania w realizacji przychodów z sektora administracji publicznej.  

� Grupa jest uzaleŜniona od kontraktów z kluczowymi klientami, których utrata mogłaby mieć 
niekorzystny wpływ na działalność Grupy i perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację 
finansową. 

� Nieprzygotowanie i niewprowadzenie nowych produktów i usług moŜe mieć istotny niekorzystny 
wpływ na działalność Grupy. 

� Grupa jest uzaleŜniona od kluczowych pracowników, których utrata mogłaby mieć niekorzystny 
wpływ na działalność Grupy. 

� Szybki wzrost i rozwój moŜe spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich zasobów 
kierowniczych i operacyjnych, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na naszą działalność Grupy 
i perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację finansową.  

� Grupa moŜe nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kultury korporacyjnej w miarę rozwoju 
biznesowego, co moŜe mieć niekorzystny wpływ na prowadzoną przez Grupę działalność. 
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� Dostosowywanie produktów do zmian przepisów prawnych moŜe spowodować poniesienie 
znaczących kosztów, co moŜe mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy i perspektywy, 
wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

� Kontrolujący akcjonariusz Grupy moŜe podejmować działania stojące w konflikcie z interesem 
pozostałych akcjonariuszy.  

� Działalność Grupy w niektórych segmentach rynku moŜe zostać uznana za naruszenie przez 
Grupę pozycji dominującej; nie moŜna zatem wykluczyć ujemnych skutków takiej oceny, co 
moŜe mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy i perspektywy, wyniki operacyjne 
i sytuację finansową.  

� Polisa ubezpieczeniowa Grupy moŜe nie obejmować wszystkich ryzyk występujących 
w przeszłości; mogą zatem nastąpić zdarzenia nadzwyczajne wpływające w sposób 
niekorzystny na działalność Grupy i wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

 
Sytuacja ekonomiczna klientów i procesy zachodz ące na rynkach działa ń odbiorców 
Wyniki i zyski spółek działających na rynku rozwiązań informatycznych dla branŜy bankowo-finansowej 
zaleŜą w duŜej mierze od sytuacji ekonomicznej banków i innych instytucji finansowych, gdyŜ ta wpływa 
na priorytety, jakie będą określać ich zarządy. Na te zaś wpływa koniunktura gospodarcza, a takŜe 
malejące stopy procentowe i coraz niŜsze marŜe odsetkowe rozumiane jako róŜnica między 
oprocentowaniem kredytów i depozytów. Czynnikiem zewnętrznym, który moŜe negatywnie wpływać na 
pozycję Grupy na rynku rozwiązań dla banków mogą być procesy konsolidacyjne na rynku bankowym. 
Wydaje się, Ŝe z tego punktu widzenia Grupa jest teŜ stosunkowo mało zagroŜona. Jej kluczowi klienci, 
tacy jak Bank PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Banki Spółdzielcze, powinny jeszcze przez wiele lat 
zachować swoją toŜsamość. Dodatkowo atutem Grupy jest oferowanie polskiego – własnego 
i nowoczesnego oprogramowania, którego wybór daje szansę zbudowania tańszego rozwiązania, 
opartego na najnowocześniejszej technologii. Niektóre oferowane na rynku rozwiązania zachodnie 
tworzone były w latach osiemdziesiątych. Banki zachodnie, do których były adresowane, były 
instytucjami o innej skali działania. Te czynniki rzutują na problemy z implementacją zachodnich 
systemów w polskiej bankowości. 

 
Szybkie tempo rozwoju technologicznego  
Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym 
cykl Ŝycia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki. Dlatego teŜ sukces Grupy jest uzaleŜniony 
w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach i usługach, 
najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku 
wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Dotychczasowe 
doświadczenie Grupy wskazuje, iŜ nie tylko nadąŜa za skalą rozwoju technologicznego, ale jest jego 
jednym z istotniejszych twórców na polskim rynku rozwiązań dla instytucji finansowych 
i przedsiębiorstw. Potwierdza to wysoka pozycja w rankingach twórców oprogramowania. 

 
Wysoka konkurencyjno ść na rynku IT 
BranŜa, w której Grupa Kapitałowa prowadzi działalność cechuje się duŜym rozdrobnieniem a poprzez 
to wysoką konkurencyjnością. Systematycznie rośnie teŜ rola konkurencji ze strony firm zagranicznych 
dysponujących szybszym dostępem do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz do tańszych 
źródeł kapitału, co pozwala na efektywniejsze finansowanie duŜych kontraktów. Spółka posiada jednak 
specjalizację niszową, która stanowi powaŜną przewagę konkurencyjną. Dodatkowo jako jeden 
z nielicznych polskich podmiotów oferuje oprogramowanie własne, co pozwala realizować wyŜszą 
marŜę niŜ konkurencja sprzedająca oprogramowanie zagraniczne. Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe 
wpływ silnej konkurencji na rynku moŜe skutkować obniŜaniem rentowności realizowanej przez Grupę. 

 
Zmienno ść kursów walutowych 
Zmienność kursów walut wywiera wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej, gdyŜ po pierwsze Spółka buduje 
międzynarodową Grupę Kapitałową. Niekorzystne zmiany kursów wymiany mogą negatywnie wpłynąć 
na wyniki finansowe spółek naleŜących do Grupy, w tym w konsekwencji na sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej. Po drugie Grupa dokonuje części zaopatrzenia od zagranicznych kontrahentów 
w walutach obcych, zaś zdecydowaną większość przychodów realizuje na terenie kraju w walucie 
krajowej. 
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Nasycenie technologiczne 

Pojawiające się zjawisko nasycenia technologicznego w polskich bankach moŜe przełoŜyć się na 
strategie koncentracji dotyczące mniejszych, ewentualnie średniego rozmiaru, projektów 
informatycznych ograniczających się jedynie do zaspokajania bieŜących potrzeb. 

