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LIST PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Pierwsza połowa 2015 roku upłynęła pod znakiem kon-
tynuacji międzynarodowego rozwoju Grupy Asseco. 
Osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów, przekra-
czając 3,3 mld złotych, czyli o przeszło 13% więcej niż 
w pierwszej połowie ubiegłego roku. Na trzech naj-
większych rynkach zagranicznych: izraelskim, zachod-
nioeuropejskim i środkowoeuropejskim zwiększyliśmy 
poziom sprzedaży. Na rynku południowo-wschodniej 
Europy poprawiliśmy z kolei rentowność oraz zwiększy-
liśmy udział przychodów z własnego oprogramowania, 
czyli tego, co jest najważniejsze dla rozwoju naszej 
Grupy. Zgodnie z naszymi założeniami rozwijaliśmy się 
na wschodzie Europy, gdzie wyniki finansowe, licząc 
w lokalnej walucie, były zdecydowanie lepsze niż 
w pierwszej połowie 2014 roku.  

W Polsce, jako Asseco Poland, umocniliśmy pozycję 
w sektorze rozwiązań IT dla rolnictwa, podpisaliśmy 
umowy z kolejnymi placówkami medycznymi na wdro-
żenie naszego nowego oprogramowania Asseco Medi-
cal Management Solutions (AMMS), z którego korzysta 
już 170 szpitali. Z sukcesem podpisywaliśmy nowe 

umowy i realizowaliśmy dotychczasowe projekty 
w wielu sektorach, w których działamy. Bardzo dobrze 
rozwijały się pozostałe nasze spółki działające w Polsce. 
Mając na celu jeszcze lepsze wykorzystanie naszych za-
sobów, podjęliśmy strategiczną decyzję dotyczącą 
zmiany struktury naszej Grupy w kraju. Z połączenia 
sześciu lokalnych spółek powstanie Asseco Data  
Sytems, duża spółka specjalizująca się m.in. w rozwią-
zaniach infrastruktury teleinformatycznej oraz dostar-
czaniu własnych rozwiązań na lokalnych rynkach.  

Postanowiliśmy również wykorzystać potencjał leżący 
w Grupie Asseco. Aby w pełni rozwinąć nasze kompe-
tencje w produkcji oprogramowania dla sektora ubez-
pieczeniowego podjęliśmy decyzję o sprzedaży  
Insseco, polskiej spółki specjalizującej się w tym zakre-
sie, do Sapiensa – światowego wicelidera w tej dziedzi-
nie, który również należy do Grupy Asseco. To kolejna 
transakcja izraelskiej spółki, która jest wynikiem jej dy-
namicznej ekspansji i sukcesów na rynkach międzyna-
rodowych.  

W minionym półroczu umocniliśmy naszą pozycję jako 
producenta rozpoznawalnych i cenionych produktów 
IT w Polsce i na świecie. Rozwiązanie Mobile Touch 
przygotowane przez Asseco Business Solutions po raz 
drugi z rzędu pojawiło się w raporcie analitycznej firmy 
Gartner. Ta sama firma, po raz piąty, doceniła również 
rozwiązanie naszej niemieckiej spółki Matrix42. Ważne 
wyróżnienia zdobyła również rosyjska spółka R-Style 
Softlab.  

Wierzę, że podjęte decyzje oraz kontynuacja rozwoju 
Grupy w ramach naszej strategii biznesowej, zaprocen-
tują i przyniosą wymierne korzyści dla naszych akcjona-
riuszy. Pierwsza połowa 2015 roku była dobrym okre-
sem na reorganizację i przygotowanie Asseco do nad-
chodzących wyzwań, w tym potencjalnych projektów 
z nowej perspektywy środków unijnych w Polsce,  
Czechach, na Słowacji i w krajach Europy Południowo-
Wschodniej. Pracując na wzmocnionych fundamen-
tach, będziemy starali się umacniać naszą pozycję 
wśród wiodących producentów oprogramowania  
w Europie.  

 

Adam Góral 

Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE  
O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ASSECO 

Grupa Asseco  

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Asseco 
(„Grupa”, „Grupa Asseco”) jest Asseco Poland S.A. 
(„Spółka”, „Asseco”).  

Asseco Poland (GPW: ACP) jest największą polską firmą 
informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. Z kapitalizacją ponad 4,3 mld 
PLN (ponad 1,0 mld EUR) wchodzi w skład prestiżo-
wego indeksu WIG20, jest również największą spółką 
w branżowym indeksie WIG-Informatyka z ponad 50% 
udziałem w nim.  

Asseco Poland stoi na czele międzynarodowej Grupy 
Kapitałowej Asseco, obecnej, dzięki swoim spółkom za-
leżnym, w ponad 40 krajach na całym świecie: w więk-
szości krajów europejskich oraz w Izraelu, USA, Japonii, 
Kanadzie, Rosji i krajach Afryki. Grupa Asseco jest szó-
stym co do wielkości producentem oprogramowania 
w Europie według rankingu Truffle 100 za 2013 rok 
oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych w Europie Środkowo – Wschodniej. 

Spółki z Grupy są notowane nie tylko na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie, lecz także na 
NASDAQ Global Markets oraz Tel Aviv Stock Exchange. 

Grupa Asseco jest unikalnym połączeniem firmy so-
ftware’owej i usługowej, producentem zaawansowa-
nego technologicznie i najwyższej jakości oprogramo-
wania, obsługującego najważniejsze procesy bizne-
sowe firm z kluczowych branż gospodarki. Ponad 80% 
przychodów Grupy stanowią przychody z oprogramo-
wania i usług własnych. Równocześnie ponad 70% 
sprzedaży Grupy Asseco generowane jest poza grani-
cami polski.  

Grupa Asseco Poland działa w unikalnym modelu fede-
racji spółek, który zakłada wysoką niezależność bizne-
sową i wykorzystanie lokalnych kompetencji przy rów-
noczesnej budowie efektów synergii w obrębie całej 
Grupy Asseco. 

Kierunki rozwoju  

Naszą misją jest stworzenie wiarygodnej i rentownej 
globalnej firmy informatycznej dostarczającej wysokiej 
jakości oprogramowanie i usługi. 

Strategia Grupy Asseco opiera się na dwóch filarach. 
Pierwszy to rozwój organiczny, którego podstawą jest 
własne oprogramowanie i usługi, natomiast drugi to 
rozwój przez akwizycje. 

 

 

Rozwój organiczny 

Strategia Grupy Asseco jest oparta na sektorowych 
kompetencjach biznesowych równolegle wzmacnia-
nych kompetencjami technologicznymi. Grupa buduje 
oparte na zaufaniu wieloletnie relacje z klientami, sta-
jąc się strategicznym partnerem biznesowym. Asseco 
wykorzystuje najlepsze doświadczenia spółek z mię-
dzynarodowej grupy kapitałowej do tworzenia kom-
pleksowej oferty spełniającej wymagania tysięcy obsłu-
giwanych klientów. Spółka pragnie być postrzegana 
jako firma typu „one stop shop”, dlatego nie tylko do-
starcza własne rozwiązania i usługi, lecz także infra-
strukturę niezbędną do funkcjonowania aplikacji biz-
nesowych.  

Rozwój poprzez akwizycje  

Asseco jest zainteresowane spółkami, które pozwolą 
na zwiększenie kompetencji w danym sektorze, jak 
i tymi, które umożliwią wejście na nowe rynki geogra-
ficzne. Od lat z sukcesem prowadzona polityka akwizy-
cyjna plasuje Asseco Poland w gronie najbardziej do-
świadczonych w tym obszarze firm w Polsce i za gra-
nicą.  

Wartości Asseco Poland – nasz kod źródłowy 

Asseco Poland wypracowała swój własny „kod źró-
dłowy” czyli wartości wspólne dla Asseco. Wartości zo-
stały stworzone przez wszystkich pracowników i spi-
sane w formalny dokument obowiązujący w Spółce. 

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

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

Jakość - wysoko stawiamy poprzeczkę dla jakości 
wszystkich naszych działań. 

Profesjonalizm - stale podnosimy kwalifikacje i dzie-
limy się naszym doświadczeniem. 

Skuteczność - ambitnie i konse-
kwentnie dążymy do realizacji 
naszego celu. 

Odpowiedzialność - bierzemy 
odpowiedzialność za naszą 
pracę i otoczenie, w którym 
działamy. 
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Władze spółki  

Zarząd 
W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 
2015 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się nastę-
pująco: 

Zarząd Okres pełnienia funkcji 

Adam Góral 01.01.2015 – 30.06.2015 

Przemysław Borzestowski 01.01.2015 – 30.06.2015 

Andrzej Dopierała 01.01.2015 – 30.06.2015 

Tadeusz Dyrga 01.01.2015 – 30.06.2015 

Rafał Kozłowski 01.01.2015 – 30.06.2015 

Marek Panek 01.01.2015 – 30.06.2015 

Paweł Piwowar 01.01.2015 – 30.06.2015 

Zbigniew Pomianek 01.01.2015 – 30.06.2015 

Włodzimierz Serwiński 01.01.2015 – 30.06.2015 

Przemysław Sęczkowski 01.01.2015 – 30.06.2015 

Robert Smułkowski 01.01.2015 – 30.06.2015 

 

 

 

Adam Góral 

Prezes Zarządu 

odpowiada za wizję rozwoju 
oraz strategię Grupy Kapita-
łowej Asseco 

  

 

Przemysław  
Borzestowski 

Wiceprezes Zarządu 

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

 

Andrzej Dopierała 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion  

Infrastruktury, Centrum 
Przetwarzania Danych, Dział 
Teleinformatyki oraz spółkę 
holdingową Asseco Systems 

 

Tadeusz Dyrga 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Piony:  

Ubezpieczeń Społecznych, 
Opieki Zdrowotnej oraz 
Utrzymania Systemów 

 

Rafał Kozłowski 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion  

Finansowy Grupy Kapitało-
wej Asseco oraz za Dział  
Logistyki 

 

Marek Panek 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion Rozwoju 
Grupy Kapitałowej oraz 
Biuro Projektów Unijnych 
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Paweł Piwowar 

Wiceprezes Zarządu 

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

 

 

Zbigniew Pomianek 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za za Pion Banków 
Komercyjnych, Pion Banków 
Spółdzielczych, Pion Business 
Intelligence, Dział Utrzymania 
i Rozwoju Systemów  
Back-office i Dział Compliance 

 

Włodzimierz Serwiński 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion  
Ubezpieczeń Komercyjnych 

 

Przemysław Sęczkowski 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Dział PR i Rela-
cji Inwestorskich oraz Dział 
Marketingu 

 

Robert Smułkowski 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion PKO BP 
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Rada Nadzorcza 

W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia  
30 czerwca 2015 roku skład Rady Nadzorczej Spółki 
przedstawiał się następująco: 

Rada Nadzorcza Okres pełnienia funkcji 

Jacek Duch 01.01.2015 – 30.06.2015 

Adam Noga 01.01.2015 – 30.06.2015 

Piotr Augustyniak 01.01.2015 – 30.06.2015 

Dariusz Brzeski 01.01.2015 – 30.06.2015 

Artur Kucharski 01.01.2015 – 30.06.2015 

Dariusz Stolarczyk 01.01.2015 – 30.06.2015 

                                                                                                                                         
 

 

Jacek Duch  

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

  

 

Adam Noga  

Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 

  

 

Piotr Augustyniak  

Członek Rady Nadzorczej 

 

Dariusz Brzeski 

Członek Rady Nadzorczej 

  

 

Artur Kucharski  

Członek Rady Nadzorczej 

  

 

Dariusz Stolarczyk 

Członek Rady Nadzorczej 
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Nagrody i wyróżnienia  

41. miejsce w rankingu Rzecz-
pospolitej Lista 500 - presti-
żowa Lista 500 obejmuje naj-
większe polskie firmy (przed-
siębiorstwa o największych ob-
rotach), z uwzględnieniem 

wszystkich sektorów gospodarki. W tegorocznym ze-
stawieniu Asseco zajęło 41. pozycję. Rzeczpospolita 
przygotowała także zestawienie porównawcze aktual-
nej listy z tą z 2005 roku – Asseco znalazło się w gronie 
10 firm, które w ciągu ostatniej dekady odnotowały 
najwyższy wzrost przychodów. 

 

Book of Lists – 1. miejsce w ka-
tegorii "Producent Oprogra-
mowania" - zwycięstwo w co-
rocznym rankingu Book of Lists 
tworzonym przez "Warsaw Bu-
siness Journal". Raport zawiera 

informacje o ponad 1600 firmach m.in. z sektora bizne-
sowego, konsultingowego, reklamowego, telekomuni-
kacyjnego, informatycznego czy rynku nieruchomości. 

 

 

Asseco okazało się najlepsze w 6 kategoriach raportu 
Computerworld  Top200. Najnowsza edycja tego opra-
cowania stanowi podsumowanie wyników przedsię-
biorstw za 2014 rok. Spółka utrzymała zeszłoroczną po-
zycję lidera w zestawieniu firm informatycznych o naj-
większym zysku netto oraz największych nakładach na 
R&D. Niezmiennie jest również największym dostawcą 
rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej 
oraz służby zdrowia. Ponadto Asseco ponownie znalazło 
się na 1. miejscu rankingu firm świadczących usługi ser-
wisowe oraz dostawców oprogramowania na zamówie-
nie. 

 

Kategoria 
Pozycja  
Asseco 

Firmy informatyczne o największym zysku netto 1 

Firmy o największych nakładach na R&D 1 

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora 
opieki zdrowotnej 

1 

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora 
administracji publicznej 

1 

Najwięksi dostawcy usług serwisowych 1 

Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie 1 

 

Nagroda Byka i Niedźwie-
dzia przyznawana przez 
Gazetę Giełdy i Inwesto-
rów „Parkiet” – przyznana 
za rekordowe wyniki  
w 2014 roku, za zapewnie-

nie akcjonariuszom najwyższej stopy zwrotu w ramach 
indeksu (z dywidendą niemal 18 proc.) oraz znaczną po-
prawę wyników finansowych, które umożliwiły przede 
wszystkim międzynarodową ekspansję firmy. 

 

AUMS dla energetyki w raporcie Gartnera Magic  
Quadrant - uznana na świecie firma badawczo-doradcza 
Gartner opublikowała raport zawierający kluczowych do-
stawców rozwiązań informatycznych dla sektora utility 
pt. „Magic Quadrant for Utilities Customer Information 
Systems 2015”. Rozwiązanie Asseco Utility Management 
Solutions znalazło się w prestiżowym gronie produktów, 
które spełniły wysokie kryteria funkcjonalne przy odpo-
wiednio dużej skali prowadzonego biznesu i jest jedynym 
polskim produktem uwzględnionym w tym raporcie. 

 

Asseco def3000/TR w raporcie Gartnera Magic  
Quadrant for Trading Platforms - Asseco Poland, jako je-
dyna polska firma, znalazło się w prestiżowym raporcie w 
kategorii „Graczy Niszowych” z dedykowanym dla sek-
tora bankowego rozwiązaniem Asseco def3000/TR (Tre-
asury).  

 

7. miejsce rankingu ga-
zety „Wprost” w katego-
rii „Polscy ambasadorzy” 
– ranking prezentuje 200 
największych polskich 
przedsiębiorstw. Asseco 

uplasowało się najwyżej ze wszystkich firm informatycz-
nych. Zestawienie pokazuje, że eksport najszybciej rozwi-
jał się właśnie w sektorze IT, do czego w dużej mierze 
przyczyniło się Asseco.  
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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ASSECO  

Struktura organizacyjna 

 

Pełna struktura Grupy znajduje się w punkcie III Dodatkowych objaśnień do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 
2015 roku.  

