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Drodzy Akcjonariusze Asseco Poland! 
 
Pierwsze półrocze 2008 roku z przyjemnością mogę zaliczyć do bardzo udanych. Świetne wyniki 
finansowe, rozbudowa Grupy Kapitałowej o kolejne podmioty za granicą, podpisanie wielu waŜnych 
i prestiŜowych kontraktów oraz zapowiedź fuzji ze spółką ABG S.A. sprawiają, Ŝe cały zespół naszej 
firmy odczuwa prawdziwą satysfakcję z rezultatów osiągniętych w pierwszych sześciu miesiącach 
bieŜącego roku.  
 
Miło mi poinformować, Ŝe w pierwszym półroczu 2008 roku znacząco wzrosły wyniki finansowe Asseco 
Poland S.A. Zysk netto wyniósł 129,2 mln PLN o 166% przewyŜszając wynik osiągnięty 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaŜy w wysokości 
394,8 mln PLN, co stanowi 110% wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2007 roku. Nastąpił takŜe 
znaczący wzrost zysku na działalności operacyjnej, osiągając poziom ponad dwukrotnie wyŜszy od 
uzyskanego rok wcześniej (odpowiednio 124,9 mln PLN do 46,3 mln PLN w analogicznym okresie 
2007 roku).  
 
Asseco Poland S.A. konsekwentnie zwiększa udział przychodów ze sprzedaŜy oprogramowania i usług 
własnych. W pierwszych sześciu miesiącach 2008 roku wyniosły one 54% sprzedaŜy ogółem. 
Największa część przychodów ze sprzedaŜy (71% sprzedaŜy ogółem) pochodzi z sektora bankowo-
finansowego.  
 
Pierwsza połowa 2008 roku była takŜe udana ze względu na dynamiczną rozbudowę Grupy 
Kapitałowej, do której dołączyło 7 nowych spółek. Asseco jest obecne: w Polsce, na Słowacji 
i Czechach, w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Czarnogórze, Albanii, 
Bułgarii, na Litwie, a takŜe w Europie Zachodniej: w Niemczech i Austrii. Celem na 2008 rok jest 
umocnienie pozycji na południu Europy dzięki rozwojowi spółki Asseco South Eastern Europe oraz 
w Niemczech przez Asseco Germany. Jeszcze w tym roku planujemy wprowadzić Asseco South 
Eastern Europe na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a środki uzyskane z debiutu 
przeznaczyć na dalszą rozbudowę Grupy w regionie Bałkanów. 
 
Pierwsze półrocze obfitowało w waŜne dla rozwoju Spółki wydarzenia. W dniu 1 kwietnia Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie zarejestrował fuzję z Prokom Software S.A. Powstała w wyniku połączenia Spółka działa 
pod nazwą Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Po połączeniu jesteśmy największą giełdową 
spółką informatyczną w Polsce oraz jedną z dziesięciu największych, pod względem kapitalizacji, 
spółek w Europie. TakŜe w kwietniu ogłosiliśmy zamiar połączenia ze spółką ABG S.A., a w maju został 
podpisany Plan połączenia. Celem fuzji jest osiągnięcie synergii operacyjnych oraz kosztowych, 
uporządkowanie kompetencji w ramach Grupy, rozwój oferty produktowej oraz wykluczenie ewentualnej 
wzajemnej konkurencji.  
 
Jestem przekonany, Ŝe drugie półrocze 2008 roku przyniesie dalszy dynamiczny rozwój Grupy 
Kapitałowej Asseco, a konsekwentnie realizowana strategia da wymierne efekty, które usatysfakcjonują 
akcjonariuszy Asseco Poland S.A.  
 
 
Z powaŜaniem 
 
 
Adam Góral 
 
Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. 
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1 Struktura i charakter działalno ści 

Asseco Poland S.A. jest jedną z wiodących polskich firm informatycznych notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Asseco Poland S.A. działa od 19 lat przede wszystkim na 
krajowym rynku informatycznym. Spółka koncentruje swoją działalność na sektorze bankowo - 
finansowym, zgodnie ze swoją wieloletnią specjalizacją, oraz na sektorze administracji publicznej 
i przedsiębiorstw. Obecne Asseco Poland powstało w wyniku fuzji: Asseco Poland S.A. oraz Softbank 
S.A. (rejestracja 4 stycznia 2007 roku) oraz Asseco Poland S.A. z Prokom Software S.A. (rejestracja 
fuzji 1 kwietnia 2008 roku)  

W dniu 4 stycznia 2007 roku w wyniku rejestracji przez Sąd połączenia Softbank S.A. z Asseco Poland 
S.A., dokonana została zmiany nazwy Spółki z Softbank Spółka Akcyjna na Asseco Poland Spółka 
Akcyjna oraz siedziby z Warszawy przy ul. 17 Stycznia 72a na Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80. 