 

Czynniki wewn ętrzne istotne dla rozwoju grupy 

Realizacja najwi ększych kontraktów 

Głównym czynnikiem wewnętrznym wpływającym na długoterminową stabilizację pozycji Spółki jest 
realizacja (podpisanego w sierpniu 2003 roku) wieloletniego kontraktu na informatyzację Banku PKO 
BP S.A., budowa Kompleksowego Systemu Informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
jak równieŜ prowadzenie długoterminowego, projektu centralnego Systemu CEPiK oraz realizacja 
innych duŜych projektów w sektorze ubezpieczeniowym i dla administracji publicznej. Realizacja 
projektów tego typu wymaga poniesienia duŜych nakładów finansowych w początkowych okresach ich 
wykonania. Z kolei największe wpływy z takich projektów uzyskiwane są w końcowych fazach ich 
realizacji. 

Jako ść i kompleksowo ść oferty Grupy Kapitałowej 
Jakość i kompleksowość posiadanej oferty wywiera znaczny wpływ na zdolność Grupy do 
pozyskiwania nowych kontraktów. Grupa Asseco jest postrzegana na rynku jako dostawca rozwiązań 
informatycznych o najwyŜszej jakości produktów i usług. Potwierdzają to liczne nagrody i wyróŜnienia, 
jak i wysokie miejsca zajmowane w rankingach firm IT. Pomimo tego spółki wchodzące w skład Grupy 
Kapitałowej wciąŜ pracują nad poszerzaniem i rozwijaniem oferty zarówno poprzez własne prace 
badawczo-rozwojowe, jak i przejęcia gotowych produktów w drodze akwizycji podmiotów krajowych 
i zagranicznych. 
MoŜliwo ść utrzymania dotychczasowych przewag konkurencyjnych   
Na moŜliwość dalszego rozwoju istotny wpływ będzie miała moŜliwość utrzymania przez Grupę 
wypracowanych przewag konkurencyjnych w stosunku do pozostałych podmiotów działających na 
polskim rynku IT. W opinii Zarządu Jednostki Dominującej do najistotniejszych przewag 
konkurencyjnych naleŜą:  

� wysoki profesjonalizm kadry zarządzającej i kluczowych współpracowników,  
� posiadanie własnych konkurencyjnych produktów dla bankowości zapewniających wysoką 

rentowność sprzedaŜy,  
� posiadanie spójnej strategii rozwoju, która powinna zapewnić dalszy rozwój Grupy,  
� perspektywy poszerzenia rynków zbytu za granicą oraz oferty produktowej w związku 

z zaplanowaną akwizycją,  
� opanowanie nisz rynkowych. 

 
Skuteczne umacnianie pozycji na rynku rozwi ązań dla banków, instytucji finansowych oraz 
przedsi ębiorstw 
Rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów ma na celu 
wzmocnienie posiadanej pozycji Grupy na opanowanych rynkach oraz zdobycie nowych rynków 
i klientów. Czynnik ten ma bezpośredni wpływ na zapewnienie dalszego rozwoju Spółki i zwiększenie 
jej wartości. Jednostka Dominująca przede wszystkim będzie pracowała nad produkcją 
oprogramowania własnego, w tym nad rozwojem systemu def3000, dedykowanym dla bankowości. 
Istotny wpływ na rozwój Spółki będzie miało oferowanie gotowego systemu dla sektora 
ubezpieczeniowego opracowywanego we współpracy z Asseco Slovakia. 
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15. Opis istotnych czynników ryzyka i zagro Ŝeń  

Opis czynników ryzyka zwi ązanych z otoczeniem, w jakim działa Spółka i Grupa Asseco 

Ryzyko zwi ązane z sytuacj ą makroekonomiczn ą Polski 

Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski 
i innych państw, w których Grupa Asseco prowadzi działalność. Na wyniki finansowe osiągane przez 
Grupę Kapitałową największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, wielkość zamówień publicznych na 
rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, poziom inflacji oraz poziom kursów 
walut obcych względem złotego. Istnieje ryzyko, Ŝe spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, 
spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, spadek poziomu zamówień publicznych czy wzrost 
inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej, 
osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane ze zmianami kursów walut 

Realizacja długoterminowych umów oraz rozliczanie kontraktów w walutach obcych z dostawcami 
i odbiorcami powoduje ryzyko fluktuacji przychodów i kosztów w wyniku zmian kursów walut, co moŜe 
wpłynąć negatywnie na wyniki Grupy. Grupa stara się zapobiegać negatywnym skutkom zmian kursów 
walut stosując odpowiednie narzędzia dostępne na rynku finansowym, aby neutralizować wpływ zmian 
kursów walutowych na swoje wyniki finansowe. Nie ma jednak pewności, Ŝe działania takie okaŜą się 
w pełni skuteczne, a co za tym idzie wahania kursów walut obcych względem złotego mogą mieć 
negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki 
finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

Istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony 
polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych, szczególnie w przypadku ubiegania się 
o realizację duŜych oraz prestiŜowych kontraktów. Konsolidacja duŜych firm informatycznych na 
polskim oraz pozostałych rynkach europejskich oraz korzystanie przez coraz większą liczbę instytucji 
z własnych specjalistów moŜe wpływać na konkurencyjność Grupy Kapitałowej względem innych 
podmiotów, co w konsekwencji moŜe rzutować na jej działalność i wyniki finansowe. Systematycznie 
rośnie teŜ rola konkurencji ze strony firm zagranicznych dysponujących szybszym dostępem do 
najnowszych rozwiązań technologicznych oraz do tańszych źródeł kapitału, co pozwala na 
efektywniejsze finansowanie duŜych kontraktów. Nie ma pewności, Ŝe rosnąca konkurencja nie wpłynie 
w przyszłości w negatywny sposób na działalność lub sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane 
przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z konsolidacj ą sektora bankowego w Polsce 

Sektor bankowy w Polsce podlega dynamicznym zmianom. Stopniowo zwiększa się udział podmiotów 
zagranicznych w strukturze własnościowej polskich banków. Istnieje ryzyko, Ŝe banki przejmowane 
przez podmioty zagraniczne będą wykorzystywały globalne rozwiązania informatyczne stosowane 
przez ich akcjonariuszy. Preferencje w dostawie systemów informatycznych mogą zyskać podmioty 
świadczące usługi na rzecz banków zagranicznych w miejscu ich siedziby. Wystąpienie takiej sytuacji 
moŜe mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez 
nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z regulacj ą Prawa bankowego w zakresie outsourcingu 

Zgodnie z prawem bankowym powierzenie przez bank innemu podmiotowi wykonywania czynności 
faktycznych związanych z działalnością bankową jest poddane szczególnemu reŜimowi prawnemu. 
W szczególności, przepisy Prawa bankowego nakładają na bank szereg obowiązków związanych 
z zawarciem przez bank umowy z „outsourcerem”. Ponadto, przepisy Prawa bankowego uniemoŜliwiają 
wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności wobec banku za szkody wyrządzone klientom z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez przedsiębiorcę, któremu powierzono 
wykonywanie określonych czynności faktycznych. Dodatkowo, zawieranie i wykonywanie takich umów 
zostało poddane szczególnemu nadzorowi ze strony KNF, która w przypadkach określonych w Prawie 
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bankowym moŜe nakazać bankowi podjęcie działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania danej 
umowy.  

Wskazane powyŜej przepisy Prawa bankowego stosują się takŜe do umów, których przedmiotem jest 
powierzenie innemu podmiotowi czynności faktycznych z zakresu technologii informatycznych, które są 
bezpośrednio związane z działalnością bankową. W świetle powyŜszego, istnieje ryzyko, Ŝe znacząca 
część umów zawieranych w przyszłości oraz zawartych w przeszłości z bankami przez podmioty 
z Grupy Kapitałowej będzie uznawana za podlegającą powyŜszym przepisom Prawa bankowego. 

W związku z opisanymi powyŜej regulacjami, przy zawieraniu umów z bankami podmioty z Grupy 
Kapitałowej są zmuszone do przyjęcia nieograniczonej odpowiedzialności wobec banku za szkody 
wyrządzone klientom. Do daty publikacji sprawozdania nie wystąpiły przypadki odpowiedzialności 
Spółki za szkodę wyrządzoną klientom banku. Niemniej jednak, w przypadku, gdy ryzyko związane 
z danym kontraktem będzie zbyt duŜe w stosunku do wynikających z niego korzyści, moŜliwe jest takŜe, 
Ŝe Grupa Kapitałowa podejmie decyzję o niezawarciu kontraktu. Wystąpienie którejkolwiek 
z powyŜszych okoliczności moŜe mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpret acji 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności 
prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń społecznych), Ustawy 
o zamówieniach publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, Ustawy o ofercie publicznej i Kodeksu spółek handlowych, pociągają za sobą ryzyko 
związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Szczególnie 
częstym zmianom podlegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka organów 
skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez 
organy podatkowe odmiennej niŜ jednostka interpretacji przepisów podatkowych, moŜna się liczyć 
z negatywnymi konsekwencjami wpływającymi na działalność oraz sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Ryzyko takie związane jest w szczególności 
z ewentualnym kwestionowaniem przez organy podatkowe transakcji z podmiotami powiązanymi 
zawieranych przez Spółkę. Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę na ryzyko związane ze zmiennością 
prawa i jego interpretacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których Grupa Kapitałowa 
prowadzi działalność. W szczególności ewentualne zmiany w słowackim systemie podatkowym mogą 
mieć niekorzystny wpływ na moŜliwości Grupy w zakresie zatrudniania pracowników na 
konkurencyjnych warunkach. MoŜe mieć to negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z mo Ŝliwymi sporami prawnymi dotycz ącymi praw autorskich 

Rozwój działalności Grupy na rynku produktów informatycznych jest silnie uzaleŜniony od praw 
własności intelektualnej, w szczególności zaś praw autorskich do programów komputerowych. Do daty 
publikacji półrocznego sprawozdania Ŝadna ze spółek Grupy nie były stroną sporów w zakresie praw 
autorskich do programów komputerowych. Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe ewentualne (nawet 
nieuzasadnione) zarzuty dotyczące praw autorskich, które mogą zostać podniesione przez osoby 
trzecie, będą miały negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej, 
osiągane przez nią wyniki i perspektywy rozwoju. 