Rynek wschodnioeuropejski Rynek południowo-wschodniej Europy

Asseco Business Solutions S.A. KKI-BCI Sp. z o.o. Asseco South Western Europe S.A. Asseco DACH S.A. R-Style Softlab JSC Asseco South Eastern Europe S.A.  

Polska Polska Polska    Polska Rosja  Polska

46,47/46,47 (46,47/46,47) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 99,9/85 (85/85) 70/70 (70/70) 51,06/51,06  (51,06/51,06)   

ZUI OTAGO Sp. z o.o. SIGILOGIC Sp. z o.o. Necomplus, S.L. Matrix42 AG    R-Style Softlab Kiev Rynek południowo-wschodniej Europy

Polska Polska Hiszpania Niemcy Ukraina

100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 65/65 (65/65) 97,2/97,2 (100/100) 100/100 (100/100) Rynek środkowoeuropejski

Gladstone Consulting Ltd. Combidata Poland Sp. z o.o. NCP Informática, S.L. Matrix42 Helvetia AG R-Style Softlab South LLC Asseco Central Europe, a.s. 

Cypr Polska Andora Szwajcaria Ukraina Słowacja

100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 33,33/33,33 (33,33/33,33) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 93,51/93,51 (93,51/93,51)

ADH Soft Sp. z o.o. Podkarp. Fund. Nieruchomości Sp. z o.o. Necomplus Portugal Lda. Matrix42 Ukraine Asseco Kazakhstan LLP Rynek środkowoeuropejski

Polska Polska Portugalia Ukraina Kazachstan

100/100 (100/100) 100/100 (100/100)   100/100 (100/100) 99/99 (99/99) 51/51 (51/51) Rynek izraelski

ZUI Novum Sp. z o.o. PFN Nord Sp. z o.o. Necomplus Dominicana, Srl Matrix42 Marketplace GmbH Asseco Georgia LLC Formula Systems Ltd.

Polska Polska Dominikana Niemcy Gruzja Izrael 

51/51 (51/51) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 51/51 (51/51) 46,33/46,33 (46,33/46,33)

SKG S.A. Park Wodny Sopot Sp. z o.o. Necomplus Colombia SAS Matrix42 Development Holding GmbH Asseco Bel LLC Matrix IT Ltd.   

Polska Polska Kolumbia Niemcy Białoruś Izrael

60/60 (60/60) 100/100 (100/100) 100/100 (0/0) 60/60 (60/60) 60/60 (0/0) 50,04/50,04 (50,18/50,18)

Asseco Systems S.A. Asseco Software Nigeria Ltd Asseco Spain S.A.  Matrix42 Australia Pty Ltd Magic Software Enterprises Ltd  

Polska Nigeria Hiszpania Australia Rynek wschodnioeuropejski  Izrael

100/100 (100/100) 51/51 (51/51) 70,32/70,32 (70,32/70,32) 100/100 (100/100) 45,58/45,58 (45,14/45,14)

C.K. ZETO S.A. (Łódź) Insseco Sp. z o.o. Valorista S.L.U. Silverback MDM Pty Ltd Sapiens International Corp. NV

Polska Polska  Hiszpania Australia Antyle Holenderskie
100/100 (100/100) 100/100 (0/0) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 49,99/49,99 (50,16/50,16)

PI ZETO S.A. (Bydgoszcz) Postdata S.A. Logis IT S.L.U. Silverback MDM Unit Trust Insync Staffing Inc 

Polska Polska  Hiszpania Australia USA
100/100 (100/100) 49/49 (49/49) 100/100 (100/100) 99/99 (99/99) 90/90 (90/90)

Unizeto Technologies S.A. Random Centro de Informática, S.A.U. Silverback MDM LLC Rynek izraelski

Polska  Hiszpania USA

100/100 (0/0) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100)

Peak Consulting Group ApS SINTAGMA UAB

 Dania Litwa

73,68/70 (73,68/70) 81,34/81,34 (81,34/81,34)

1) spółka w likwidacji

Asseco Danmark A/S    Asseco Lietuva UAB 

Dania Litwa

100/100 udział w głosach/udział w kapitale na dzień 30 czerwca 2015 roku (w procentach) 61,11/55 (61,11/55) 81,34/81,34 (81,34/81,34)

(100/100) udział w głosach/udział w kapitale na dzień 31 grudnia 2014 roku (w procentach)

CodeConnexion Ltd

    jednostka zależna Sri Lanka

45/45 (45/45)

    jednostka stowarzyszona

Asseco Poland S.A. 

Rynek Polski Rynek zachodnioeuropejski

Rynek Polski

Rynek zachodnioeuropejski

1)
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Segmenty działalności 

 

Grupa Asseco wyodrębnia sześć rynków geograficznych, 
w których znajdują się spółki należące do Grupy: polski, 
izraelski, środkowoeuropejski, południowo-wschodniej 
Europy, zachodnioeuropejski i wschodnioeuropejski. 

Rynek polski 

Asseco Poland S.A. 

Asseco Poland (GPW: ACP) jest największą polską firmą 
informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie oraz wiodącym producentem 
oprogramowania w Europie. 

Asseco Poland jest producentem zaawansowanego 
technologicznie oprogramowania, obsługującego naj-
ważniejsze procesy biznesowe przedsiębiorstw  
z kluczowych branż polskiej gospodarki. Z aplikacji  
Asseco korzysta ponad połowa polskich banków, naj-
większe firmy ubezpieczeniowe, energetyczne, teleko-
munikacyjne, firmy działające w szeroko pojętym sekto-
rze zdrowia, administracja publiczna różnych szczebli: 
od samorządów lokalnych po urzędy centralne, a także 
służby mundurowe. 

Asseco Business Solutions S.A. 

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie (GPW: ABS). Dostarcza nowoczesne 
rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, nieza-
leżnie od ich branży, wielkości i specyfiki. W ramach 
Grupy Asseco stanowi centrum kompetencyjne odpo-
wiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP, 
outsourcing IT. W ofercie Asseco Business Solutions 
znajdują się również rozwiązania mobilne, systemy fak-
toringowe i platformy wymiany danych.  

ADH-Soft Sp. z o.o. 

Spółka tworzy profesjonalne oprogramowanie dla sek-
tora finansowego ze szczególnym wskazaniem na 
branżę leasingową oraz zarządzanie flotą (CFM). Jest 
wiodącym producentem programów i aplikacji, które 
użytkuje około 70% firm operujących na rynku leasingo-
wym. 

Asseco Systems S.A.  

Spółka holdingowa, w której skład wchodzą trzy pod-
mioty: Centrum Komputerowe ZETO S.A. z siedzibą  
w Łodzi, Przedsiębiorstwo Informatyczne ZETO S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy oraz Unizeto Technologies S.A. 
z siedzibą w Szczecinie. Celem Asseco Systems jest bu-
dowa ogólnopolskiego podmiotu koncentrującego dzia-
łalność na rynkach lokalnych, pełniącego funkcję do-
stawcy, integratora oraz dystrybutora rozwiązań infor-
matycznych. CK ZETO S.A. oferuje szeroki wachlarz 

usług, sprzętu i oprogramowania IT oraz usługi doradcze 
i eksperckie. Spółka jest jedynym przedstawicielem na 
Polskę firmy Matrix42. PI ZETO S.A. oferuje m.in. rozwią-
zania klasy ERP dla przedsiębiorstw, aplikacje dla admi-
nistracji czy profesjonalne systemy dla firm ubezpiecze-
niowych. Unizeto Technologies S.A. jest wiodącą spółką 
w Polsce świadczącą usługi związane z podpisem elek-
tronicznym. Świadczy również usługi centrum danych, 
korespondencji masowej oraz jest producentem opro-
gramowania związanego z obiegiem dokumentów. 

Combidata Poland Sp. z o.o. 

Spółka specjalizuje się w organizacji i realizacji szkoleń 
począwszy od analizy procesów biznesowych poprzez 
określanie potrzeb edukacyjnych, projektowanie proce-
sów edukacyjnych aż do realizacji wyznaczonych celów. 
Oferuje szkolenia stacjonarne, szkolenia na odległość, 
a także stworzone przez siebie kursy e-learningowe 
oparte o platformę edukacyjną EDUPORTAL.  

ZUI OTAGO Sp. z o.o. 

Spółka zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogra-
mowania wspomagającego pracę urzędów administracji 
samorządowej różnych szczebli. Jest twórcą systemu in-
formatycznego pod nazwą Zintegrowany System Wspo-
magania Zarządzania Miastem OTAGO. 

SKG S.A. 

Firma oferuje oprogramowanie dla agencji celnych, 
handlu detalicznego oraz audytu i analizy danych. 
Oprócz wiodącego produktu, oprogramowania Wrota 
Celne, oferowanego w modelu SaaS, SKG S.A. świadczy 
usługi projektowania i wdrażania systemów informa-
tycznych. 

ZUI Novum Sp. z o.o. 

Spółka specjalizuje się w tworzeniu systemów informa-
tycznych do obsługi sektora banków spółdzielczych. 
Funkcjonuje jako wytwórca aplikacji bankowych, opro-
gramowania do bankomatów, integrator i dostawca 
urządzeń bankomatowych. 

Insseco Sp. z o.o. 

Przedmiotem działalności Insseco jest budowa i rozwój 
centrum kompetencyjnego w zakresie usług oraz opro-
gramowania dla sektora ubezpieczeń komercyjnych. 

Rynek izraelski 

Formula Systems Ltd 

Formula Systems jest notowana na amerykańskim rynku 
NASDAQ Global Markets (Nasdaq: FORTY) i izraelskiej 
giełdzie TASE (Tel Aviv Stock Exchange). Jest holdingiem, 
który ma udziały w czterech spółkach (Matrix IT Ltd., 
Magic Software Enterprises Ltd., Sapiens International 
Corporation N.V., Insync Staffing Inc.) specjalizujących 
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się w produkcji i dostarczaniu rozwiązań informatycz-
nych. Spółki grupy Formula Systems prowadzą działal-
ność na terenie Izraela, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, 
Japonii, Niemiec, Holandii, Francji, Węgier, Indii oraz 50 
innych krajów. 

Matrix IT Ltd. 

Spółka jest notowana na izraelskiej giełdzie TASE 
(TASE:MTRX). Matrix IT jest wiodącą spółką IT w Izra-
elu. Jej kluczowe kompetencje to świadczenie usług in-
formatycznych, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, 
outsourcing i integracja systemów informatycznych na 
życzenie klienta. Kompetencje spółki obejmują również 
modernizację i rozwój systemów IT, a portfolio usług 
zawiera: 

 rozwój dedykowanych systemów informatycz-
nych; 

 dostosowywanie oprogramowania do wymogów 
klientów; 

 rozwój i testowanie oprogramowania w celu za-
pewnienia jego wysokiej jakości. 
 

Matrix IT jest ponadto dystrybutorem oprogramowa-
nia czołowych światowych producentów. Dostarcza 
rozwiązania infrastrukturalne dla systemów kompute-
rowych i łączności. Spółka jest także dystrybutorem 
sprzętu komputerowego, a dzięki spółce zależnej John 
Bryce prowadzi ośrodki szkoleniowo - kwalifikacyjne, 
oferujące kursy zawodowe i szkolenia dla personelu IT. 
W ofercie znajdują się także szkolenia „miękkie”, zawo-
dowe i kursy z zakresu rynków kapitałowych. 

Sapiens International Corporation N.V. 

Spółka jest notowana na amerykańskim rynku NASDAQ 
(NASDAQ: SPNS) i  izraelskiej TASE. Jest wiodącym na 
świecie dostawcą systemów IT dla sektora ubezpiecze-
niowego. 

Oferta produktowa Grupy obejmuje następujące roz-
wiązania: 

 ALIS – kompleksowe oprogramowanie obsługu-
jące produkty ubezpieczeniowe na życie,  
z zakresu emerytur i rent oraz medycznych. 

 IDIT Software Suite – kompleksowe, corowe roz-
wiązanie o budowie modułowej dla sektora ubez-
pieczeń i instytucji finansowych działających poza 
Ameryką Północną. 

 Rapidsure – corowe oprogramowanie o budowie 
modułowej dla ubezpieczycieli działających  
w segmencie emerytalnym i wypadkowym na te-
renie Stanów Zjednoczonych. 

 Reinsurance – oprogramowanie umożliwiające 
ubezpieczycielom i brokerom obsługę produktów 

typu reinsurance na jednej platformie. Produkt za-
pewnia pełne wsparcie kontrolingowe  
i raportowe. 

 Decision – oprogramowanie wspierające decyzje 
biznesowe przeznaczone dla instytucji finanso-
wych. 

 
Magic Software Ltd. 

Spółka jest notowana na amerykańskim NASDAQ 
(NASDAQ:MGIC) oraz izraelskiej TASE. Technologia 
oferowana przez Magic Software umożliwia przyspie-
szenie procesu budowy i wdrażania aplikacji bizneso-
wych, cechujących się łatwością dostosowania do bie-
żących i przyszłych potrzeb oraz możliwością zintegro-
wania z istniejącymi w  przedsiębiorstwie systemami. 

Produkty oferowane przez spółkę pozwalają użytkow-
nikom tworzyć aplikacje biznesowe i wspomóc istnie-
jące zasoby informatyczne w celu zwiększenia zdolno-
ści biznesowych.  

Magic Software oferuje usługi zgodnie z przyjętą kon-
cepcją code-free, pozwalającą użytkownikom skupić 
się na logice biznesowej, a nie na wymogach technolo-
gicznych. Code-free stanowi podstawę działania ofero-
wanych przez spółkę produktów: 

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

 
Insync Staffing Inc. 

Firma świadczy usługi w zakresie konsultingu i outsour-
cingu zasobów ludzkich dla sektorów technologicznych 
oraz sektora usług profesjonalnych (tj. świadczących 
usługi w zakresie rachunkowości i finansów, admini-
stracji, obsługi klienta, opieki zdrowotnej, zarządzania 
zasobami ludzkimi czy marketingu). 

Rynek środkowoeuropejski 

Asseco Central Europe, a.s. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie (GPW: ACS) i jednostka dominująca grupy 
Asseco Central Europe. Dostarcza kompleksowe roz-
wiązania i usługi informatyczne dla międzynarodowych 
instytucji finansowych (Erste, Allianz, UniCredit etc.), 
dla sektora prywatnego oraz administracji publicznej 
zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. 
Oferta produktowa spółki zawiera systemy informa-
tyczne dla banków oraz towarzystw ubezpieczenio-
wych, firm budowlanych, systemy kartowe, systemy in-
formatyczne dla służby zdrowia, hurtownie danych, 
rozwiązania Business Intelligence oraz e-commerce, 
systemy raportowania oraz projekty „pod klucz”. 
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Asseco Solutions 

W skład Grupy Asseco Solutions wchodzą trzy spółki: 
Asseco Solutions CZK, Asseco Solutions SK i Asseco So-
lutions AG, których działalność skupia się na dostarcza-
niu własnego oprogramowania ERP dla małych, śred-
nich i dużych przedsiębiorstw. Asseco Solutions od-
grywa rolę centrum kompetencyjnego systemów klasy 
ERP w regionie Europy Środkowej.  

Globenet 

Spółka jest jednym z liderów oprogramowania IT dla 
służby zdrowia na Węgrzech. Jej klienci to przede 
wszystkim szpitale oraz kliniki medyczne. Flagowym 
produktem firmy jest system MedWorksS, który obsłu-
guje wszystkie procesy instytucji ochrony zdrowia.  