Podstawowe produkty i usługi oraz rynki działalno ści  

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

Asseco Poland S.A. oferuje zarówno rozwiązania własne jak równieŜ współpracujących partnerów. 
Znaczącą część przychodów Spółki stanowią przychody ze sprzedaŜy produktów obejmujące przede 
wszystkim rozwiązania własne, takie jak budowa kompleksowych rozwiązań informatycznych, 
oprogramowanie i licencje, wdroŜenia systemów informatycznych, doradztwo w zakresie rozwiązań IT 
oraz usługi outsourcingowe i serwisowe. 

Ponadto Spółka świadczy usługi szkoleniowe, projektowe i konsultingowe.  

Oferta Asseco Poland S.A.  

Oprogramowanie własne 

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

Oferta dla sektora bankowo-finansowego obejmuje: 
• systemy transakcyjne 
• systemy bankowości internetowej 
• systemy rozliczeniowe 
• systemy zarządzania ryzykiem 
• systemy analityczne i Business Intelligence 
• systemy obsługi leasingu 

Systemy dla przedsiębiorstw oferowane przez Asseco Poland S.A. to: 
• systemy klasy ERP 
• systemy pakietowe dla MŚP 
• systemy analityczne 
• systemy klasy GIS/NIS 
• systemy do zarządzania środowiskiem sieciowym 

 

Oprogramowanie obce 

Współpraca ze światowymi liderami informatyki pozwala na rozszerzenie oferty Asseco Poland S.A.  
o atrakcyjne i stabilne rozwiązania z zakresu tworzenia aplikacji sieciowych, systemy windykacyjne, 
systemy klasy ERPII, zarządzania wydajnością, czy systemy CRM. 

Usługi outsourcingowe 

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

Inne usługi  
Usługi analityczno-programistyczne  

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

Zarządzanie i prowadzenie projektów 

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

Projektowanie, wdroŜenie i utrzymanie - Zarządzanie infrastrukturą informatyczną  

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

Zarządzanie informacją  

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

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

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

Akcjonariusz  
Liczba posiadanych akcji  

i głosów na WZA 
Udział w kapitale zakładowym i 

w ogólnej liczbie głosów na WZA 

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

Razem 71 292 980 100,00% 
 

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

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

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji  
i głosów na WZA 

Udział w kapitale zakładowym i 
w ogólnej liczbie głosów na 

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

Razem 71 292 980 100,00% 

W okresie sprawozdawczym doszło do następujących zmian w akcjonariacie: 

� W wyniku rejestracji, w dniu 1 kwietnia, połączenia z Prokom Software S.A., Asseco Poland S.A. 
objęło łącznie 11 611 450 akcji własnych zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 22,727% 
kapitału zakładowego, uprawniających do 11 611 450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
i stanowiących 22,727% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udział posiadanych 
przez Asseco Poland S.A. akcji własnych w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów uległ 
następnie zmniejszeniu do 16,37% po rozpoczęciu notowań, w dniu 11 kwietnia, akcji serii F, 
wydawanych akcjonariuszom Prokom Software S.A. w ramach połączenia z Asseco Poland S.A.  

Dnia 18 kwietnia 2008 roku zarejestrowane zostało podwyŜszenie kapitału zakładowego Asseco 
Poland S.A.. PodwyŜszenie nastąpiło w drodze emisji akcji serii G, w wyniku której kapitał 
zakładowy Spółki uległ podwyŜszeniu do kwoty 71 293 tys. PLN. 

W związku z powyŜszym, udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu uległ zmniejszeniu do 16,29%. 

� W związku z rejestracją na rachunkach w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. akcji 
serii F, zmianie uległ udział Pana Adama Górala w kapitale zakładowym Asseco Poland S.A. oraz 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyŜszym, Pan Adam 
Góral posiadał łącznie 8 083 000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 11,40% 
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kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. oraz stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Przed opisanym powyŜej zdarzeniem Pan Adam Góral posiadał łącznie 8 083 000 akcji zwykłych 
na okaziciela , reprezentujących łącznie 15,82% kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. oraz 
stanowiących 15,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Następnie udział Pana Adama Górala w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A. uległ zmianie z 11,40% do 11,34% po rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki. 