Opis czynników ryzyka zwi ązanych z działalno ścią Spółki oraz Grupy Kapitałowej  

Ryzyko zwi ązane z uzale Ŝnieniem od głównych odbiorców 

Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi klientami (w szczególności kontraktów na realizację ZSI 
w Banku PKO BP S.A., na realizację Systemu CEPiK dla MSWiA oraz kontraktu na realizację i obsługę 
Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS) będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane 
przez Grupę Kapitałową w najbliŜszych latach. Podobnie istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej mogą mieć ewentualne roszczenia odszkodowawcze (w tym na podstawie kar umownych) 
związane z niewłaściwym wykonaniem kluczowych kontraktów. Do dnia publikacji sprawozdania nie 
występiły Ŝadne okoliczności, które mogłyby uzasadnić rozwiązanie lub pogorszenie warunków 
wykonania któregokolwiek z kluczowych kontraktów zawartych przez Spółkę lub które mogłyby 
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uzasadnić roszczenia odszkodowawcze związane z takimi kontraktami. Ponadto, w celu minimalizacji 
opisanego ryzyka Grupa podejmuje działania zmierzające do dywersyfikacji portfela zamówień oraz 
rozszerzania działalności w róŜnych sektorach. Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe ewentualna utrata 
któregokolwiek z powyŜszych klientów, pogorszenie warunków finansowych świadczenia usług lub 
ewentualne roszczenia odszkodowawcze miałyby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację 
finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki i perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z realizacj ą projektów informatycznych 

Główne źródło zysków Grupy Kapitałowej wynika z realizacji złoŜonych projektów informatycznych 
prowadzonych na podstawie długoterminowych kontraktów. Realizacja takich projektów wymaga 
poniesienia duŜych nakładów finansowych w początkowych okresach ich wykonania. Z kolei największe 
wpływy z takich projektów uzyskiwane są w końcowych fazach ich realizacji. Sytuacja taka moŜe mieć 
negatywny wpływ na płynność finansową Grupy Kapitałowej. 

Cechą charakterystyczną złoŜonych projektów informatycznych są stosunkowo częste zmiany zakresu 
prac oraz stosowanych rozwiązań w stosunku do pierwotnie uzgodnionych, co powoduje częste 
przesunięcia harmonogramów realizacji poszczególnych etapów projektów. Sytuacja taka moŜe 
powodować przesunięcie w czasie uznania przychodów zwykle rozliczanych na bazie zaawansowania 
kosztowego projektu oraz zmianę rentowności kontraktu. W skrajnych przypadkach, klienci mogą starać 
się, nawet w razie braku winy ze strony Asseco, wypowiedzieć zawartą umowę lub dochodzić zapłaty 
kar umownych zastrzeŜonych na wypadek opóźnień w realizacji projektu, które na mocy niektórych 
umów mogą wynosić do 100% wartości zamówienia. Dodatkowo zakładane przychody z niektórych 
kontraktów mogą ulec zmianie na skutek wypowiedzenia umów, zmiany ich zakresu lub konieczności 
zapłaty kar umownych przewidzianych w umowach. Wystąpienie tych okoliczności moŜe mieć 
negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki 
finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Z uwagi na specyfikę złoŜonych projektów informatycznych wymagają one przyjęcia szacunków, 
dotyczących realizacji projektu oraz związanych z tym kosztów. ZałoŜenia te są dokonywane na 
podstawie doświadczenia pracowników odpowiedzialnych za poszczególne projekty i są okresowo 
weryfikowane. W celu minimalizacji opisywanego ryzyka Spółka podejmuje działania mające na celu 
stałą i profesjonalną kontrolę wykonania projektów informatycznych oraz kaŜdorazowo dokonuje 
szczegółowej analizy rentowności poszczególnych kontraktów. Pomimo to nie moŜna wykluczyć, Ŝe 
w kolejnych fazach realizacji kontraktów moŜe okazać się, Ŝe rzeczywiste koszty przewyŜszać będą 
przyjęte wcześniej szacunki, w związku z tym wyniki Grupy Kapitałowej mogą podlegać wahaniom. 
MoŜe to mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez 
nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z Offshoringiem 

Rosnąca jakość usług informatycznych świadczonych w trybie outsourcingu międzynarodowego, tj. tzw. 
Offshoringu, w tym równieŜ inwestycje na polskim rynku, moŜe mieć wpływ na utratę zasobów ludzkich, 
a takŜe na zwiększenie konkurencji na polskim rynku usług informatycznych. Wystąpienie takiej sytuacji 
moŜe mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez 
nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z mo Ŝliwo ścią utraty kluczowych pracowników 

Działalność Grupy Kapitałowej oraz jej perspektywy rozwoju są w duŜej mierze zaleŜne od wiedzy, 
doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują projekty informatyczne. Znaczny popyt na 
specjalistów z branŜy informatycznej oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia 
kluczowego personelu, a takŜe utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, 
doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników zwiększają 
dodatkowo ułatwienia w podejmowaniu pracy w krajach Unii Europejskiej przez obywateli 
Rzeczpospolitej Polskiej i związane z tym zjawisko tzw. emigracji zarobkowej. Spółka na bieŜąco 
monitoruje rynek pracy oraz stara się dostosowywać do panujących na nim tendencji, w tym równieŜ 
w zakresie oferowanych wynagrodzeń. Istnieje jednak ryzyko, Ŝe odejście kluczowych pracowników 
będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych przez Grupę Kapitałową projektów 
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informatycznych oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei moŜe mieć 
negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki 
finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje się tym, Ŝe większość zamówień stanowiących 
źródła przychodu dla Grupy Kapitałowej jest rozstrzygana w formie przetargów. Nie ma jednak 
pewności, Ŝe podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej w przyszłości będą w stanie pozyskiwać 
nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. 
MoŜe to mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane 
przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