Statlogics 

Firma z główną siedzibą w Budapeszcie oferuje szereg 
rozwiązań dedykowanych branży consumer finance. 
Jej głównym produktem jest kompleksowy system Cre-
dilogic, który obsługuje pełen cykl życia procesu udzie-
lania pożyczek i kredytów w firmach branży consumer 
finance.  

DanubePay 

Spółka jest dostarczycielem rozwiązań IT dla sektora 
kart płatniczych, płatności, bankomatów itp. Oferuje 
kompleksowe portfolio produktów i usług do autoryza-
cji i przetwarzania transakcji, jest partnerem przy wy-
dawaniu kart, tworzy także systemy programów lojal-
nościowych.  

Rynek południowo-wchodniej Europy 

Asseco South Eastern Europe S.A. 

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie (GPW: ASE) i jednostka dominująca grupy 
Asseco South Eastern Europe. Powstała w wyniku inte-
gracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy, rozwiązań 
i bazy klientów wiodących w swoich segmentach rynku 
firm działających w Europie Południowo-Wschodniej. 
Od początku koncentrowała się na rozwoju własnych 
rozwiązań informatycznych. Asseco South Eastern  
Europe prowadzi działalność w pięciu segmentach 
rynku informatycznego: rozwiązania i  usługi dla sek-
tora bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzytelnia-
nia, dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankoma-
tów oraz terminali płatniczych, rozwiązania i usługi dla 
sektora telekomunikacyjnego, usługi integracyjne i do-
stawa oraz wdrażanie systemów i  sprzętu informatycz-
nego. Grupa posiada obecnie podmioty zależne działa-
jące na terytorium Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Bośni 
i Hercegowiny, Kosowa, Mołdawii, Albanii, Bułgarii, Ru-
munii oraz Turcji. 

 

Rynek zachodnioeuropejski 

Asseco Spain S.A  

Spółka oferuje swoim klientom konsultacje w zakresie 
infrastruktury IT, systemy bezpieczeństwa, rozwiązania 
do zarządzania zasobami ludzkimi, usługi outsourcin-
gowe oraz kompleksowe wsparcie IT. 

Necomplus S.L 

Spółka obsługuje rynek płatności elektronicznych 
(POS), rozwiązań samoobsługowych oraz dostarcza 
technologie dla profesjonalnych Call Centers. 

Matrix42 AG 

To grupa spółek działających przede wszystkim na te-
renie Niemiec, Austrii i Szwajcarii (DACH) oraz Australii, 
która oferuje aplikacje do zarządzania cyklem życia 
produktów oraz oprogramowanie wspomagające za-
rządzanie zasobami IT (IT SM). Jej produkty są skiero-
wane do średnich przedsiębiorstw. Matrix42 jest lide-
rem w tej klasie oprogramowania na rynku niemiec-
kim. 

Asseco Lietuva UAB 

Spółka jest wiodącym producentem oprogramowania 
i integratorem systemów informatycznych na Litwie. 
Jej główne linie biznesowe to: systemy wspomagające 
archiwizację, zarządzanie procesami, finansami czy 
środkami UE oraz systemy dla branży ubezpieczenio-
wej. Oferta spółki skierowana jest w dużej mierze do 
sektorów administracji. 

Asseco Danmark a/s 

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

Peak Consulting Group ApS 

Spółka świadcząca wysokiej klasy usługi konsultingowe 
na terenie Skandynawii. 

Rynek wschodnioeuropejski 

Asseco Georgia LLC 

Spółka świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe dla 
firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz dla 
jednostek administracji publicznej. Działalność firmy 
jest zdywersyfikowana i obejmuje zarówno kompeten-
cje w zakresie tworzenia oprogramowania, oferując 
własny system ERP i CRM, rozwiązania dla firm ubez-
pieczeniowych, oprogramowanie dla szkół i sklepów, 
jak również usługi doradcze oraz wdrożeniowe produk-
tów firm trzecich. Asseco Georgia jest jedną z najwięk-
szych firm konsultingowych na gruzińskim rynku infor-
matycznym. 
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R-Style Softlab JSC 

R-Style Softlab jest rosyjskim producentem oprogra-
mowania dla sektora bankowego i finansowego. Spe-
cjalizuje się w trzech obszarach: bankowość interne-
towa i systemy obsługi klienta, hurtownie danych i sys-
temy business intelligence oraz corowe systemy ban-
kowe. Jest niekwestionowanym liderem na rynku, bio-
rąc pod uwagę liczbę aktywnych klientów (ponad 400 
firm prowadzących działalność w Rosji, w Kazachsta-
nie, na Białorusi, w Uzbekistanie i w innych krajach by-
łych republik radzieckich). R-Style Softlab z siedzibą 
w Moskwie posiada oddziały również w Briańsku, Wo-
łogdzie, Almatach i Kijowie.  

Asseco Kazakhstan LLP 

Działaność spółki obejmuje trzy linie biznesowe: bez-
pieczeństwo informatyczne, zarządzanie informacją 
oraz usługi w chmurze. Spółka obecnie koncentruje się 
głównie na sektorze publicznym oraz dużych przedsię-
biorstwach w sektorze telekomunikacyjnym i energe-
tycznym.
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Pozycja Spółki oraz Grupy Kapitałowej 
w sektorze IT 

 

Asseco Poland S.A., jak i spółki z Grupy, znajdują się 
w  czołówce rankingów firm informatycznych, przygo-
towanych przez polskie i zagraniczne instytucje badaw-
cze. 

Poniżej została zaprezentowana pozycja Grupy Asseco 
w rankingu Truffle100 2014, przedstawiającym naj-
większych europejskich producentów oprogramowa-
nia ze względu na uzyskaną sprzedaż oprogramowania 
własnego za rok 2013. Asseco utrzymało szóstą pozycję 
w rankingu i było najszybciej rosnącą spółką spośród 
dziesięciu największych producentów oprogramowa-
nia. 

Nazwa spółki Kraj 
Sprzedaż oprogra-

mowania własnego 
w mln EUR 

1. SAP DE 16 512,3 

2. Dassault Systems FR 1 887,5 

3. Sage UK 1 522,6 

4. Hexagon SE 1 309,6 

5. Wincor Nixdorf DE 1 257,3 

6.  Asseco Poland PL 1 063,0 

7. Software AG DE 865,5 

8.  DATEV DE 752,8 

9. Wolters Kluwer NL 720,9 

10. SWIFT BE 580,2 

Źródło: Ranking Truffle100, 2014 

Według szacunków COMPUTERWORLD TOP200 za rok 
2014 Asseco Poland znajduje się na 11. miejscu w ka-
tegorii „Największe firmy informatyczne działające 
w  Polsce”.  

 Nazwa Spółki 
Przychody ze sprzedaży 

produktów i usług IT 
w  mln PLN 

  1. ABC Data 5 023,9 

2. ACTION  4 415,8 

3. AB SA 4 082,0  

4. HP Polska 3 315,0 

5. Samsung Electronics Polska 2 673,7  

6. Komputronik 2 053,1  

7. Lenovo Technology Poland 1 662,4 

8. PC Factory 1 638,1 

9. Tech Data Polska 1 500,0 

10. Incom  1 471,1 

11. Asseco Poland 1 321,3 

Źródło: COMPUTERWORLD TOP200, Ranking firm informatycznych i teleko-
munikacyjnych, czerwiec 2015, ranking wg. uzyskanej sprzedaży za rok 2014; 
kwoty w mln PLN 

Tabela poniżej przedstawia pozycję Grupy Asseco 
w  rankingu COMPUTERWORLD TOP200 w kategorii 
„Największe informatyczne grupy kapitałowe działa-
jące w Polsce w 2014 roku”. 

Źródło: COMPUTERWORLD TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomu-
nikacyjnych, czerwiec 2015, ranking wg. uzyskanej sprzedaży za rok 2014; 
kwoty w mln PLN 

 

Ponownie, według rankingów COMPUTERWORLD 
TOP200 Asseco Poland S.A. zajmowało wiodącą pozycję 
w Polsce pod względem sprzedaży do poszczególnych 
segmentów. Poniższa tabela prezentuje pozycję  
Asseco Poland S.A. w poszczególnych sektorach. 

Ranking dostawców oprogramowania do 
sektora 

Pozycja 
w rankingu 

Administracji publicznej 1 

Opieki zdrowotnej 1 

Przemysłowego i budownictwa 6 

Bankowego 2 

Dużych firm i korporacji 2 

Energetycznego 2 

Instytucji finansowych 3 

Telekomunikacyjnego  7 

Żródło: COMPUTERWORLD TOP200, Ranking firm informatycznych i teleko-
munikacyjnych, czerwiec 2015, ranking wg. uzyskanej sprzedaży za rok 2014. 

Natomiast tabela poniżej prezentuje pozycję Asseco 
Poland S.A. w rankingach COMPUTERWORLD TOP200, 
porównujących pozycję na rynku polskim ze względu 
na sprzedaż po aktywnościach. 

Ranking Pozycja 
w rankingu 

Producenci oprogramowania na zamówienie 1 

Firmy świadczące usługi serwisowe 1 

Firmy świadczące usługi IT 2 

Firmy świadczące usługi integracyjne 6 

Źródło: COMPUTERWORLD TOP200, Ranking firm informatycznych i teleko-
munikacyjnych, czerwiec 2015, ranking wg. uzyskanej sprzedaży za rok 2014. 

 

   Nazwa Grupy 
Przychody ze sprzedaży 

produktów i usług IT 
w  mln PLN 

  1.Grupa AB 6 321,5 

2 Grupa Asseco 6 231,9 

3.Grupa Kapitałowa ABC Data 5 465,6 

4.GK Action S.A. 4 955,1 

5.Komputronik GK 2 108,7 
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Oferta produktowa  

Oferta produktowa – kompetencje 

Grupa Asseco oferuje swoim klientom szeroką paletę 
rozwiązań dostosowanych do potrzeb, wielkości i indy-
widualnych preferencji. Działając w modelu federacyj-
nym Grupa Asseco oferuje, poprzez swoje spółki 
obecne na poszczególnych rynkach, produkty i usługi 
jak najlepiej dostosowane do specyfiki lokalnych klien-
tów. Oprócz oprogramowania własnego, a także in-
nych firm, Grupa jest w stanie zaoferować również od-
powiednią infrastrukturę informatyczną.  

Asseco Poland oferuje swoim klientom rozwiązania do-
kładnie dostosowane do ich potrzeb. Nasze kompeten-
cje zamykają się w czterech głównych obszarach: 

 Rozwiązania dedykowane 

Asseco Poland jest najbardziej doświadczoną pol-
ską firmą informatyczną w zakresie realizacji złożo-
nych, dużych w skali projektów informatycznych, 
realizowanych na indywidualne potrzeby klientów. 
Przykładem kompetencji Asseco w tym zakresie 
jest największy w historii naszego kraju projekt in-
formatyczny realizowany dla Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS). W ramach Kompleksowego 
Systemu Informatycznego obsługiwanych jest po-
nad 24 miliony rachunków, a z systemu codziennie 
korzysta ponad 30 tysięcy użytkowników. Kom-
pleksowy System Informatyczny ZUS otrzymał 
główną nagrodę w konkursie eEurope Awards for 
eGovernment – 2005, organizowanym przez Euro-
pejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA), pra-
cujący pod auspicjami Komisji Europejskiej. KSI 
ZUS został nagrodzony za stworzenie właściwego 
otoczenia dla sukcesu projektu wykonywanego 
w administracji publicznej. 

 Kompleksowe rozwiązania dla sektorów 

Dla podmiotów dużych i średnich z każdego sek-
tora gospodarki oferujemy standardowe pakiety, 
które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. 
Wśród produktów z tej kategorii wymienić można 
kompleksowe systemy dedykowane dla sektorów: 
bankowego (Asseco def3000), energetycznego 
(AUMS), służby zdrowia (AMMS), domów makler-
skich (Promak) czy sektora ubezpieczeń (IDIT, 
ALIS). 

 Pakiety standardowe 

Dla tysięcy małych i średnich firm oferujemy stan-
dardowe oprogramowanie. Bez konieczności przy-
gotowania szytych na miarę produktów i przy 
atrakcyjnych kosztach, dziesiątki tysięcy firm ko-
rzystają z „pudełkowego” oprogramowania Asseco 

wspomagającego codzienne zarządzanie przedsię-
biorstwem. Przykładem standardowych rozwiązań 
pakietowych jest Magic xpa – platforma do bu-
dowy i rozwoju aplikacji w korporacjach.  

 Rozwiązania „w chmurze” 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać 
z  naszych rozwiązań informatycznych poprzez In-
ternet. Przy niewielkim wysiłku, minimalnych kosz-
tach, a z maksimum korzyści nasi klienci mogą 
czerpać z naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia 
bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na 
infrastrukturę informatyczną i zespół ekspertów 
IT. Kilkaset banków spółdzielczych w  Polsce zdecy-
dowało się korzystać z elektronicznej bankowości 
„w chmurze”. 
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Oferta produktowa - kompetencje 

 
 Projektowane na  

indywidualne potrzeby 
klienta.  

 

 Projektowane i rozwijane 
dla wielu dużych i średnich 
klientów.  

 

 Rozwiązania standardowe 
dla dużej liczby małych 
i  średnich klientów.  

 

 Rozwiązania dostępne  
dla wielu klientów przez 
internet. 

 

Rozwiązania  
dedykowane 

 

Kompleksowe  
rozwiązania  

dla sektorów 

 

Pakiety  
standardowe 

 

Rozwiązania 
w „chmurze”  

 

W
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R
A
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Kompleksowy System  
Informatyczny – ZUS  

Insurer – PZU  

System Odprawa  
– Straż Graniczna 

Centralna Ewidencja  
Pojazdów i Kierowców  

– MSWiA   
 

Asseco def3000  

(bankowość) 

Asseco Utility Management 
Solutions (energetyka)  

Asseco Medical  
Management Solutions 

(zdrowie)  

Sapiens IDIT, ALIS  
(ubezpieczenia)  

OTAGO System  
(administracja)  

Promak  
(biura maklerskie)  

 

Asseco WAPRO  

Asseco HR 

Matrix42 
Solutions  

Magic xpi  
Platforma integracyjna 

Magic xpa  
Platforma rozwojowa  

 

def3000 REB / CEB  
(bankowość)  

Asseco Mobile Touch  
(przedsiębiorstwa)  

abStore Wapro 
(e-commerce)  

wrotacelne.pl 
(systemy celne)  
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Oferta produktowa - sektory  

Grupa Asseco specjalizuje się w tworzeniu własnych 
rozwiązań informatycznych dla wszystkich sektorów 
gospodarki. Ofertę Asseco w ujęciu sektorowym dzie-
limy na trzy główne obszary: sektor finansowy, admini-
strację publiczną i przedsiębiorstwa. W skład każdego 
z wyżej wymienionych trzech sektorów wchodzi szereg 
instytucji, dla których dostarczamy własne systemy IT. 
Poniżej prezentujemy wybrane rozwiązania dla po-
szczególnych sektorów. 

 Sektor Finansowy  

Banki - produkcja oprogramowania dla banków należy 
do kluczowych obszarów działalności większości spółek 
należących do Grupy Asseco. Regionalny i międzynaro-
dowy rozwój Grupy w dużym stopniu wiąże się ze stałym 
wzbogacaniem i uzupełnianiem rozwiązań dopasowa-
nych do rosnących oczekiwań sektora bankowego wo-
bec technologii informatycznych. 

Flagowym produktem Grupy dla sektora bankowego jest 
kompleksowy system informatyczny Asseco  
Poland def3000. W ofercie znaleźć można także kilka-
dziesiąt specjalistycznych rozwiązań, oferowanych jako 
produkty gotowe, wymagające jedynie dostosowania do 
specyfiki działalności danej instytucji.  