� W dniu 8 września 2008 roku wpłynęła do Spółki informacja od ING Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. (ING TFI), działającego w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
Średnich i Małych Spółek, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego ZrównowaŜonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego 
Wzrostu, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 oraz ING Parasol 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Ŝe w wyniku zbycia w dniu 4 września 
2008 roku akcji Asseco udział ING TFI w kapitale zakładowym Asseco spadł poniŜej 5% ogólnej 
liczby głosów. 
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3 Rynek informatyczny w 2008 roku oraz perspektywy  

Asseco Poland S.A. zgodnie z przyjętą strategią koncentruje swoją działalność na sektorach 
administracji publicznej, finansowym oraz przedsiębiorstw. 

Rynek administracji publicznej 

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

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

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

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

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

Słabymi stronami dla rynku informatyki w tym sektorze są:  

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

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

Planowany w Polsce podział funduszy strukturalnych w latach 2007-20131: 

� 15.985,5 mln euro - szesnaście regionalnych programów operacyjnych; 
� 21.275,2 mln euro - Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko; 
� 8.125,9 mln euro - Program Operacyjny Kapitał ludzki; 
� 7.004,9 mln euro - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
� 2.161,6 mln euro - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; 
� 576,0 mln euro - Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej; 
� 216,7 mln euro - Program Operacyjny Pomoc Techniczna. 
                                                      
1 Raport Teleinfo 500 
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Prognozuje się dalszy dynamiczny wzrost tego sektora w oparciu o szanse, jakie stwarzają procesy 
dostosowawcze do UE, wykorzystywanie funduszy akcesyjnych, realne potrzeby informatyczne 
w sektorze oraz poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce. Warto takŜe zanotować takie wydarzenia jak: 
wejście Polski do strefy Schengen, przetargi w słuŜbach mundurowych, przetargi w samorządach oraz 
pierwsze kontrakty związane ze zbliŜającymi się mistrzostwami Europy w piłce noŜnej Euro 2012. 

Rynek informatyki bankowej i ubezpieczeniowej 

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

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

Do silnych stron informatyki bankowej w Polsce zalicza się:  
� chłonny rynek,  
� duŜą liczbę klientów detalicznych,  
� znaczącą liczbę uŜytkowników bankowości elektronicznej, 
� nowoczesną infrastrukturę IT oraz dobrze przygotowane kadry.  
 
Słabymi stronami dla rynku informatyki bankowej są:  
� niska efektywność zatrudnienia,  
� inercja organizacyjna duŜych banków, 
� wielość konkurencyjnych rozwiązań informatycznych w ramach jednej struktury, 
� niskie zróŜnicowanie usług oferowanych bankom przez firmy IT.  

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

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

Rynek ERP (Enterprise Resource Planning) 

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

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

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

Rynek dystrybucji mediów 

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

Wydatki sektora bankowego na IT (wg DiS) 
 

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

ogółem dynamika 

Kursy 

wymiany 

walut 

Rok 

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

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

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

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

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

Opis otoczenia prawnego 

Prawo w Polsce podlega częstym i nie zawsze konsekwentnym zmianom. Sytuację tę komplikuje 
ponadto konieczność bieŜącego dostosowywania jego treści do przepisów prawa Unii Europejskiej, 
regulującego częstokroć w bardzo drobiazgowy sposób poszczególne dziedziny stosunków 
społecznych. Największe zastrzeŜenia dotyczą prawa podatkowego, którego niejasność pogłębiona 
zostaje przez niespójną praktykę poszczególnych organów skarbowych. Spośród aktów prawnych, 
których przepisy mają wpływ na działalność Spółki, najistotniejsze znaczenie mają następujące 
regulacje: 

Prawo bankowe 

Stosowanie przez banki „outsourcingu” zostało uregulowane przez przepisy art. 6c Prawa bankowego, 
zgodnie z którym, w przypadku umów „outsourcingowych” zawieranych przez banki z „outsourcerem” 
konieczne jest spełnienie przez bank następujących warunków: 

(i) zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem 
o zamiarze zawarcia umowy; 

(ii) zapewnienie efektywnego nadzoru KNF nad wykonywaniem czynności będących przedmiotem 
„outsourcingu”; 

(iii) posiadanie planów działania zapewniających ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności; 

(iv) dodatkowo, powierzenie czynności nie moŜe wpłynąć niekorzystnie na prowadzenie przez bank 
działalności. 