 

Ryzyko zwi ązane ze zmianami technologicznymi w bran Ŝy i rozwojem nowych produktów 

Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym 
cykl Ŝycia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki. Dlatego teŜ sukces Grupy Kapitałowej jest 
uzaleŜniony w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach 
i usługach, najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na 
rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Grupa 
monitoruje aktualne tendencje na rynku technologii i odpowiednio dostosowuje i unowocześnia swoją 
ofertę. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, Ŝe produkty 
i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych 
wpływów. Nie ma takŜe pewności, czy nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem 
w przyszłości będzie pracowała Grupa Kapitałowa, osiągną oczekiwane parametry technologiczne oraz 
zostaną pozytywnie przyjęte przez potencjalnych odbiorców, co skutkowałoby nieuzyskaniem 
współmiernych korzyści w stosunku do poniesionych kosztów. Wystąpienie którejkolwiek z tych 
okoliczności moŜe mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej, 
osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z obsług ą przetargów publicznych 

W I półroczu 2008 przychody Grupy Asseco z tytułu kontraktów z podmiotami z sektora publicznego 
osiągnęły 23,8% przychodów ogółem. Opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą 
informatyczną w administracji publicznej mogą spowodować zachwiania w realizacji przychodów 
z sektora administracji publicznej. W połączeniu z małą dynamiką obsługi środków unijnych 
przeznaczonych na rozwój innowacyjności polskich urzędów moŜe to powodować istotne zagroŜenia po 
stronie popytu na usługi informatyczne, co moŜe mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację 
finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z nasyceniem technologicznym 

Pojawiające się zjawisko nasycenia technologicznego w polskich bankach moŜe przełoŜyć się na 
strategie koncentracji dotyczące mniejszych, ewentualnie średniego rozmiaru, projektów 
informatycznych ograniczających się jedynie do zaspokajania bieŜących potrzeb. Wystąpienie takich 
okoliczności moŜe negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, 
osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 
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16.  Zmiany zasad zarz ądzania Spółk ą i Grup ą Kapitałow ą  

Po połączeniu spółek Asseco Poland i Prokom Software w 2008 roku trwały prace i działania 
zmierzające do sprawnego i optymalnego połączenia dwóch organizacji, stworzono między innymi 
nowy schemat organizacyjny firmy, jak równieŜ podzielono kompetencje w poszczególnych pionach czy 
zespołach. Zunifikowano równieŜ procesy, procedury i regulaminy dla całej organizacji. 

Udoskonalano równieŜ narzędzia pozwalające na efektywniejsze wykorzystywanie i monitoring 
zasobów oraz ich ocenę ekonomiczną. Rozbudowywane były procesy i modele pozwalające między 
innymi na zarządzanie procesami wytwórczymi, kapitałem ludzkim i kompetencjami, wsparciem dla 
jednostek sprzedaŜowych. Wprowadzanie powyŜszych zmian skutkuje lepszą organizacją pracy, 
efektywniejszym wykorzystywaniem zasobów, jak równieŜ rzetelną oceną i monitoringiem, a co za tym 
idzie zwiększonym bezpieczeństwem firmy. 

17. Zmiany w powi ązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 

Wskaz zmian w strukturze Grupy Asseco Poland S.A. w  I półroczu 2008 roku 

�  SprzedaŜ akcji Asseco Romania S.A. do Asseco South Eastern Europe S.A. (d. Asseco Adria S.A.) 
oraz objecie przez Asseco Poland S.A. udziału w podwyŜszonym kapitale Asseco South Eastern 
Europe S.A. 

Na mocy umowy z dnia 31 stycznia 2008 roku Asseco Poland S.A. zbyła na rzecz Asseco South 
Eastern Europe wszystkie 4 650 000 akcji posiadanych przez Asseco Poland S.A. w spółce zaleŜnej 
Asseco Romania S.A. Pakiet akcji będący przedmiotem transakcji stanowił 93% udział w kapitale 
zakładowym Asseco Romania S.A. oraz reprezentował taki sam udział w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu spółki. Cena sprzedaŜy równa była cenie nominalnej akcji i wynosiła 465 tys. PLN. 

Ponadto na mocy umowy z dnia 5 lutego 2008 roku Asseco Poland S.A. objęło 4 650 000 akcji 
zwykłych na okaziciela spółki Asseco South Eastern Europe po cenie emisyjnej odpowiadającej 
wartości nominalnej i wynoszącej 465 tys. PLN. 

Zawarcie przez Asseco Poland S.A. opisanych powyŜej umów, jest ściśle związane z planowanym 
połączeniem spółek Asseco South Eastern Europe S.A. i Asseco Romania S.A., które nastąpiło w dniu 
8 maja 2008 roku. 

�  Zakup udziałów spółki SINTAGMA UAB 

W dniu 8 lutego 2008 roku Asseco Poland S.A. otrzymała podpisane porozumienie z udziałowcami 
spółki SINTAGMA UAB Sp. z o.o. z siedzibą w Wilnie, na mocy którego Asseco Poland S.A. nabyła 
dodatkowe 4 860 udziały stanowiące 5,4% w kapitale zakładowym i uprawniające do 5,4% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu tej spółki za cenę, na którą składa się kwota 1 089 tys. LTL (315 tys. EUR) oraz 
element zmienny uzaleŜniony od wartości zysku netto i zysku operacyjnego osiągniętego przez 
SINTAGMĘ w roku obrotowym 2007. Wraz z udziałami zakupionymi w dniu 14 września 2007 roku, 
Spółka posiada obecnie 55 476 udziałów Spółki SINTAGMA stanowiących 61,64% udział w kapitale 
zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu SINTAGMY. 