Także inne spółki z Grupy oferują własne kompleksowe 
systemy dla bankowości. Asseco Central Europe dzięki 
rozwiązaniom z rodziny StarBANK wypracowało mocną 
pozycję na słowackim rynku rozwiązań dla sektora ban-
kowego. Asseco South Eastern Europe oferuje zarówno 
centralne systemy bankowe oraz systemy obsługujące 
płatności, business intelligence, a także wspomagające 
zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz instalacje 
terminali płatniczych i bankomatów.  

Ubezpieczenia - Grupa Asseco jest dumna  
z wieloletniej współpracy z dużymi międzynarodowymi 
firmami ubezpieczeniowymi. Są wśród nich spółki oferu-
jące ubezpieczenia na życie, majątkowe, pośrednicy 
ubezpieczeniowi oraz instytucje nadzorujące rynek 
ubezpieczeniowy. Zaawansowane usługi Asseco, dosto-
sowane do przepisów obowiązujących ubezpieczycieli, 
wyróżniają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa. 

Oferta Grupy zawiera systemy centralne dla instytucji 
ubezpieczeniowych, a także szereg specjalistycznych 
rozwiązań: systemy do rozliczenia płatności, aplikacje 
wspierające procesy związane z likwidacją szkód, rease-
kuracją, współpracą z agentami, a także z wykrywaniem 
oszustw ubezpieczeniowych. Posiadamy także narzędzia 
pozwalające firmom ubezpieczeniowym działać zgodnie 
z wymogami Solvency II. 

Flagowymi produktami Grupy dla sektora ubezpieczeń 
są systemy oferowane przez izraelską grupę Sapiens – 
ALIS, IDIT oraz INSIGHT.  

Także inne spółki z Grupy specjalizują się  
w dostarczaniu własnych systemów dla ubezpieczeń.  
Asseco Central Europe oferuje rozwiązania z grupy pro-
duktów StarINS, a Asseco Poland implementuje kom-
pleksowe systemy dla ubezpieczeń majątkowych i na 
życie.  

Poza opisanymi kompetencjami dla sektora bankowego 
i ubezpieczeniowego Asseco oferuje kompleksowe roz-
wiązania informatyczne wspomagające pracę domów 
maklerskich oraz firm leasingowych i faktoringowych. 

 Instytucje publiczne 

Poziom centralny - Grupa Asseco buduje i wdraża roz-
wiązania informatyczne dla administracji publicznej 
w obszarach, które nie mogą być wspierane przy zasto-
sowaniu gotowych narzędzi. Najczęściej są to złożone 
systemy o rozbudowanej funkcjonalności przystoso-
wane do przetwarzania dużych wolumenów danych.  

Asseco Poland ma ogromne doświadczenie w realizacji 
najbardziej złożonych projektów informatycznych dla 
administracji publicznej. Największy projekt w polskiej 
informatyce – Kompleksowy System Informatyczny dla 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest autorstwa  
Asseco. Także Centralna Ewidencja Pojazdów  
i Kierowców dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
system informatyczny dla Straży Granicznej czy rozwią-
zania dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa są stworzone przez Asseco. Jako jedyna firma z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej zrealizowaliśmy ponad 50 
prestiżowych projektów dla Unii Europejskiej oraz 
NATO.  

Samorządy - Asseco oferuje własne rozwiązania dla ad-
ministracji samorządowej wszystkich szczebli. Ważną ich 
zaletą jest łatwość integracji ze specjalistycznymi narzę-
dziami, takimi jak cyfrowe mapy geograficzne czy sieci 
metropolitalne. 

Spółką w ramach Grupy, specjalizującą się w tych rozwią-
zaniach jest ZUI OTAGO, która oferuje autorski  
Zintegrowany System Zarządzania Miastem OTAGO.  

Opieka zdrowotna - Grupa Asseco kontynuuje budowę 
pozycji lidera rynku rozwiązań IT dla wszelkiego rodzaju 
placówek medycznych. Korzystają z nich setki najwięk-
szych szpitali i większość przychodni w regionie CEE. 
Usługi Asseco obejmują profesjonalne konsultacje w za-
kresie tworzenia, wdrażania i utrzymywania systemów 
dla firm świadczących ubezpieczenia zdrowotne, kom-
pleksowe rozwiązania dla szpitali i klinik. Asseco dostar-
cza zarówno rozwiązania wspomagające obsługę pacjen-
tów, jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarządzania 
placówkami medycznymi. 

Flagowym produktem grupy jest AMMS (Asseco Medical 
Management Solutions) - kompleksowy pakiet syste-
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mów informatycznych, autorstwa Asseco Poland, któ-
rych zadaniem jest obsługa dużych oraz średnich szpitali, 
klinik, centrów medycznych, przychodni i ambulatoriów. 
Także Asseco Central Europe oferuje własny system na 
potrzeby służby zdrowia – Mediform. Uzupełnieniem 
oferty Grupy dla tego sektora są rozwiązania węgierskiej 
firmy GlobeNet. Także izraelskie centrum innowacji two-
rzy pionierskie rozwiązania dla największych ośrodków 
medycznych na świecie. Produkt centrum innowacji – 
Tanit – uwzględnia specyfikę zarządzania szpitalem.  

 Przedsiębiorstwa 

Telco & Utilities - Grupa Asseco oferuje kompleksowe 
autorskie rozwiązania przystosowane do obsługi wielo-
milionowych baz klientów oraz do specyfiki przedsię-
biorstw telekomunikacyjnych, medialnych, energetycz-
nych, gazowniczych i komunalnych. Ponad 20 lat obec-
ności rozwiązań Asseco w tym sektorze zaowocowało 
strategicznym partnerstwem z wieloma znaczącymi 
przedsiębiorstwami w Europie, które cenią sobie głę-
boką wiedzę branżową specjalistów Asseco oraz jakość 
dostarczanych przez nich rozwiązań. 

W portfolio produktów oferowanych dla sektora  
Telco&Utilities znajdują się systemy billingowe, systemy 
do wykrywania nadużyć, aplikacje sprzedażowe, CRM, 
portalowe, hurtownie danych, narzędzia BI i wiele in-
nych. Uzupełnieniem oferty są systemy do zarzadzania 
infrastrukturą techniczną, majątkiem trwałym oraz roz-
wiązania typu GIS/NIS.  

Asseco Poland od wielu lat jest jednym z głównych do-
stawców systemów billingowych dla Orange  
Polska. Z naszych rozwiązań korzystają także operatorzy 
telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, a także firmy 
medialne – w tym Grupa ITI. Rozwiązania Asseco Poland 

są używane przez koncerny energetyczne działające 
w  Polsce takie jak: Tauron, PGNiG, Enea, czy PGE.  

Asseco Central Europe natomiast specjalizuje się w  sys-
temach do zarządzania infrastrukturą techniczną przed-
siębiorstw sieciowych, a dzięki rozwiązaniom Asseco 
South Eastern Europe do grona klientów Grupy dołą-
czyło wielu czołowych operatorów telekomunikacyjnych 
z regionu Bałkanów. 

Rozwiązania ERP - oferujemy pełny zakres własnych no-
woczesnych systemów klasy ERP dla małych, średnich 
i dużych firm. Każdy z nich to w pełni zintegrowany pa-
kiet przeznaczony do zarządzania przedsiębiorstwem. 
Ich funkcjonalność i modułowa budowa pozwala zasto-
sować je w firmach z każdej branży. Ponadto w ramach 
Grupy funkcjonują działy specjalizujące się we wdroże-
niach, rozwoju i dostosowywaniu do potrzeb konkret-
nych branż systemów opartych na technologiach Oracle, 
SAP i Microsoft. 

W ramach Grupy w Polsce działa Asseco Business Solu-
tions (ABS), która specjalizuje się w systemach ERP 
wspierających zarządzanie małymi i średnimi przedsię-
biorstwami. W zależności od technologii preferowanej 
przez daną firmę ABS oferuje Asseco SAFO, oparte na 
Oracle lub Asseco SOFTLAB ERP wykorzystujące techno-
logię Microsoft. 

Asseco Central Europe stworzyła autorskie rozwiązanie 
ERP wdrażane przez spółki z rodziny Asseco Solutions, 
które tworzą centrum kompetencyjne systemów ERP 
w regionie CEE.  

Grupa Asseco świadczy także usługi doradczo-wdroże-
niowe w zakresie rozwiązań SAP, Oracle, Microsoft  
Dynamics AX.  
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Oferta produktowa - sektory 

Bankowość i Finanse  

 Banki 
 Ubezpieczenia 
 Biura maklerskie 
 Fundusze inwestycyjne 
 Firmy leasingowe 
 Firmy faktoringowe 

 

Instytucje Publiczne 

 Administracja centralna 
 Administracja samorządowa 
 Opieka zdrowotna 
 Organizacje międzynarodowe 
 Ubezpieczenia społeczne 
 Służby mundurowe 
 Edukacja 

 

 

Przedsiębiorstwa 

 Telekomunikacja 
 Przedsiębiorstwa komunalne 
 Energetyka 
 Gazownictwo 
 Produkcja, handel i usługi 
 FMCG 
 Multimedia 
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Informacje finansowe 

Struktura sprzedaży Grupy Asseco 

Podział sprzedaży według produktów i sektorów w pierwszym półroczu 2015 oraz w okresie porównywalnym 
 

 
 
Przychody ze sprzedaży według sektorów w poszczególnych segmentach geograficznych w pierwszym półroczu 2015 
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Grupa Asseco Poland po pierwszej połowie 2015 roku 
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Podsumowanie i analiza wyników finansowych Grupy Asseco

 

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki finansowe za 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 
roku oraz za analogiczny okres poprzedniego roku: 

mln PLN 
6 miesięcy do 

30 czerwca 
2015 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2014 

Zmiana 
(%) 

Przychody 3 305,1  2 913,0  13,5% 

Oprogramowanie i usługi własne  2 722,3  2 343,9  16,1% 

Zysk/strata brutto na sprzedaży  803,7  708,2  13,5% 

Koszty sprzedaży (213,4) (180,6) 18,2% 

Koszty ogólnego zarządu (247,4) (229,7) 7,7% 

Pozostała działalność operacyjna (9,3) (2,6) - 

Zysk z działalności operacyjnej 333,6  295,3  13,0% 

Zysk netto przypadający Akcjonariu-
szom Jednostki Dominującej 

138,0  183,2  (24,7%) 

EBITDA 463,7  418,1  10,9% 

EBITDA = EBIT + amortyzacja zaprezentowana w rachunku przepływów pieniężnych 
skorygowana o amortyzację ujętą w działalności zaniechanej 

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki finansowe za 
okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 
roku oraz za analogiczny okres poprzedniego roku: 

mln PLN 
3 miesięce do 

30 czerwca 
2015 

3 miesięce do 
30 czerwca 

2014 

Zmiana 
(%) 

Przychody 1 713,1  1 499,1  14,3% 

Oprogramowanie i usługi własne  1 400,4  1 201,4  16,6% 

Zysk/strata brutto na sprzedaży  414,8  357,4  16,1% 

Koszty sprzedaży (112,9) (94,7) 19,2% 

Koszty ogólnego zarządu (127,0) (110,2) 15,2% 

Pozostała działalność operacyjna (5,8) (2,0) - 

Zysk z działalności operacyjnej 169,1  150,5  12,4% 

Zysk netto przypadający Akcjona-
riuszom Jednostki Dominującej 

60,4  86,6  (30,3%) 

EBITDA 234,7  213,0  10,2% 

EBITDA = EBIT +amortyzacja zaprezentowana w rachunku przepływów pieniężnych 
skorygowana o amortyzację ujętą w działalności zaniechanej 
 

Rentowność 

Poniższa tabela prezentuje podstawowe wskaźniki 
rentowności Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 
dnia 30 czerwca 2015 roku oraz w okresie 
porównywalnym: 

 

  
6 miesięcy do 

30 czerwca 
2015 

6 miesięcy do 
30 czerwca 

2014 
Zmiana 

Marża zysku brutto ze sprzedaży 24,3% 24,3% - 

Marża zysku EBITDA 14,0% 14,4% (0,4) p.p 

Marża zysku operacyjnego 10,1% 10,1% - 

Marża zysku netto 7,0% 8,7% (1,7) p.p 

Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży 
Marża zysku EBITDA = EBITDA/przychody ze sprzedaży 
Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży 
Marża zysku netto = zysk netto/przychody ze sprzedaży 

W pierwszym półroczu 2015 roku nastąpił wzrost 
kosztów sprzedaży Grupy o 18,2% w porównaniu do 
pierwszego półrocza 2014 roku oraz wzrost kosztów 
własnych sprzedaży o 13,4%. Świadczenia na rzecz 
pracowników wzrosły przy tym o 14,3%, w tym 
głównie na rynku izraelskim. W spółce Asseco Poland 
S.A. świadczenia na rzecz pracowników zmalały  
(o 7,8%). W całej Grupie świadczenia na rzecz 
pracowników stanowiły największy udział 
w strukturze kosztów operacyjnych, ponad 53%. 
W pierwszym półroczu 2014 roku udział ten był na 
podobnym poziomie i wyniósł 52,8%.  

Najszybciej wzrosły przychody z oprogramowania 
i usług własnych, głównej działalności Grupy Asseco, 
o 16,1%.  

Płynność 

W pierwszej połowie 2015 roku wskaźniki płynności: 
bieżącej, szybkiej oraz natychmiastowej zmniejszyły 
swoje wartości w porównaniu do pierwszej połowy 
2014 roku. Mimo tego wskaźniki utrzymały swoje 
wartości na zadowalającym poziomie. 
 

  30 czerwca 2015 30 czerwca 2014 

Kapitał pracujący (mln PLN) 1 452,6  1 524,5  

Wskaźnik płynności bieżącej 1,8  2,1  

Wskaźnik płynności szybkiej 1,6  2,0  

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,6  0,8  

Wskaźnik konwersji gotówki 79% 79% 

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkotermi-
nowe;  
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe)/zobowiązania krót-
koterminowe; 
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokre-
sowe)/zobowiązania krótkoterminowe;  
Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe/zo-
bowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik konwersji gotówki = FCF/(EBIT skorygowany); FCF=CFOBT – CAPEX; EBIT 
skorygowany = EBIT+PPA+SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerialnych 
rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transakcji z pracownikami 
rozliczane w formie instrumentów kapitałowych;  
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Wartość kapitału pracującego w pierwszej połowie 
2015 roku spadła w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku. To wynik mniejszego 
przyrostu aktywów obrotowych niż zobowiązań krót-
koterminowych. Wpływ na wzrost zobowiązań krót-
koterminowych miał przede wszystkim wzrost warto-
ści oprocentowanych kredytów i pożyczek krótkoter-
minowych (o 208,9 mln PLN w porównaniu do 30 
czerwca 2014 roku). Na wzrost wartości aktywów ob-
rotowych wpływ miał wzrost wartości należności z ty-
tułu dostaw i usług w porównaniu do okresu porów-
nywalnego o 21,7%, czyli 316,1 mln PLN. 

Zadłużenie 

Wzrost wskaźnika zadłużenia ogólnego na koniec 
pierwszego półrocza 2015 roku w porównaniu do 
końca 2014 roku wynika ze wzrostu wartości 
zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki 
z Grupy Asseco (z 726,5 mln PLN na dzień 31 grudnia 
2014 roku do 856,6 mln PLN na 30 czerwca 2015 
roku). Wzrost salda zadłużenia wynika m.in. 
z wykorzystania kredytów odnawialnych przez 
Jednostkę Dominującą (Asseco Poland).  