KNF moŜe zaŜądać od banku dodatkowych dokumentów i informacji, takich jak: 

(i) przedstawienie kopii zawartej umowy; 

(ii) złoŜenia wyjaśnień dotyczących realizacji umowy; 

(iii) przedstawienie planów działania zapewniających ciągłe i niezakłócone prowadzenie 
działalności; 

(iv) przedstawienia dokumentów określających status „outsourcera”; 

(v) dostarczenia odpisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniający bezpieczne 
i prawidłowe wykonywanie czynności, w szczególności ochronę tajemnicy prawnie chronionej. 

Umowa outsourcingowa nie moŜe przewidywać wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności 
„outsourcera” wobec banku za szkody wyrządzone klientom wskutek jej niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania. 

KNF ma prawo sprawowania efektywnego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych czynności, w tym 
w szczególności do kontroli ich wykonywania na kaŜdym etapie. KNF ma równieŜ prawo nakazania 
bankowi, w drodze decyzji, podjęcia działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania umowy, na 
podstawie której powierzono wykonywanie czynności.  

Prawo autorskie 

Ochrona oprogramowania komputerowego uregulowana jest w Polsce przepisami ustawy Prawo 
autorskie. Charakter ochrony przyznanej przepisami Prawa autorskiego jest w tym zakresie odmienny 
niŜ w przypadku innych dóbr chronionych przepisami powołanej ustawy. Szczególne znaczenie dla 
działalności Spółki mają przepisy Prawa autorskiego dotyczące nabywania praw do oprogramowania 
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tworzonego przez pracowników Spółki, udzielania klientom Spółki licencji na oprogramowanie oraz 
przepisy dotyczące ochrony osobistych praw autorskich twórców. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Prawa autorskiego, prawa majątkowe do programu komputerowego 
stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują 
pracodawcy, o ile dana umowa o pracę nie stanowi inaczej. Na mocy powołanego przepisu Prawa 
autorskiego Spółka nabywa całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania stworzonego 
przez jej pracowników bez konieczności wypłaty wynagrodzenia (innego niŜ wynagrodzenie 
przysługując pracownikom w ramach stosunku pracy). 

Pracownicy będący twórcami oprogramowania stanowiącego produkt Spółki zachowują prawo do 
autorstwa oprogramowania oraz oznaczenia go swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 
udostępniania go anonimowo. Zgodnie z art. 77 Prawa autorskiego, wyłączającym zastosowanie art. 16 
pkt 3) – 5) Prawa autorskiego, twórcom nie przysługuje prawo do: (i) nienaruszalności treści i formy 
utworu i jego rzetelnego wykorzystania; (ii) decydowania o pierwszym udostępnieniu go publiczności; 
oraz (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z niego. 

Zgodnie z art. 66 oraz 67 Prawa autorskiego, umowa licencyjna na oprogramowanie uprawnia do 
korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją 
siedzibę (w naszym przypadku terytorium tym będzie zatem obszar Rzeczypospolitej Polskiej), chyba 
Ŝe w umowie licencyjnej postanowiono inaczej. Umowa licencyjna powinna określać pola eksploatacji, 
w ramach których licencjobiorca jest upowaŜniony do korzystania z oprogramowania, oraz wskazywać 
zakres, miejsce i czas takiego korzystania. O ile umowa licencyjna nie zastrzega inaczej, licencjobiorca 
nie moŜe upowaŜnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Udzielenie 
licencji niewyłącznej moŜe zostać dokonane w kaŜdej formie, zaś udzielenie licencji wyłącznej wymaga 
zachowania formy pisemnej.  

Ustawa o ochronie danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych moŜe mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, 
której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym Ustawą o ochronie danych 
osobowych i jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, 
chyba Ŝe chodzi o usunięcie dotyczących jej danych; (ii) jest to niezbędne dla zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; (iii) jest to konieczne do 
realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy na Ŝądanie osoby, której dane dotyczą; (iv) jest niezbędne do 
wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; (v) jest to niezbędne dla 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo 
odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (przy czym 
za prawnie usprawiedliwiony cel uwaŜa się w szczególności marketing bezpośredni własnych 
produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej). 

Administrator danych zobowiązany jest dołoŜyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów 
osób, których dane przetwarza. W szczególności, zobowiązany jest on stosować środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające naleŜytą ochronę danych osobowych, w tym zabezpieczyć je 
udostępnieniem osobom nieupowaŜnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania danych 
mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upowaŜnienie nadane przez administratora 
danych. W celu nadzorowania przestrzegania zasad ochrony danych, administrator powinien 
wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji. 