�  SprzedaŜ akcji Asseco Czech Republic a.s.oraz objęcie podwyŜszonego kapitału podstawowego  

W dniu 28 lutego 2008 roku Sąd Okręgowy Bratysława I dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału 
zakładowego spółki Asseco Slovakia w związku z emisją 196 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 
1,00 SKK, stanowiących 11,01% udziału w podwyŜszonym kapitale zakładowym. Emisja nowych akcji 
pokryta została w całości wkładem niepienięŜnym wniesionym przez Asseco Poland S.A. Przedmiotem 
wkładu niepienięŜnego były akcje spółki Asseco Czech Republic, a.s., w ilości 7 970 000 sztuk 
w postaci papierów wartościowych na okaziciela, kaŜda o nominalnej wartości 10,00 CZK. 
 
Umowa pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i Asseco Poland S.A. wniesienia wkładu niepienięŜnego 
i objęcia akcji w podwyŜszanym kapitale zakładowym została podpisana w dniu 25 lutego 2008 roku. 
Wartość wkładu niepienięŜnego wniesionego w celu pokrycia nowej emisji akcji 
wyniosła 484 120 tys. SKK, tj. 2 470,00 SKK za jedną akcję nowej emisji. Wartość ewidencyjna 
aktywów, stanowiących wkład niepienięŜny w księgach rachunkowych Spółki wynosi 484 120 tys. SKK. 
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Kapitał zakładowy Assseco Slovakia po tej rejestracji wynosi 1 780 tys. SKK i dzieli się na 1 780 000 
akcji o wartości nominalnej 1,00 SKK kaŜda, dających łącznie 1 780 000 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Asseco Slovakia, a.s. 
 
W wyniku tej transakcji udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Slovakia, a.s. wzrosł 
z 41,67% do 48,09%. 

�  SprzedaŜ przez spółkę zaleŜną od Asseco Slovakia, a.s. Asseco Czech Republik, a.s. udziałów D. 
Trust Certifikačna Autorita, a.s. 

W dniu 18 marca 2008 roku Asseco Czech Republic, a.s. zbyło wszystkie 45 akcji spółki D. Trust 
Certifikačna Autorita, a.s. o wartości nominalnej 100 tys. SKK kaŜda, stanowiących 45% kapitału 
zakładowego tej spółki. Nabywającą akcji jest spółka DITEC, a.s., z siedzibą w Bratysławie. Cena 
sprzedaŜy wynosiła 2 000 tys. SKK. 

Członek Zarządu Asseco Slovakia, a.s. Martin Moravek jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej 
D.Trust Certifikačna Autorita, a.s. 

�  Zakup przez spółkę zaleŜną od Asseco Slovakia, a.s. Datalock, a.s. akcji DATALOCK TATRY, s.r.o. 

Spółka Datalock, a.s. w wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 5 marca 2008 roku nabyła 
40% udziałów spółki DATALOCK TATRY, s.r.o. Datalock, a.s. objęła 100% udziałów w spółce 
DATALOCK TATRY, s.r.o. 

�  Przejęcie Grupy Prokom Software S.A. 

Dnia 1 kwietnia 2008 roku Asseco Poland S.A. połączyła się ze spółką Prokom Software S.A. Tym 
samym w skład Grupy Asseco weszły spółki dawnej Grupy Prokom: Grupa ABG S.A., Combidata 
Poland Sp. z o.o., Ready Sp. z o.o., ZETO Sp. z o.o., C2 System Polska S.A., RUM IT S.A., 'UAB 
"INFORMACINIU PROJEKTU SISTEMOS", Tetra System Polska S.A. i Postdata S.A. Szczegółowe 
informacje o połączeniu z grupą Prokom podano w punkcie „Połączenie spółek Asseco Poland S.A. 
oraz Prokom Software S.A.” 

�  Zmiana udziału Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym spółki zaleŜnej Asseco Business 
Solutions S.A. na skutek rozwodnienia 

W wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. w dniu 30 kwietnia 
2008 roku, w związku z emisją 4 804 279 akcji serii D do wartości 167 091 tys. PLN, który dzieli się na 
33 418 193 akcji oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, udział Asseco Poland S.A. 
w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A. spadł z 54,27% do 46,47%. Asseco Poland 
S.A. posiada 10 000 000 akcji serii A oraz 5 528 570 akcji serii B. 

Przed podwyŜszeniem kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. posiadała 10 000 000 akcji serii A 
oraz 5 528 570 akcji serii B, dających łącznie 54,27% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 
54,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. 

�  SprzedaŜ akcji ABG S.A. przez Asseco Poland S.A. 

W dniu 11 czerwca 2008 roku Asseco Poland S.A. sprzedała podczas sesji giełdowej na GPW 
w Warszawie S.A. 9 151 749 akcji spółki zaleŜnej ABG S.A. („ABG”), z siedzibą w Warszawie. 
Sprzedane akcje stanowią 9,675% kapitału zakładowego ABG. 

Akcje ABG znalazły się w posiadaniu Asseco Poland S.A. na skutek sukcesji uniwersalnej w wyniku 
połączenia ze spółką Prokom Software S.A. dnia 1 kwietnia 2008 roku. Wówczas Jednostka 
Dominująca weszła w posiadanie 40 366 317 akcji zwykłych na okaziciela ABG stanowiących 42,68% 
kapitału zakładowego ABG i uprawniających do 42,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu ABG. 
Nabycie przez Asseco Akcji ABG spowodowało powstanie po stronie Spółki obowiązków, o których 
mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 
2005, nr 184 poz. 1539). W celu wykonania tego obowiązku oraz w związku z planowanym 
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połączeniem Asseco z ABG, Zarząd Spółki zdecydował o zbyciu akcji ABG w liczbie powodującej 
osiągnięcie nie więcej niŜ 33% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym ABG. 