W porównaniu do pierwszej połowy 2014 roku, 
wzrosła także wartość kapitału własnego ogółem, 
o 6,6% do 8 052,4 mln PLN.  

  
30 czerwca 

2015 
31 grudnia 

2014 
30 czerwca 

2014 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 26,4% 25,3% 24,7% 

Dług/kapitał własny 12,2% 10,8% 11,4% 

Dług/(dług + kapitał własny) 10,9% 9,7% 10,2% 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krót-
koterminowe)/aktywa;  
Dług/kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery warto-
ściowe+zobowiązania z tytułu leasingu finansowego)/kapitał własny 
Dług/(dług + kapitał własny) = (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery warto-
ściowe+zobowiązania z tytułu leasingu finansowego)/(oprocentowane kredyty ban-
kowe, dłużne papiery wartościowe+zobowiązania z tytułu leasingu finansowego+kapitał 
własny 

Najważniejsze wydarzenia i czynniki mające 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

Rynek polski 

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe 
wypracowane przez segment polski: 

mln PLN 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2015 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2014 

Przychody ze sprzedaży* 762,8  812,1  

EBIT 129,8  152,1  

Marża zysku EBIT 17,0% 18,7% 

EBIT skorygowany 137,8  161,2  

Marża zysku EBIT skorygowanego 18,1% 19,8% 

EBITDA 173,2  197,7  

Marża zysku EBITDA 22,7% 24,3% 

     

CFO BT 111,3  159,2  

CAPEX (30,6) (22,1) 

FCF 80,7  137,1  

Wsk. konwersji gotówki 58,6% 85,0% 

Środki pieniężne na koniec okresu 89,5  96,3  

Dług odsetkowy na koniec okresu (306,5) (289,3) 

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane 
obligacje 

(188,2) (158,4) 

w tym leasing finansowy (118,3) (130,9) 

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBIT skorygowany = EBIT+PPA+SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości 
niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transak-
cji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja z działalności kontynuowanej 
CFO BT =Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej przed zapłaconym  
podatkiem dochodowym;  
CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu 
FCF=CFOBT – CAPEX 
Wskaźnik konwersji gotówki = FCF/(EBIT skorygowany) 

W pierwszym półroczu 2015 roku w Asseco Poland 
kontynuowano realizację dotychczas podpisanych 
umów oraz rozpoczęto szereg nowych, w tym także 
w ramach wygranych nowych przetargów.  

Spadek przychodów w pierwszym półroczu 2015 
roku to efekt m.in. wysokiej bazy w tym samym okre-
sie poprzedniego roku (istotne nowe kontrakty na 
rynku energetycznym w pierwszym kwartale 2014 
roku), opóźnień w ogłaszaniu nowych przetargów 
przez instytucje publiczne oraz niższej sprzedaży 
sprzętu (infrastruktura IT) w drugim kwartale 2015 
roku.  
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W sektorze administracji publicznej skutecznie prze-
prowadzono proces dostosowania organizacji do 
mniejszej liczby zamówień w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS). Z sukcesem rozszerzono współ-
pracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS), podpisując nowe zamówienia w ramach 
umowy na system Workflow z 2014 roku. Spółka pod-
pisała kontrakt z Agencją Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR) na dokończenie projektu 
Kampania 2015, którego celem jest zapewnienie pra-
widłowego przeprowadzenia procesu wypłat pomocy 
finansowej dla producentów rolnych. Wartość umowy 
wyniosła 34,7 mln PLN brutto.  

Spółka kontynuowała rozwój w sektorze ochrony 
zdrowia. W drugim kwartale 2015 roku podpisano 
umowy na wdrożenie systemu AMMS (Asseco Medical 
Management Solutions) w szpitalach w: Lubińcu, Za-
brzu, Lublinie, Głogowie i w Zielonej Górze. Asseco 
podpisało również umowy z 9 placówkami z woje-
wództwa dolnośląskiego w ramach projektu e-Zdro-
wie, którego celem jest wprowadzenie elektronicznej 
dokumentacji medycznej w regionie. Łącznie z rozwią-
zania AMMS na koniec czerwca 2015 roku korzystało 
już 170 szpitali w Polsce.  

W tym okresie podpisana została również umowa w 
konsorcjum z firmą Kamsoft z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na utrzymanie i konserwację Systemu Infor-
matycznego Wspomagania Działalności Narodowego 
Funduszu Zdrowia. System autorstwa konsorcjum 
wspiera organizację w realizacji wszystkich zadań 
ustawowych do jakich jest zobligowany NFZ.  

Zakończono także fazę wdrożeniową projektu „Wrota 
Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”. W ra-
mach projektu stworzona została elektroniczna plat-
forma obsługi obywateli w województwie lubelskim. 
Ponadto blisko 700 jednostek samorządowych, w tym 
szkoły, biblioteki i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecz-
nej, połączono systemem elektronicznego obiegu do-
kumentów, który umożliwia sprawną wymianę infor-
macji. Wartość projektu wyniosła 15,2 mln PLN netto. 

W pierwszym półroczu 2015 roku do sprzedaży trafił 
nowy produkt przeznaczony dla biur maklerskich - 
PROMAK Rynki Zagraniczne, który umożliwia klientom 
biur maklerskich zawieranie transakcji na zagranicz-
nych giełdach. Na nowe rozwiązanie Asseco Poland 
zdecydował się Dom Maklerski PKO BP. W drugim 
kwartale zintensyfikowano działania sprzedażowe 
ukierunkowane na biura maklerskie nie korzystające 
dotąd z rozwiązań Asseco.  

Asseco Poland wzmocniło swoją pozycję jako wiodący 
dostarczyciel oprogramowania dla banków spółdziel-
czych. Centralne systemy z rodziny def3000 otrzymały 
m.in. banki spółdzielcze w Pabianicach, Aleksandrowie 

Kujawskim i w Piszu. Kontynuowano wieloletnią 
współpracę z największym bankiem w Polsce i jednym 
z największych w regionie: PKO BP. W pierwszym 
kwartale 2015 roku specjaliści Asseco udanie przepro-
wadzili integrację systemów PKO BP oraz Nordea 
Bank. W drugim kwartale wykonano kilkadziesiąt za-
mówień do centralnego systemu banku opracowa-
nego przez Asseco. Dla jednego z banków w Polsce za-
kończono również wdrożenie rozwiązania Customer 
Banking Platform (CBP) - systemu bankowości elektro-
nicznej opartego o innowacyjną koncepcję udostęp-
niania funkcjonalności poprzez miniaplikacje. 

Bardzo dobre półrocze zanotowała notowana na GPW 
spółka Asseco Business Solutions (ABS), która specjali-
zuje się w oprogramowaniu klasy ERP oraz systemach 
mobilnej sprzedaży. W pierwszym półroczu ABS zwięk-
szyła zarówno poziom przychodów, zysku operacyj-
nego jak i zysku netto. To efekt m.in. realizacji dotych-
czasowych umów jak i podpisana nowych w drugim 
kwartale 2015 roku, m.in. z: Reckitt Benckiser S.A., Dr 
Oetker Polska Sp. z o.o. (system Connector Enterprise) 
czy z BZWBK Faktor (Faktor Data Exchange). Po raz 
drugi najnowsze rozwiązanie spółki – Mobile Touch – 
zostało uwzględnione w raporcie analitycznej firmy 
Gartner dotyczącym 16 znaczących w skali światowej 
rozwiązań mobilnych, które wspierają liderów rynku 
FMCG. 
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Rynek izraelski 

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe 
wypracowane przez segment izraelski: 

mln PLN 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2015 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2014 

Przychody ze sprzedaży* 1 770,8  1 376,4  

EBIT 144,0  85,8  

Marża zysku EBIT 8,1% 6,2% 

EBIT skorygowany 175,1  118,4  

Marża zysku EBIT skorygowanego 9,9% 8,6% 

EBITDA 197,4  132,3  

Marża zysku EBITDA 11,1% 9,6% 

     

CFO BT 246,0  113,1  

CAPEX (30,7) (28,4) 

FCF 215,3  84,7  

Wsk. konwersji gotówki 123,0% 71,5% 

Środki pieniężne na koniec okresu 680,0  667,3  

Dług odsetkowy na koniec okresu (585,0) (495,4) 

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane 
obligacje 

(580,6) (489,9) 

w tym leasing finansowy (4,4) (5,5) 

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBIT skorygowany = EBIT+PPA+SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości 
niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transak-
cji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja 
CFO BT =Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej przed zapłaconym  
podatkiem dochodowym;  
CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu 
FCF=CFOBT – CAPEX 
Wskaźnik konwersji gotówki = FCF/(EBIT skorygowany) 

 

Magic Software Enterprises 

Grupa Magic zanotowała dobrą pierwszą połowę roku. 

W pierwszym półroczu 2015 roku wzrosły zarówno 

przychody, jak i zysk operacyjny oraz zysk netto – mimo 

negatywnego wpływu kursów walutowych (połowa 

przychodów spółki pochodzi z USA). Zgodnie ze swoją 

strategią Magic Software rozwijał się organicznie oraz 

aktywnie poszukiwał możliwości akwizycyjnych. 

W pierwszym półroczu br. spółka zakupiła 70% udzia-

łów w izraelskiej firmie specjalizującej się w usługach IT 

dla dużych klientów korporacyjnych oraz organizacji 

rządowych.  W maju do sprzedaży trafiła nowa wersja 

flagowego rozwiązania spółki: Magic xpa 3.0, umożli-

wiająca przedsiębiorstwom szybkie i efektywne budo-

wanie własnych aplikacji. Nowa wersja produktu za-

wiera poszerzone możliwości tworzenia aplikacji mobil-

nych oraz jest lepiej przystosowana do pracy z dużymi 

zbiorami danych (Big Data). Spółka umocniła również 

swoją pozycję w regionie Beneluksu, podpisując 

umowę z wiodącym dostarczycielem usług teleinfor-

matycznych Acuity, które zostało kolejnym dystrybuto-

rem platformy integracyjnej Magic xpi.  

Matrix IT 

Matrix IT jest największą firmą informatyczną w Izraelu 
z 19% udziałem w rynku. W pierwszym półroczu 2015 
roku spółka zanotowała wyraźny wzrost przychodów 
oraz zysku operacyjnego i zysku netto. Wszystkie seg-
menty działalności spółki odnotowały w tym okresie 
poprawę wyników.  

Najszybszy rozwój biznesu w pierwszym półroczu 
spółka zanotowała w USA, gdzie z sukcesem udało się 
jej osiągnąć pozycję wiarygodnej firmy oferującej roz-
wiązania informatyczne dedykowane instytucjom fi-
nansowym w dziedzinie regulacji, zapobieganiu oszu-
stwom i praniu brudnych pieniędzy. Do klientów Matrix 
IT należą wiodące banki i instytucje finansowe w USA. 
Spółka realizowała w USA także projekty związane 
z usługami BI (Business Intelligence) i portalami korpo-
racyjnymi.  

W ciągu ostatnich miesięcy spółka skoncentrowała się 
na promocji rozwiązań i usług w dziedzinie usług 
w chmurze (cloud computing) promując własne opro-
gramowanie CloudZone. Rozpoczęła również działal-
ność nowej marki – 8300, która oferuje w elastycznym 
modelu biznesowym produkty i usługi dla młodych 
przedsięwzięć typu start-up. 

Sapiens 

W pierwszym półroczu 2015 roku Sapiens kontynuował 
dynamiczny rozwój, umacniając pozycję światowego 
wicelidera w dziedzinie dostarczyciela rozwiązań IT 
i usług dla sektora ubezpieczeniowego. W drugim kwar-
tale 2015 roku wszystkie główne pozycje rachunku wy-
ników rosły w dwucyfrowym tempie w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Kontynuując strategię rozwoju opartą o akwizycje, po 
przejęciu indyjskiego IBEXI Solutions, spółka wzmocniła 
swoją pozycję na rynku indyjskim i w regionie Azji i Pa-
cyfiku. IBEXI Solutions to doświadczony zespół ponad 
180 pracowników pracujących dla 18 klientów, w tym 
dla wiodących instytucji finansowych w Indiach.  

W ciągu minionych szczęściu miesięcy Sapiens wygrał 
szereg nowych umów oraz uruchomił swoje rozwiąza-
nia u kilku istotnych klientów. Tradex Insurance Com-
pany, wiodący ubezpieczyciel motoryzacyjny w Wielkiej 
Brytanii, wybrał rozwiązanie Sapiens IDIT jako podsta-
wowe środowisko do analizy danych i procesów. Jedna 
z pięciu największych globalnych instytucji finansowych 
zdecydowała się rozszerzyć współpracę z Sapiens i sze-
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rzej wykorzystać rozwiązanie Sapiens DECISION, plat-
formę optymalizującą procesy decyzyjne w instytucjach 
finansowych. Na produkty i usługi izraelskiej spółki zde-
cydował się także m.in.: Tennessee Farmers Life Insu-
rance Company, największy dostawca polis ubezpiecze-
niowych na życie w stanie Tennessee, USA. System Sa-
piens ALIS 6.5 uruchomiono w brytyjskiej firmie ubez-
pieczeniowej Wesleyan, instytucji świadczącej usługi 
dla lekarzy, dentystów, prawników czy nauczycieli. We-
sleyan zdecydował się także na inny produkt Sapiensa 
– Closed Books, platformę do zarządzania całymi port-
felami ubezpieczeń. Closed Books został w pełni udo-
stępniony w pierwszym półroczu 2015 roku dla wszyst-
kich europejskich klientów. Z sukcesem uruchomiono 
także, po zaledwie 11 miesiącach, rozwiązanie Sapiens 
ALIS w Altshuler Shaham, wiodącym domu inwestycyj-
nym w Izraelu.  

W drugim kwartale 2015 roku Sapiens z sukcesem kon-
tynuował działania ukierunkowane na zwiększenie 
efektywności biznesowej, w tym poprzez wykorzysta-
nie specjalistów IT z Indii i Bułgarii oraz dalej inwesto-
wał w rozwój swoich produktów. Dobre wyniki pierw-
szego półrocza oraz pozytywne perspektywy na drugą 
połowę roku pozwoliły spółce na podwyższenie oficjal-
nych prognoz wyników na 2015 rok: przychodów na po-
ziomie 176-180 mln USD oraz marży zysku operacyj-
nego do poziomu 14,0%– 14,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynek środkowoeuropejski 

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe 
wypracowane przez segment środkowoeuropejski: 

mln PLN 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2015 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2014 

Przychody ze sprzedaży* 235,6  222,7  

EBIT 25,7  25,9  

Marża zysku EBIT 10,9% 11,6% 

EBIT skorygowany 26,4  29,0  

Marża zysku EBIT skorygowanego 11,2% 13,0% 

EBITDA 33,4  36,1  

Marża zysku EBITDA 14,2% 16,2% 

     

CFO BT 14,7  55,1  

CAPEX (4,0) (10,3) 

FCF 10,7  44,8  

Wsk. konwersji gotówki 40,5% 154,5% 

Środki pieniężne na koniec okresu 125,8  120,4  

Dług odsetkowy na koniec okresu (3,5) (2,5) 

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane 
obligacje 

(3,3) (2,1) 

w tym leasing finansowy (0,2) (0,4) 

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBIT skorygowany = EBIT+PPA+SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości 
niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transak-
cji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja 
CFO BT =Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej przed zapłaconym  
podatkiem dochodowym;  
CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu 
FCF=CFOBT – CAPEX 
Wskaźnik konwersji gotówki = FCF/(EBIT skorygowany) 

Rynek reprezentowany jest przez Asseco Central  
Europe (ACE), grupę notowaną na GPW. W pierwszym 
półroczu 2015 roku grupa zanotowała 7% wzrost przy-
chodów w EUR, w tym 15% wzrost z tytułu oprogramo-
wania i usług własnych.  

Wzrost przychodów to efekt m.in. wyższej sprzedaży na 
Słowacji oraz w spółkach Asseco Solutions (Słowacja, 
Czechy i Niemcy). Rozwój na Słowacji wynikał głównie 
z realizacji kontraktów w sektorze publicznym oraz 
w bankowości. Spółka rozpoczęła tam również aktyw-
ność w nowych typach projektów bazujących na usłu-
gach konsultingu i integracji. W pierwszym półroczu 
2015 roku podpisano m.in. dwie nowe umowy z naj-
większym komercyjnym bankiem na Słowacji, Sloven-
ská sporiteľňa oraz z bankiem Poštová banka. Nowych 
klientów znalazł produkt HELIOS Green, dystrybuo-
wany przez Asseco Solutions w Czechach oraz APplus, 
sprzedawany w Niemczech przez Asseco Solutions AG. 
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Wciąż niepewna sytuacja na czeskim rynku zamówień 
publicznych (m.in. zablokowane środki budżetowe UE) 
wpłynęła na spadek sprzedaży w tym kraju, co w części 
zostało zrekompensowane przez wzrost biznesu w są-
siedniej Słowacji.  

Dobre rezultaty w pierwszym półroczu zanotowały 
spółki Asseco Solutions, grupy utworzonej z trzech pod-
miotów, będącej centrum kompetencyjnym rozwiązań 
typu ERP na region Centralnej Europy. Wyraźnie lepsze 
wyniki niż w pierwszym półroczu 2014 roku zanotowała 
również spółka zależna GlobeNet, wiodący dostarczy-
ciel oprogramowania IT na węgierskim rynku ochrony 
zdrowia. 

 

Rynek zachodnioeuropejski 

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe 
wypracowane przez segment zachodnioeuropejski: 

mln PLN 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2015 
6 miesięcy do 

 30 czerwca 2014 

Przychody ze sprzedaży* 274,0  237,1  

EBIT 9,2  16,0  

Marża zysku EBIT 3,4% 6,7% 

EBIT skorygowany 11,2  17,3  

Marża zysku EBIT skorygowanego 4,1% 7,3% 

EBITDA 18,1  23,2  

Marża zysku EBITDA 6,6% 9,8% 

     

CFO BT (6,3) 22,2 

CAPEX (5,0) (4,8) 

FCF (11,3) (27,2) 

Wsk. konwersji gotówki (100,9%) (157,2%) 

Środki pieniężne na koniec okresu 107,8  116,6  

Dług odsetkowy na koniec okresu (45,3) (49,2) 

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane 
obligacje 

(44,6) (49,0) 

w tym leasing finansowy (0,7) (0,2) 

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBIT skorygowany = EBIT+PPA+SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości 
niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transak-
cji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja 
CFO BT =Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej przed zapłaconym  
podatkiem dochodowym;  
CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu 
FCF=CFOBT – CAPEX 
Wskaźnik konwersji gotówki = FCF/(EBIT skorygowany) 

Grupa Asseco zanotowała wzrost sprzedaży w dwóch 
głównych regionach rynku zachodnioeuropejskiego: 
w Hiszpanii oraz w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.  

Największą część operacji na rynku zachodnioeuropej-
skim stanowi Asseco Spain. W pierwszym półroczu 
2015 roku spółka, korzystając również z poprawiającej 
się sytuacji makroekonomicznej w Hiszpanii, podpisała 
szereg nowych umów, zarówno z podmiotami z rynku 
publicznego, jak i z dużymi międzynarodowymi fir-
mami, co przełożyło się na wyraźny wzrost przychodów 
ze sprzedaży. Wykorzystując swoje bogate doświadcze-
nie związane z obsługą sprzętu mobilnego, spółka pod-
pisała umowę z jedną z firm telekomunikacyjnych na 
migrację kilkudziesięciu tysięcy systemów operacyj-
nych smartfonów na system Android. W drugim kwar-
tale 2015 roku spółka podpisała istotną umowę z jed-
nym z największych producentów odzieży na świecie na 
dostarczenie urządzeń firmy Apple. Sfinalizowano 
umowę z Hiszpańskim Związkiem Zawodowym Pielę-
gniarek na dostarczenie oprogramowania przygotowa-
nego przez Asseco Spain. Spółka rozpoczęła także reali-
zację projektu mającego na celu zautomatyzowanie 
kiosków biletowych dla wiodącego operatora sprze-
daży biletów komunikacji w Hiszpanii.  

Wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu zanotowano 
w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) repre-
zentowanym przede wszystkim przez spółkę Matrix42, 
podmiot oferujący innowacyjne rozwiązania wspoma-
gające zarządzanie oprogramowaniem i urządzeniami 
w firmach. W minionym półroczu produkty spółki zo-
stały wybrane m.in. przez GKN Group HQ PLC – wiodącą 
na świecie grupę inżynieryjną, która będzie wykorzysty-
wać oprogramowanie Matrix42 do zarządzania fizycz-
nym środowiskiem pracy. Spółka pozyskała również no-
wego dystrybutora swoich rozwiązań na region Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii. Oprócz przygotowania ulepszo-
nych wersji dotychczasowych rozwiązań, specjaliści ze 
spółki wprowadzili na rynek nowy produkt: IT Pass – 
oprogramowanie usprawniające logowanie użytkowni-
ków do wielu środowisk pracy na różnych urządze-
niach.  

Jakość i innowacyjność produktów spółki należącej do 
Grupy Asseco została doceniona przez badawczą firmę 
Experton, która przyznała Matrix42 tytuł lidera w dzie-
dzinie oprogramowania do zarządzania smartfonami, 
tabletami, notebookami i komputerami stacjonarnymi 
trzeci rok z rzędu. Piąty rok z rzędu spółka została wy-
mieniona w prestiżowym raporcie firmy Gartner (Magic 
Quadrant for Client Management 2015).   

Wzrost przychodów oraz zysku operacyjnego i zysku 
netto zanotowała spółka Asseco Danmark, duńska 
spółka należąca do Grupy Asseco specjalizująca się 
w produkcji oprogramowania dla instytucji finanso-
wych, w tym głównie dla firm ubezpieczeniowych ra-
portujących w ramach Solvency. W pierwszej połowie 
2015 roku wzrósł popyt na flagowy produkt spółki – SII 
Engine. Dotychczasowi klienci spoza Danii z sukcesem 
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zakończyli pierwszą część raportowania w ramach 
Solvency, korzystając właśnie z SII Engine. Spółka pozy-
skała także kilku nowych klientów na to rozwiązanie, 
zarówno w Danii jak i w innych krajach UE. Obecnie z SII 
Engine korzysta ponad 50 klientów w: Dani, Norwegii, 
Szwecji, Finlandii, Rumunii, Grecji oraz Krajach Bałtyc-
kich. Asseco Danmark, z 35 klientami w kraju, jest lide-
rem tego typu oprogramowania w Danii.  

Rynek południowo-wschodniej Europy 

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe 
wypracowane przez segment południowo-wschod-
niej Europy: 

mln PLN 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2015 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2014 

Przychody ze sprzedaży* 219,7  219,5  

EBIT 23,9  18,3  

Marża zysku EBIT 10,9% 8,3% 

EBIT skorygowany 23,9  18,3  

Marża zysku EBIT skorygowanego 10,9% 8,3% 

EBITDA 38,1  28,6  

Marża zysku EBITDA 17,3% 13,0% 

     

CFO BT 22,5  26,8  

CAPEX (19,5) (36,7) 

FCF 3,0  (9,9) 

Wsk. konwersji gotówki 12,6% -54,1% 

Środki pieniężne na koniec okresu 74,9  66,7  

Dług odsetkowy na koniec okresu (41,7) (38,1) 

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane 
obligacje 

(39,9) (36,9) 

w tym leasing finansowy (1,8) (1,2) 

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBIT skorygowany = EBIT+PPA+SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości 
niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transak-
cji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja 
CFO BT =Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej przed zapłaconym  
podatkiem dochodowym;  
CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu 
FCF=CFOBT – CAPEX 
Wskaźnik konwersji gotówki = FCF/(EBIT skorygowany) 
 

Rynek reprezentowany jest przez spółkę Asseco South-
Eastern Europe, notowaną na GPW (ASEE). W pierw-
szym półroczu 2015 roku ASEE zanotowała dobre wy-
niki, wyraźnie zwiększając poziom zysku operacyjnego 
i zysku netto w porównaniu do pierwszej połowy 2014 
roku. 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju ASEE zwiększyła 
udział przychodów z własnych rozwiązań w ogólnej su-
mie przychodów, który na koniec drugiego kwartału 
przekroczył 60%. Odbyło się to kosztem zmniejszenia 
udziału przychodów z tytułu integracji (37% w pierw-
szym półroczu 2015 roku), na rzecz pozostałych dwóch 
segmentów działalności spółki: płatności i bankowości.  

ASEE kontynuowała wzrost w segmencie płatności, naj-
dynamiczniej rozwijającej się części biznesu spółki. 
W drugim kwartale 2015 roku przychody w tym seg-
mencie wzrosły o 10% w porównaniu do drugiego 
kwartału 2014 roku, a zysk operacyjny wzrósł o 15%.  

W drugim kwartale  2015 roku ASEE podpisało pierwszą 
umowę w Afryce, dostarczając swoje oprogramowanie 
(NestPay) dla marokańskiej firmy telekomunikacyjnej. 
Rozwiązanie do mobilnych płatności mPayment zostało 
z kolei dostarczone do jednego z międzynarodowych 
banków obecnych w Rumunii. Spółka dostarczyła także 
148 bankomatów to jednego z wiodących banków 
w Chorwacji i 50 takich urządzeń do Kosowa. Dalszy 
rozwój w segmencie bankowości to wynik m.in. imple-
mentacji centralnego systemu bankowego w Ziraat 
Bank w Czarnogórze i Kosowie. Podpisano również 
umowę na dostarczenie własnego oprogramowania 
wspomagającego wykrywanie nadużyć finansowych dla 
włoskiego banku Credem Bank. Nową umowę podpi-
sano również ze Sberbank na Słowenii (rozwiązanie do 
uwiarygodniania transakcji).  

W drugim kwartale 2015 roku spółka kontynuowała 
proces restrukturyzacji w Chorwacji i Kosowie. 
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Rynek wschodnioeuropejski 

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe 
wypracowane przez segment wschodnioeuropejski: 

mln PLN 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2015 
6 miesięcy do  

30 czerwca 2014 

Przychody ze sprzedaży* 42,2  45,2  

EBIT 2,9  (2,7) 

Marża zysku EBIT 6,9% (6,0)% 

EBIT skorygowany 4,8  0,5  

Marża zysku EBIT skorygowanego 11,4% 1,1% 

EBITDA 6,3  1,5  

Marża zysku EBITDA 14,9% 3,3% 

     

CFO BT (0,1) 4,5  

CAPEX (0,4) (4,8) 

FCF (0,5) (0,3) 

Wsk. konwersji gotówki (10,4%) (60,0%) 

Środki pieniężne na koniec okresu 12,0  17,2  

Dług odsetkowy na koniec okresu - - 

w tym kredyty, pożyczki i wyemitowane 
obligacje 

- - 

w tym leasing finansowy - - 

*przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych segmentu. 
EBIT = Zysk z działalności operacyjnej;  
EBIT skorygowany = EBIT+PPA+SBP, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości 
niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, a SBP to koszty transak-
cji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych;  
EBITDA = EBIT +amortyzacja 
CFO BT =Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej przed zapłaconym  
podatkiem dochodowym;  
CAPEX = wydatki na aktywa trwałe segmentu 
FCF=CFOBT – CAPEX 
Wskaźnik konwersji gotówki = FCF/(EBIT skorygowany) 

Rynek wschodnioeuropejski reprezentowany jest 
przede wszystkim przez spółkę R-Style Softlab, jednego 
z głównych dostawców oprogramowania dla bankowo-
ści w Rosji. W pierwszym półroczu 2015 roku spółka 
osiągnęła nieznacznie niższy poziom przychodów w po-
równaniu do pierwszego półrocza 2014 roku. Wpływ na 
to miała głównie istotna dewaluacja rosyjskiego rubla 
w stosunku do innych walut, w tym do złotego. Sprze-
daż spółki w walucie lokalnej w pierwszym półroczu 
2015 roku była wyższa niż w tym samym okresie roku 
poprzedniego, podobnie jak wynik operacyjny i wynik 
netto.  

W drugim kwartale 2015 roku spółka rozpoczęła imple-
mentację usługi bankowości mobilnej dla Sberbank 
Online w Kazachstanie. Sfinalizowano także projekt 
wdrożenia systemu bankowości centralnej dla nowego 
klienta – Euroasian Bank w Moskwie. Zakończono rów-
nież projekt bankowości internetowej w Zemsky Bank, 

a także podpisano nową umowę z wiodącym bankiem 
na Białorusi na budowę hurtowni danych.  

Jakość i kompetencje R-Style Softlab zostały docenione 
przez Markswebb Rank&Report, rosyjską firmę anali-
tyczną w zakresie rozwiązań dla bankowości. Dwa 
wdrożenia bankowości internetowej wykonane przez 
spółkę zostały wybrane do najlepszej piątki projektów 
ocenianych przez Markswebb.  
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Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność 
Grupy Asseco po 30 czerwca 2015 roku 

 W dniu 27 lipca 2015 roku zawarta została 
pomiędzy Asseco Poland S.A. a Sapiens In-
ternational Corporation (Sapiens) umowa 
zbycia wszystkich posiadanych przez Spółkę 
udziałów w spółce zależnej Insseco Sp. z o.o. 
(Insseco), stanowiących 100% kapitału za-
kładowego. Przeniesienie własności udzia-
łów, a tym samym ostateczne sfinalizownie 
transakcji odbyło się 18 sierpnia 2015 roku.  
Spółka Insseco stanowi centrum kompeten-
cyjne dla sektora ubezpieczeń w Polsce 
i świadczy usługi IT dla wiodących instytucji 
ubezpieczeniowych w kraju. Z kolei Sapiens 
jest wiceliderem na świecie w zakresie opro-
gramowania dla sektora ubezpieczeń. 
Sprzedaż Insseco do Sapiens ma na celu 
wzmocnienie kompetencji Grupy Asseco w 
sektorze oprogramowania na rynku ubez-
pieczeń i wykorzystanie potencjału rozwojo-
wego Sapiens. Transakcja otworzy specjali-
stom z Insseco dostęp do najnowszego 
know-how, z kolei Sapiens otrzyma możli-
wość zaaferowania swoich produktów 
i usług innym klientom w Polsce i w regionie 
oraz umocni pozycję spółki w Europie. 
Transakcja jest dla Asseco Poland kontynua-
cją procesu porządkowania i optymalizacji 
struktury Grupy Asseco.  

 W dniu 17 lipca 2015 roku została zawarta 
umowa pomiędzy Asseco Systems S.A.  
a Asseco Poland S.A dotycząca objęcia akcji 
z przeniesieniem własności udziałów 
w trzech spółkach na pokrycie wkładu nie-
pieniężnego: Zakład Usług Informatycznych 
Otago sp. z o.o., ADH Soft sp. z o.o. oraz 
Combidata Poland Sp. z o.o. W dniu 5 sierp-
nia nastąpiła zmiana nazwy z Asseco Sys-
tems S.A. na Asseco Data Systems S.A. 
(ADS). ADS, powstały z połączenia lokalnych 
spółek należących do Asseco Poland, będzie 
silnym podmiotem oferującym m.in. własne 
oprogramowanie (standardowe i na zamó-
wienie), oprogramowanie firm trzecich, 
aplikacje dla ZUS i KRUS czy rozwiązania in-
frastruktury informatycznej. Spółka będzie 
stanowiła uzupełnienie dla sektorowych 
rozwiązań Asseco Poland kierowanych do 
dużych firm, korporacji i centralnych insty-
tucji publicznych. 