Po transakcji sprzedaŜy Asseco Poland S.A. posiada 31 214 568 akcji ABG S.A., stanowiących 
32,999% kapitału zakładowego ABG i uprawniających do 32,999% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
tej spółki. 

�  Zmiana udziału Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym spółki zaleŜnej Asseco Slovakia a.s.. na 
skutek rozwodnienia 

W wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego Asseco Slovakia a.s. w dniu 17 czerwca 2008 roku, 
związanego z emisją 3 560 000 sztuk akcji, do wartości 21 360 tys. SKK, który dzieli się na 21 360 000 
akcji o wartości nominalnej 1,00 SKK kaŜda, udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym tej 
spółki zmalał z 48,09% do 40,07%. Udział Asseco Poland w głosach na Walnym Zgromadzeniu Asseco 
Slovakia a.s. równieŜ obniŜył się z poziomu 48,09% do poziomu 40,07%. 

�  Zakup udziałów w Spółce Pexim Cardinfo d.o.o.  

W dniu 6 maja 2008 roku Asseco South Eastern Europe S.A (d. Asseco Adria S.A.) zawarła umowę 
nabycia 60% udziałów w spółce “Pexim Cardinfo” d.o.o., z siedzibą w Belgradzie. Pozostałe 40% 
udziałów jest w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy.  

Nabyta spółka posiada 100% udziału w spółce zaleŜnej CARDINFO MONTENEGRO doo, z siedzibą 
w Podgoricy, Republika Montenegro oraz 50% udziału w spółce zaleŜnej SIMT CARDINFO, z siedzibą 
w Grosuplje, Republika Słowenii. 

Pexim Cardinfo jest wiodącym producentem, dostawcą i administratorem systemów e-banking ATM, 
POS, zajmuje się dostarczaniem kompetnych rozwiązań do płatności kartami w sektorze bankowym. 
Dostarcza zarówno produkty, jak i infrastrukturę. 

�  Zakup udziałów w Spółce Antegra d.o.o. 

W dniu 21 maja 2008 roku spółka zaleŜna Asseco South Eastern Europe S.A. nabyła 70% udziałów 
w spółce “Antegra” d.o.o., z siedzibą w Belgradzie.  Pozostałe 30% udziałów jest w posiadaniu 
dotychczasowych akcjonariuszy.  

Antegra posiada 100% udziału w spółce zaleŜnej IBIS A.D. BANJA LUKA, z siedzibą w Banja Luka, 
Bośnia and Hercegowina, oraz 28% udziału w jednostce stowarzyszonej ENOVČANIK A.D. BEOGRAD, 
z siedzibą w Belgradzie (spółka w organizacji).  

Antegra specjalizuje się w rozwoju bankowych rozwiązań informatycznych, wdraŜa swoje produkty 
w sektorze bankowym Serbii, Bośni oraz Czarnogórze. 

�  Zakup udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. 

W dniach 29-30 maja 2008 roku podpisano umowy nabycia udziałów w spółce Podkarpacki Fundusz 
Nieruchomości Sp. z o.o. Asseco Poland nabyła 1 000 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości 
nominalnej 50,00 PLN kaŜdy, stanowiących 100% udział w kapitale zakładowym spółki Podkarpacki 
Fundusz Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. 

Łączna cena nabycia udziałów była równa wartości nominalnej i wyniosła 50 tys. PLN. Nabyta spółka 
jest spółką celową zawiązaną w celu prowadzenia inwestycji związanej z budową nowej siedziby 
Asseco Poland S.A. 
 
 

18.  Transakcje z podmiotami powi ązanymi 

Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 26 not objaśniającej do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku. 
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19.  Ocena mo Ŝliwo ści zrealizowania opublikowanych przez Zarz ąd prognoz 
wyników na 2008 rok 

Zarząd Grupy Asseco nie publikował prognoz wyników finansowych na 2008 rok jak równieŜ na kolejne 
okresy finansowe. 
 
20.  Ocena zarządzania zasobami finansowymi 

W I półroczu 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Grupa Asseco wypracowała nadwyŜkę 
środków własnych nad obcymi. NadwyŜkę tę inwestowano w instrumenty finansowe dostępne na 
lokalnych rynkach międzybankowych, pozwalające na uzyskiwanie najwyŜszych rentowności przy 
zachowaniu poziomu ryzyka akceptowanego przez Zarządy spółek.  

Instrumentami tymi były papiery komercyjne, bony skarbowe i lokaty bankowe. Podejmując decyzję 
o zakupie papierów komercyjnych, Grupa bierze pod uwagę tylko instrumenty charakteryzujące się 
wysokim stopniem bezpieczeństwa. Najczęściej są to obligacje gwarantowane przez spółkę-matkę 
emitenta, posiadające wysoki rating inwestycyjny lub takie, w które inwestuje sam bank pośredniczący 
w transakcjach. Poza bezpieczeństwem, drugim kryterium wyboru obligacji przy zakupie jest ich 
płynność. 