 W lipcu 2015 roku Zarząd spółki Asseco Cen-
tral Europe podpisał umowę nabycia 66% 

akcji nowej spółki zależnej z siedzibą na Sło-
wacji. Cena nabycia wyniosła 3.173 tys. EUR 
i została opłacana w całości. 

 W dniu 24 sierpnia 2015 roku uchwalono 
połączenie spółki Asseco South Western Eu-
rope S.A. (spółka przejmująca) oraz spółki 
Asseco Dach S.A. (spółka przejmowana) 
przez przeniesienie całego majątku Asseco 
Dach na Asseco South Western Europe w za-
mian za akcje nowej emisji, które Asseco 
South Western Europe przyznało akcjona-
riuszom Asseco Dach. Ponadto Asseco South 
Western Europe S.A. zmieniło nazwę na  
Asseco Western Europe S.A. Jest to kolejna 
transakcja wewnątrz Grupy Asseco mająca 
na celu optymalizację struktury Grupy.  

Szczegółowy opis istotnych zdarzeń mających wpływ 
na działalność Grupy Asseco po 30 czerwca 2015 roku 
znajduje się w punkcie 24 dodatkowych objaśnień do 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego Grupy Asseco za okres 6 mie-
sięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. 

 

Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osią-
gnięte wyniki finansowe 

Do nietypowych zdarzeń mających wpływ na osią-
gnięte wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2015 
roku i w okresie porównywalnym zaliczyć można: 

 Transakcja sprzedaży spółki Insseco na rzecz 
Sapiens opisana w punkcie 24 dodatkowych 
objaśnień do śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy za-
kończony dnia 30 czerwca 2015 roku. Trans-
akcja miała neutralny wpływ na wynik 
Grupy. 

 W pierwszym półroczu 2015 roku Asseco 
Poland S.A. podjęła decyzję o utworzeniu 
odpisu aktualizującego wartości należności 
handlowych od Mostostal Warszawa. 
Wpływ tego zdarzenia na wynik netto wy-
niósł -6,8 mln PLN. 

Zdarzenia mające wpływ na wyniki w okresie po-
równywalnym, tj. w pierwszej połowie 2014 
roku: 

 Asseco Central Europe a.s., spółka zależna 
od Asseco Poland S.A., podpisała w pierw-
szym półroczu 2014 roku umowę sprzedaży 
wszystkich akcji w spółce Slovanet a.s. Dzia-
łalność Slovanet nie była zgodna ze strategią 
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rozwoju Asseco Central Europe, stąd po-
wzięcie decyzji o jej sprzedaży. Wpływ trans-
akcji na wynik netto w pierwszym półroczu 
2014 roku wyniósł 8,4 mln PLN. 

 W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 
czerwca 2014 roku Grupa ujęła przychody w 
wysokości 28,1 mln PLN z tytułu odwrócenia 
odpisów aktualizujących bony dłużne oraz 
inne należności od spółki Prokom Invest-
ments w związku z rozliczeniem należności 
przez Prokom. Ponadto, w związku z rozli-
czeniem należności przez Prokom, Grupa 
ujęła w przychodach odsetkowych wcze-
śniej nierozpoznane odsetki od należności 
od Prokom w wysokości 3,0 mln PLN.  

 

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwe-
stycyjnych 

Spółki Grupy Asseco na bieżąco wywiązują się z zacią-
gniętych zobowiązań względem kontrahentów, z ob-
owiązkowych obciążeń na rzecz państwa oraz ze zo-
bowiązań inwestycyjnych. Spółki utrzymują linie kre-
dytowe w różnych bankach, co pozwala na dywersyfi-
kację źródeł finansowania. Spółki regulują swoje zo-
bowiązania środkami pochodzącymi z wpływów ope-
racyjnych, wspomagając się kapitałem z zewnątrz, tj. 
wykorzystując krótkoterminowe linie kredytowe w ra-
chunkach bieżących, kredyty i  pożyczki oraz wpływy 
kapitałowe. 
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Asseco Poland S.A. na rynku kapitałowym 

 

 

 

W pierwszej połowie 2015 roku główne indeksy na 
Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zanotowały 
niewielkie wzrosty. Najszerszy indeks WIG zyskał 
3,79%, podczas gdy indeks blue-chipów WIG20 wzrósł 
tylko symbolicznie, o 0,36%.  

Wpływ na notowania spółek na GPW miały zarówno 
czynniki lokalne jak i zagraniczne. W pierwszym półro-
czu można było zaobserwować napływ środków do 
krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI), 
które dużą część nowej gotówki lokowały w Polsce. 
Wpływ na rynek miały także czynniki polityczne, w tym 
wybory prezydenckie oraz zbliżające się wybory parla-
mentarne. Wskaźniki makroekonomiczne opubliko-
wane w pierwszym półroczu wskazały na dobrą kondy-
cję polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim kon-
dycję rynku pracy.  

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na obraz rynku 
miała niepewna sytuacja greckiej gospodarki, konflikt 
na Ukrainie oraz spowalniająca gospodarka w Chinach.  

Znacznie lepiej niż rynek radził sobie indeks WIG-Infor-
matyka, w którym Asseco Poland posiada znaczny 
udział. Wpływ na notowania Spółki, oprócz czynników 
stricte biznesowych, mogła mieć wypłata dywidendy za 
2014 rok.  

Informacje o akcjach spółki  

Łączna liczba akcji 83 000 303 

ISIN PLSOFTB00016 

GPW ACP 

Reuters ACPP.WA 

Bloomberg ACP PW 
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52

56

60

64
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Asseco Poland S.A. WIG20

  2015-01-02 2015-03-31 2015-06-30 Zmiana 6M 

Asseco Poland S.A. (PLN) 48,00 56,14 57,91 20,64% 

WIG20 (pkt.) 2 309,39 2 395,9 2 317,84 0,36% 

WIG (pkt.) 51 378,00 54 091,32 53 328,98 3,79% 

WIG-Info (pkt.) 1 383,79 1 570,55 1 639,99 18,5% 

2015-04-29 

Zwyczaje Walne 
Zgromadzenie 

2015-05-13  

Publikacja  
wyników finanso-
wych za Q1 2013 

2015-05-15  

Dzień uprawniający 
do dywidendy 

2015-03-13  

Publikacja  
wyników finanso-

wych za FY 2014 
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Struktura akcjonariatu  

Struktura akcjonariatu w dniu 27 sierpnia 2015 roku 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień  
publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 27 sierpnia 
2015 roku, stan Akcjonariuszy posiadających bezpo-
średnio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5,0% 
ogólnej liczby głosów, przedstawia się następująco: 

Akcjonariat na dzień   
27 sierpnia 2015 roku 

Liczba akcji w posiada-
niu 

Proc. udział w ogól-
nej liczbie głosów 

Aviva OFE1) 10 400 000 12,53% 

Adam Góral, Prezes Zarządu2) 8 083 000 9,74% 

PZU OFE1) 5 000 000 6,02% 

Pozostali akcjonariusze 59 517 303 71,71% 

  83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na ZWZA w dniu 29 kwietnia 2015 roku. 
2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od Adama 
Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział w kapitale zakła-
dowym Spółki spadł poniżej 10%. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Asseco Poland S.A. 
na dzień 30 czerwca 2015 roku stan Akcjonariuszy  
posiadających bezpośrednio, bądź przez podmioty  
zależne, co najmniej 5,0% ogólnej liczby głosów przed-
stawiał się następująco: 
 

Akcjonariat na dzień   
27 sierpnia 2015 roku 

Liczba akcji w posiada-
niu 

Proc. udział w ogól-
nej liczbie głosów 

Aviva OFE1) 10 400 000 12,53% 

Adam Góral, Prezes Zarządu2) 8 083 000 9,74% 

PZU OFE1) 5 000 000 6,02% 

Pozostali akcjonariusze 59 517 303 71,71% 

  83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na ZWZ w dniu 29 kwietnia 2015 roku. 
2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od Adama 
Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział w kapitale zakła-
dowym Spółki spadł poniżej 10%. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień 
13 maja 2015 roku tj. na dzień publikacji poprzedniego 
raportu stan Akcjonariuszy posiadających bezpośred-
nio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5,0% 
ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco: 

Akcjonariat na dzień   
13 maja 2015 roku 

Liczba akcji w posiada-
niu 

Proc. udział w ogól-
nej liczbie głosów 

Aviva OFE1) 10 400 000 12,53% 

Adam Góral, Prezes Zarządu2) 8 083 000 9,74% 

PZU OFE1) 5 000 000 6,02% 

Pozostali akcjonariusze 59 517 303 71,71% 

  83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na NWZA z dnia 29 kwietnia 2015 roku 
2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od Adama 
Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział w kapitale zakła-
dowym Spółki spadł poniżej 10%. 
 

Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nad-
zorujących 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie stanu posiada-
nia akcji Asseco Poland S.A. przez osoby zarządzające 
i nadzorujące: 

 
27 sierpnia  

2015 
30 czerwca 

2015 
31 marca  

2015 

Jacek Duch – Przewodni-
czący Rady Nadzorczej 

31 458 31 458 31 458 

Adam Góral – Prezes  
Zarządu 

8 083 000 8 083 000 8 083 000 

Tadeusz Dyrga –  
Wiceprezes Zarządu 

3 710 21 742 21 742 

Robert Smułkowski –  
Wiceprezes Zarządu 

2 212 2 212 2 212 

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nie 
posiadali akcji Asseco Poland S.A. w żadnym z prezen-
towanych okresów. 

Aviva OFE Aviva BZ WBK posiada 10 400 000 akcji
uprawniających do 12,53% głosów

Adam Góral posiada 8 083 000 akcji,
uprawniających do 9,74% głosów

PZU OFE posiada 5 000 000 akcji uprawniających
do 6,02% głosów

Pozostali akcjonariusze posiadają 52 130 745 akcji
dających 71,71% głosów
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Opis istotnych czynników ryzyka i zagro-
żeń 

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji 

Istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej ma  
nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich, 
jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych. 
Rośnie rola konkurencji ze strony firm o globalnym  
zasięgu, dysponujących szybszym dostępem do naj-
nowszych rozwiązań technologicznych oraz tańszych 
źródeł kapitału, co pozwala na efektywniejsze finanso-
wanie dużych kontraktów. Nie ma pewności, czy  
rosnąca konkurencja w przyszłości nie wpłynie istotnie 
w negatywny sposób na działalność, sytuację finan-
sową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi 
w branży i rozwojem nowych produktów 

Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim roz-
wojem rozwiązań i technologii, co sprawia, że cykl życia 
produktu skraca się. Dlatego też sukces Grupy  
Asseco jest uzależniony w dużej mierze od umiejętno-
ści zastosowania w oferowanych produktach i usługach 
najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu 
utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wyma-
gane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowa-
nie w nowe produkty. Asseco monitoruje aktualne ten-
dencje na rynku technologii i odpowiednio dostoso-
wuje i unowocześnia swoją ofertę. Istnieje jednak  
ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, 
które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez 
Grupę Asseco staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią 
spodziewanych wpływów. Nie ma także pewności, czy 
nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub roz-
wojem w przyszłości będą pracowały spółki Grupy, 
osiągną oczekiwane parametry technologiczne oraz  
zostaną pozytywnie przyjęte przez potencjalnych  
odbiorców. Wystąpienie którejkolwiek z  tych okolicz-
ności może mieć istotny negatywny wpływ na działal-
ność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy roz-
woju Grupy Asseco. 

Ryzyko związane z nasyceniem technologicznym 

Pojawiające się zjawisko nasycenia technologicznego 
w bankach oraz przedsiębiorstwach prywatnych może 
przełożyć się na strategie koncentracji dotyczące 
mniejszych, ewentualnie średnich projektów informa-
tycznych ograniczających się jedynie do zaspokajania 
bieżących potrzeb. Wystąpienie takich okoliczności 
może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju 
Grupy Asseco. 

Ryzyko związane z konsolidacją sektora finansowego 

Sektor finansowy ulega ciągłemu procesowi konsolida-
cji. Istnieje ryzyko, że podmioty konsolidujące ten  
sektor, wykorzystując globalne rozwiązania informa-
tyczne, będą narzucać je instytucjom finansowym 
przez siebie konsolidowanym, co może spowolnić  
pozyskiwanie nowych kontraktów albo spowodować 
utratę już zawartych umów. Wystąpienie takiej sytuacji 
może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju 
Grupy. 

Ryzyko związane z obsługą przetargów publicznych 

Opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą  
informatyczną w administracji publicznej mogą spowo-
dować zachwiania w realizacji przychodów z sektora 
administracji publicznej. W połączeniu z ciągle niezado-
walającą dynamiką obsługi środków unijnych przezna-
czonych na rozwój innowacyjności urzędów może to 
rodzić istotne zagrożenia po stronie popytu na usługi 
informatyczne, co mogłoby negatywnie wpłynąć na 
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspek-
tywy rozwoju Grupy Asseco. 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych 
kontraktów 

Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje 
się tym, że większość zamówień stanowiących źródła 
przychodu dla spółek Grupy Asseco rozstrzyga się 
w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, 
że  spółki Grupy w przyszłości będą w stanie pozyski-
wać nowe zamówienia, których realizacja zapewni 
osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. 
Opisane wyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub 
perspektywy rozwoju Grupy Asseco. 

Ryzyko związane z globalną sytuacją makroekono-
miczną 

Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle sko-
relowany z ogólną sytuacją gospodarczą. Na wyniki  
finansowe osiągane przez spółki należące do Grupy  
Asseco największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, 
wielkość zamówień publicznych na rozwiązania infor-
matyczne, poziom inwestycji w przedsię-biorstwach, 
a także poziom inflacji w krajach, w których działają 
spółki Grupy. Opisane wyżej czynniki mogą negatywnie 
wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki lub 
perspektywy rozwoju Grupy Asseco. 
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Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych od-
biorców 

Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi klien-
tami będzie miała istotny wpływ na przychody uzyski-
wane przez Grupę Asseco w najbliższych latach. Nie 
można wykluczyć, że ewentualna utrata któregokol-
wiek z kluczowych klientów, pogorszenie warunków  
finansowych świadczenia usług lub ewentualne rosz-
czenia odszkodowawcze miałyby istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub 
perspektywy rozwoju Grupy. 

Ryzyko wzrostu kosztów pracy 

Przeszło 70% kosztów związanych z prowadzonymi 
projektami stanowią koszty wynagrodzeń. Przy tak  
wysokim zaangażowaniu pracy ludzkiej wzrost kosztów 
wynagrodzeń może niekorzystnie wpłynąć na marżę 
projektów, a w konsekwencji na wynik Grupy. 

Zarządzanie ryzykiem wzrostu kosztów pracy przez 
Grupę Asseco polega na stosowaniu środków, które 
zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia efek-
tów negatywnych przy zmianach wynagrodzeń na 
rynku. Grupa Asseco m.in. (i) zatrudnia ludzi w wielu  
rejonach geograficznych, co pozwala zdywersyfikować 
ryzyko; (ii) prowadzi stały monitoring wynagrodzeń na 
rynku, dzięki czemu unika zaskoczenia; oraz (iii) utrzy-
muje właściwą strukturę - piramidę zatrudnienia w uję-
ciu poszczególnych poziomów kompetencyjnych. 

Ryzyko związane z offshoringiem 

Rozwój usług informatycznych świadczonych w ramach 
offshoringu na rzecz podmiotów obecnych w krajach, 
w których Asseco prowadzi działalność bezpośrednio 
lub przez spółki zależne, może spowodować zwiększe-
nie konkurencji na tych rynkach. Ponadto lokalizacja in-
westycji typu offshoring w krajach, w których Asseco 
prowadzi działalność, może spowodować zwiększenie 
konkurencji na rynku pracy. Wystąpienie takiej sytuacji 
może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju 
Grupy Asseco. 

Ryzyko walutowe 

Walutą, w której Grupa Asseco prezentuje wyniki, jest 
PLN. Walutami funkcjonalnymi spółek Grupy mających 
siedzibę poza granicami Polski są waluty obowiązujące 
w krajach, w których te spółki prowadzą działalność 
operacyjną. W związku z tym wartość aktywów danej 
spółki/grupy jest przeliczana na PLN, a  zatem na ich 
wartość prezentowaną w skonsolidowanym sprawoz-
daniu finansowym mają wpływ kursy walut obcych 
względem PLN, co może powodować zmianę ich war-
tości. 

Ryzyko zmian stopy procentowej 

Zmiany rynkowych stóp procentowych mogą nieko-
rzystnie oddziaływać na wynik finansowy Grupy  
Asseco. Grupa jest narażona na ryzyko zmiany tego 
czynnika w dwóch obszarach swojej aktywności: 
(i)  zmiana wartości odsetek naliczonych od kredytów 
udzielonych przez zewnętrzne instytucje finansowe, 
opartych na zmiennej stopie procentowej; oraz 
(ii)  zmiana wyceny zawartych instrumentów pochod-
nych, opartych na krzywej forwardowej stóp procento-
wych. 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej polega na 
stosowaniu dwóch instrumentów: (i) grupa stara się 
unikać zaciągania kredytów opartych na zmiennej sto-
pie procentowej, (ii) a jeśli pierwsze rozwiązanie nie 
jest możliwe, grupa ma możliwość zawarcia kontrak-
tów terminowych na stopę procentową. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich inter-
pretacji 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej 
 interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa 
podatkowego, prawa bankowego, prawa ubezpieczeń 
(w tym ubezpieczeń społecznych), ustawy o zamówie-
niach publicznych, ustawy o ochronie danych osobo-
wych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
ustawy o ofercie publicznej i kodeksu spółek handlo-
wych, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem 
prawnym, w jakim Grupa Asseco prowadzi działalność. 
Szczególnie częstym zmianom podlegają przepisy oraz 
interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka orga-
nów skarbowych, a także orzecznictwo sądowe w tej 
dziedzinie nie są jednolite. W wypadku przyjęcia przez 
organy podatkowe odmiennej niż spółka Grupy Asseco 
interpretacji przepisów podatkowych można się liczyć 
z negatywnymi konsekwencjami wpływającymi na 
działalność oraz sytuację finansową Grupy Asseco oraz 
osiągane przez nią wyniki finansowe. Ryzyko takie 
związane jest w szczególności z ewentualnym kwestio-
nowaniem przez organy podatkowe zawieranych przez 
jednostkę dominującą transakcji z  podmiotami powią-
zanymi. Może mieć to istotny negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspek-
tywy rozwoju Grupy. 

Ryzyko związane z możliwymi sporami prawnymi do-
tyczącymi praw autorskich 

Rozwój działalności Grupy Asseco na rynku produktów 
informatycznych jest silnie uzależniony od praw wła-
sności intelektualnej, w szczególności zaś praw autor-
skich do programów komputerowych. Istnieje ryzyko, 
że w niektórych krajach, w których Grupa Asseco pro-
wadzi działalność, mogą powstać wątpliwości co do 
skuteczności przeniesienia na spółki Grupy praw autor-
skich do kodów oprogramowania stworzonych przez 
pracowników poszczególnych spółek, głównie ze 
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względu na różne regulacje dotyczące ochrony własno-
ści intelektualnej obowiązujące w tych krajach. Jeżeli 
umowy o pracę lub inne umowy, na podstawie których 
pracownicy wykonywali lub wykonują pracę na rzecz 
spółek Grupy, nie zawierały bądź nie zawierają odpo-
wiednich postanowień dotyczących przeniesienia praw  
autorskich na rzecz spółek Grupy, mogło nie dojść do 
przeniesienia praw do niektórych programów. 

Ryzyko utraty zaufania odbiorców 

Działalność spółek Grupy Asseco opiera się w znacznym 
zakresie na zaufaniu odbiorców. Wdrożenie systemu 
informatycznego mającego kluczowy wpływ na działal-
ność gospodarczą odbiorcy w większości wypadków 
pociąga za sobą podpisanie długoletniej umowy z użyt-
kownikami systemu. Od jakości dostarczonych rozwią-
zań oraz obsługi tych klientów zależy ich zaufanie do 
Asseco. W wypadku złej jakości dostarczonego pro-
duktu lub obsługi serwisowej może dojść do utraty  
zaufania, co może wpłynąć niekorzystnie na wizerunek 
Grupy i uniemożliwić prowadzenie działalności gospo-
darczej. 

Ryzyko niewłaściwego oszacowania zakresu prac 
projektowych 

Zyski Grupy Asseco pochodzą głównie z realizacji złożo-
nych projektów informatycznych prowadzonych na 
podstawie kontraktów o ustalonym z góry wynagro-
dzeniu. Realizacja takich projektów wymaga bardzo 
dobrego planowania zarówno w zakresie harmono-
gramu prac, jak i zasobów potrzebnych do realizacji 
obiecanego zakresu projektu. Grupa stosuje w tym  
zakresie złożone procedury, które z jednej strony  
ułatwiają przygotowanie właściwego planu, a z drugiej 
strony zapobiegają sytuacji wystąpienia nieprzewidzia-
nych kosztów. 

Zarządzanie ryzykiem niewłaściwego oszacowania za-
kresu prac projektowych polega na stosowaniu przez 
Grupę opartych na światowych standardach i własnych 
doświadczeniach metod szacowania kosztów w projek-
tach, określania harmonogramu oraz szacowania ryzyk 
mogących zagrozić terminowej, merytorycznej lub  
finansowej realizacji zadań. 

Ryzyko zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbiorcą 

Grupa Asseco narażona jest na ryzyko związane z nie-
wywiązywaniem się z umów przez kontrahentów. Po 
pierwsze ryzyko to dotyczy wiarygodności kredytowej 
oraz dobrej woli odbiorców, którym Grupa dostarcza 
rozwiązania informatyczne, po drugie dotyczy ono  
wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi  
zawierane są transakcje dostawy. 

Środki kontroli ryzyka polegają na monitoringu termi-
nowości przelewów oraz w razie potrzeby upomnieniu 
się o należną zapłatę. W przypadku mniejszych klien-

tów pomocny jest natomiast monitoring prasy branżo-
wej, analiza poprzednich doświadczeń, doświadczeń 
konkurencji itp. 

Ryzyko związane z licencjami informatycznymi 

Podmioty Grupy Asseco korzystają z licencji na opro-
gramowanie informatyczne w ramach umów cywilno-
prawnych zawartych z czołowymi światowymi dostaw-
cami oprogramowania narzędziowego i aplikacji tema-
tycznych, w tym m.in. z Business Objects, HP, IBM, Mi-
crosoft, Oracle oraz SAS Institute. Wykorzystując roz-
wiązania i produkty tychże firm, Grupa Asseco rozwija 
swoje najważniejsze produkty. Wypowiedzenie umów 
licencyjnych lub ograniczenie możliwości korzystania 
zwłaszcza z oprogramowania IBM i Oracle może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację  
finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy  
Asseco.  

Ryzyko związane z niemożnością dokonania efektyw-
nej integracji przejmowanych podmiotów oraz osią-
gnięcia zamierzonego zwrotu z poszczególnych akwi-
zycji lub inwestycji 

Grupa Asseco realizuje strategię rozwoju polegającą na 
przejęciach lub inwestycjach kapitałowych w spółki 
działające w sektorze informatycznym. Wycena przy-
szłych przejęć czy inwestycji zależeć będzie od warun-
ków rynkowych, a także od innych czynników pozosta-
jących poza kontrolą Asseco. Nie można wykluczyć, że 
podmiot inwestujący nie będzie w stanie prawidłowo 
oszacować wartości dokonywanych przejęć i inwesty-
cji. Istnieje również ryzyko, że wyniki osiągane przez 
spółki będące przedmiotem przejęć czy inwestycji 
okażą się gorsze od początkowych szacunków, co może 
skutkować obniżeniem stopy zwrotu z tych transakcji 
w stosunku do pierwotnie oczekiwanych. 

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubez-
pieczeniową 

Prowadzona przez spółki Grupy Asseco działalność po-
legająca na produkcji i dostarczaniu oprogramowania 
oraz realizacji projektów integracyjnych związana jest  
z ryzykiem wystąpienia szkody po stronie kontrahen-
tów lub końcowych odbiorców usług świadczonych 
przez kontrahentów na skutek zawinionych lub nieza-
winionych wad albo awarii produktów dostarczanych 
przez spółkę. Umowy zawierane przez spółki Grupy  
Asseco przewidują kary umowne na wypadek niewyko-
nania lub nienależytego wykonania umowy. Wystąpie-
nie roszczeń odszkodowawczych na kwoty przekracza-
jące kwoty gwarancyjne obecnie posiadanej polisy 
może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju 
Grupy Asseco.  
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Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych 
pracowników 

Działalność spółek Grupy Asseco oraz perspektywy roz-
woju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadcze-
nia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują  
projekty informatyczne. Znaczny popyt na specjalistów 
z branży informatycznej oraz działania konkurencji 
mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, 
a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowni-
ków o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz  
kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych 
pracowników będzie miało negatywny wpływ na reali-
zację prowadzonych przez spółki grupy projektów  
informatycznych oraz na zapewnienie odpowiedniej  
jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć istotny  
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 
wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Asseco. 

Ryzyko ciągłości działania  

Zaistnienie sytuacji awaryjnej w jednym z podmiotów 
Grupy Asseco może wpłynąć niekorzystnie na możli-
wość kontynuowania świadczenia usług dla klientów, 
co może doprowadzić do opóźnień, niewywiązania się 
ze zobowiązań, roszczeń odszkodowawczych, utraty 
zaufania odbiorców. Wystąpienie którejkolwiek z po-
wyższych sytuacji może mieć istotny negatywny wpływ 
na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspek-
tywy rozwoju Grupy. 

Ryzyko wycieku danych  

Na skutek celowego działania osób trzecich lub nieucz-
ciwych pracowników, jak również błędów lub niefraso-
bliwości pracowników albo podwykonawców, poufne 
dane spółki Grupy lub jej klientów mogą zostać ujaw-
nione nieuprawnionym osobom. Zaistnienie takiej  
sytuacji może negatywnie wpłynąć na postrzeganie 
Grupy Asseco przez klientów i przełożyć się na nega-
tywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową, 
wyniki lub perspektywy rozwoju. 

Ryzyko majątkowe 

Na skutek nadużyć lub błędów pracowników spółek 
Grupy Asseco spółka może ponieść szkody w majątku. 
Zaistnienie takiej sytuacji może wpłynąć negatywnie na 
kondycję finansową spółki i ciągłość jej działania, a  tym 
samym przełożyć się na negatywny wpływ na działal-
ność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy roz-
woju Grupy. 

Ryzyko polityki personalnej  

Spółki Grupy Asseco mogą ponieść koszty w związku 
z  uzasadnionymi lub nieuzasadnionymi roszczeniami 
pracowników dotyczącymi dyskryminacji, warunków 
pracy itp. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych  

sytuacji może mieć istotny negatywny wpływ na dzia-
łalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 
rozwoju spółek Grupy. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE 

Ocena możliwości zrealizowania opublikowa-
nych przez Zarząd prognoz wyników na 2015 rok 

Zarządy spółek Grupy nie publikowały prognoz wyni-
ków finansowych na 2015 rok ani na kolejne okresy  
finansowe. 

Zmiany zasad zarządzania Spółką i Grupą kapita-
łową 

W pierwszym półroczu 2015 roku nie wystąpiły zmiany 
w zakresie zarządzania Grupą.  

Umowy zawarte między Grupą Kapitałową a 
osobami zarządzającymi przewidujące rekom-
pensatę w razie ich rezygnacji lub zwolnienia z 
zajmowanego stanowiska 

Nie istnieją żadne umowy zawarte między spółkami 
Grupy a osobami zarządzającymi, przewidujące  
rekompensatę w wypadku ich rezygnacji lub zwolnie-
nia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny 
lub w razie ich odwołania lub zwolnienia z powodu  
połączenia przez przejęcie. 

Zmiany w powiązaniach kapitałowych 

Opis zmian w powiązaniach kapitałowych został przed-
stawiony w punkcie III Dodatkowych objaśnień do 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został 
przedstawiony w punkcie 20 Not objaśniających do 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. 

Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia,  
gwarancje  

Opis zaciągniętych kredytów, udzielonych pożyczek, 
poręczeń lub gwarancji został przedstawiony w punk-
cie 16 Not objaśniających do śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 
2015 roku. 

Opis pozycji pozabilansowych 

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu pod-
miotowym, przedmiotowym i wartościowym został 
przedstawiony w śródrocznym skróconym skonsolido-
wanym sprawozdaniu finansowym Grupy Asseco za 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 
roku w punkcie 22 Not objaśniających.  

Informacje o systemie kontroli programów akcji 
pracowniczych Emitenta 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w Spółce nie 
funkcjonował żaden program motywacyjny oparty na 
akcjach Emitenta. 

Informacje dotyczące postępowań sądowych, 
których wartość przekracza 10% kapitałów wła-
snych 

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółki Grupy nie 
były stroną w żadnym postępowaniu toczącym się 
przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, 
którego wartość przekraczałaby równowartość 10% 
kapitałów własnych Grupy. 

Niniejsze sprawozdanie z działalności Zarządu zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Asseco  
Poland S.A. dnia 27 sierpnia 2015 roku. 
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Kontakt 

Centrala 

Tel: +48 17 888 55 55 

Fax: +48 17 888 55 50 

e-mail: info@asseco.pl 

 

Dział Relacji Inwestorskich 

Paweł Satalecki 

Tel: +48 22 574 86 58 

e-mail: inwestor@asseco.pl 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ASSECO POLAND S.A. DO RAPORTU  
PÓŁROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku 



 

   

   

   

Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zarząd Asseco Poland S.A. oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku i dane porównywalne sporządzone 
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, tj. z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 
„Śródroczna Sprawozdawoczość Finansowa” zatwierdzonym przez Unię Europejską.  

Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację mająt-
kową i finansowaną Grupy oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy Asseco zawiera prawdziwy 
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

Adam Góral Prezes Zarządu 
 

Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu 
 

Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu 
 

Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu 
 

Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu 
 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu 
 

Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu 
 

Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu 
 

Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu 
 

Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu 
 

Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu 
 



 

   

   

   

Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. w sprawie podmiotu uprawionego do badania śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 

roku 

 

Zarząd Asseco Poland S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Asseco za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku, tj. Ernst & Young 
Audyt Polska Sp. z o. o Sp.k., z siedzibą w Warszawie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz 
biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełniali warunki do przygotowania bezstronnego i niezależ-
nego raportu z przeglądu zgodnie z właściwymi przepisami prawa i normami zawodowymi. 

Adam Góral Prezes Zarządu 
 

Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu 
 

Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu 
 

Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu 
 

Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu 
 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu 
 

Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu 
 

Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu 
 

Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu 
 

Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu 
 

Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu 
 



 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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