Grupa Asseco na bieŜąco wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań zarówno względem kontrahentów, 
jak i obowiązkowych obciąŜeń na rzecz państw oraz ze zobowiązań inwestycyjnych. Grupa utrzymuje 
linie kredytowe w róŜnych bankach oraz emituje instrumenty dłuŜne, co pozwala na dywersyfikacje 
źródeł finansowania. Grupa reguluje swoje zobowiązania środkami z wpływów operacyjnych, 
wspomagając się kapitałem z zewnątrz tj. wykorzystując krótkoterminowe linie kredytowe w rachunkach 
bieŜących, kredyty i poŜyczki, wpływy kapitałowe. 

 

21. Ocena mo Ŝliwo ści realizacji zamierze ń inwestycyjnych, w tym inwestycji 
kapitałowych 

Wyniki finansowe, które Grupa Asseco osiągnęła w I półroczu 2008 roku, jak i w roku poprzednim oraz 
uzyskane w tych okresach przepływy pienięŜne, pozwoliły na realizację zamierzeń inwestycyjnych 
zgodnych z celami strategicznymi Grupy. Ponadto, Grupa posiadała i posiada nadal szerokie 
moŜliwości korzystania z finansowania zewnętrznego. Okoliczności te pozwalają na kontynuację 
planów inwestycyjnych w kolejnym roku. 

Pierwcze półrocze 2008 roku, podobnie jak cały rok 2007, było okresem bardzo intensywnej 
działalności akwizycyjnej Grupy, głównie na rynku bałkańskim, słowackim, niemieckim i austriackim. 
Sukcesem zakończyły się nabycia spółek: Logos d.o.o., Arbor Informatyka d.o.o., Pexim Cardinfo 
d.o.o., Antegra d.o.o. Martix AG, opiewające na ponad 246 mln PLN. 

Największym zrealizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym było połączenie Jednostki Dominującej 
z Prokom Software S.A. Decyzję w sprawie połączenia i przygotowanie transakcji opiewającej na 
580 mln PLN zrealizowano w 2007, natomiast przydzielanie akcji następowało etapami, odpowiednio do 
przyjętego harmonogramu, toteŜ finalizacja połączenia odbyła się juŜ w roku 2008. 

Zrealizowane inwestycje Grupy Asseco jak i planowane na rok 2008 dotyczą przede wszystkim 
akwizycji firm, które uzupełnią kompetencje Grupy Asseco. Zarząd jednostki dominującej zamierza 
wzmocnić kompetencje Grupy w zakresie: produkcji oprogramowania bankowego, świadczenia usług 
programistycznych i konsultingowych dla sektora finansowego. Określone dla Grupy Asseco inwestycje 
zostały zaplanowane w taki sposób, by ich realizacja mogła się odbyć przy uwzględnieniu bieŜącej 
działalności operacyjnej, nie zakłócając aktualnej płynności finansowej Spółki. W przypadku 
przedsięwzięć inwestycyjnych wymagających większego zaangaŜowania środków związanych 
z długoterminową realizacją obecnych i przyszłych kontraktów, inwestycji w akwizycje oraz rozwoju 
produktów, finansowanie będzie przebiegało w oparciu o pozyskanie środków zewnętrznych w postaci 
kredytów, poŜyczek oraz emisji papierów dłuŜnych. 

Spółka nadal posiada wolne środki pienięŜne, które wraz z finansowaniem dłuŜnym umoŜliwią 
realizację kolejnych przedsięwzięć kapitałowych. Plan akwizycji zakłada obecnie dalsze wydatki na 
poziomie 100 mln PLN. 
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22. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda ń finansowych 

W dniu 8 sierpnia 2008 roku została podpisana Uchwała Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 
w sprawie wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Sp. z o.o., celem zbadania sprawozdań 
finansowych Spółki w roku obrotowym 2008, w tym do przeglądu półrocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok 2008. 

Informacje o łącznej wysokości wynagrodzenia dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych przedstawia tabela poniŜej. 

 6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2008 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007 

 w tys. PLN w tys. PLN 

Łączna wysokość wynagrodzenia (netto) naleŜnego lub 
wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania 
jednostkowego  

373 235* 

Łączna wysokość wynagrodzenia (netto) naleŜnego lub 
wypłaconego z innych tytułów niŜ badanie i przegląd sprawozdań 
jednostkowych i skonsolidowanych, dotycząca I półrocza 

12 152 

Razem: 385 387 
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Podpisy wszystkich Członków Zarz ądu Asseco Poland S.A. pod Sprawozdaniem Zarz ądu 
z Działalno ści Grupy Asseco za okres od 1 stycznia do 30 czerwc a 2008 roku 
 
 

 
 
 
 
 

24 września 2008, Warszawa 
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Wiceprezes Zarządu  
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Oświadczenie Zarz ądu Asseco Poland S.A. w sprawie rzetelno ści sporz ądzenia śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ass eco za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2008 roku 

 

Zarząd Asseco Poland S.A. oświadcza, iŜ wedle najlepszej wiedzy, śródroczne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku, sporządzone na dzień 
30 czerwca 2008 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami wynikającymi 
z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 
Europejskiej.  

Zarząd oświadcza, iŜ zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansowaną Grupy Asseco oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu 
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Asseco, w tym opis podstawowych 
ryzyk i zagroŜeń. 

24 września 2008, Warszawa 
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Oświadczenie Zarz ądu Asseco Poland S.A. w sprawie podmiotu uprawioneg o do przegl ądu 

śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowe go Grupy Asseco za okres od 

1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 

 

Zarząd Asseco Poland S.A oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do przeglądu śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 
2008 roku, tj. Ernst & Young Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełniali warunki do 
wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

 
24 września 2008, Warszawa 
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