Ponadto, administrator zobowiązany jest zgłosić kaŜdy posiadany zbiór danych Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, celem jego rejestracji. Z takiego obowiązku zwolnieni są 
jedynie administratorzy takiego rodzaju danych osobowych, jak np.: (i) dane objęte tajemnicą 
państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi, 
mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; (ii) dane przetwarzane w związku z zatrudnieniem 
przez administratora, świadczeniem na jego rzecz usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a takŜe 
dotyczące osób u administratora zrzeszonych lub uczących się; (iii) dane przetwarzane wyłącznie 



Raport Półroczny Asseco Poland S.A. za rok okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku  

 Strona 15 z 52 

w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej; (iv) dane 
powszechnie dostępne. 

Ustawa o zamówieniach publicznych  

Ustawa określa zasady i procedurę udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę 
udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. ReŜim 
ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się w przypadku udzielania zamówień publicznych na 
usługi, dostawy lub roboty budowlane m.in. przez: (i) jednostki sektora finansów publicznych; (ii) inne 
państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; (iii) inne osoby prawne, 
utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym nie mających 
charakteru przemysłowego ani handlowego, jeŜeli jednostki sektora finansów publicznych lub inne 
państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pojedynczo lub wspólnie, 
bezpośrednio lub pośrednio finansują je w ponad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, 
lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy 
składu organu nadzorczego lub zarządzającego; (iv) związki podmiotów, o których mowa w pkt (i)-(ii) 
powyŜej, lub podmiotów, o których mowa w pkt (iii); (v) inne podmioty, jeŜeli łącznie zachodzą 
następujące okoliczności (a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane 
ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt (i) - (iv) powyŜej, (b) wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, (c) przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inŜynierii lądowej lub 
wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków 
szkolnych, budynków szkół wyŜszych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną 
lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. 

Jednostkami sektora finansów publicznych są: (i) organy władzy publicznej, w tym organy administracji 
rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały; (ii) gminy, powiaty i samorząd 
województwa, oraz ich związki; (iii) jednostki budŜetowe, zakłady budŜetowe i gospodarstwa 
pomocnicze jednostek budŜetowych; (iv) państwowe i samorządowe fundusze celowe; (v) uczelnie 
publiczne; (vi) jednostki badawczo-rozwojowe; (vii) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 
(viii) państwowe i samorządowe instytucje kultury; (ix) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze; (x) Narodowy Fundusz 
Zdrowia; (xi) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; (xii) inne państwowe 
lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.  

Ustawa o Informatyzacji  

Ustawa o Informatyzacji określa zasady informatyzacji działalności podmiotów publicznych, 
realizujących zadania publiczne. Podmiotami takimi są, między innymi, organy administracji rządowej, 
sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Jednocześnie, zgodnie z przepisami Ustawy o Informatyzacji, ustawy tej nie stosuje się do wskazanych 
w niej podmiotów, między innymi przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, państwowych 
szkół wyŜszych, Kancelarii Sejmu i Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu NajwyŜszego, NIK czy 
NBP.  

Zgodnie z Ustawą o Informatyzacji, w celu planowania i koordynowania informatyzacji działalności 
podmiotów publicznych oraz modernizacji i łączenia systemów teleinformatycznych Rada Ministrów 
ustanawia w drodze rozporządzenia Plan Informatyzacji Państwa. Plan Informatyzacji Państwa nie 
moŜe być ustanowiony na okres dłuŜszy niŜ pięć lat i powinien określać, między innymi, projekty 
informatyczne, które mają słuŜyć realizacji priorytetowych celów rozwoju systemów informatycznych. 
W celu wykonaniu Planu Informatyzacji Państwa powinny być ustanawiane sektorowe 
i ponadsektorowe projekty informatyczne, określające cele danego projektu oraz organ odpowiedzialny 
za jego realizację. Na podstawie Ustawy o Informatyzacji Rada Ministrów przyjęła dnia 28 marca 2007 
roku Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Przyjęty plan określa: (i) priorytety i cele 
informatyzacji Państwa, (ii) zestawienie sektorowych i ponadsektorowych projektów informatycznych, 
które będą słuŜyć do realizacji określonych priorytetów i usług, (iii) działania w zakresie rozwoju 
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społeczeństwa informacyjnego, (iv) zadania publiczne, które powinny być realizowane 
z wykorzystaniem drogi elektronicznej. 

Ustawa o Informatyzacji określa ponadto zasady ustalania minimalnych standardów informatycznych, 
zasady wymiany informacji drogą elektroniczną z udziałem podmiotów publicznych, zasady kontroli 
projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu. 
 



Raport Półroczny Asseco Poland S.A. za rok okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku  

 Strona 17 z 52 

5 Pozycja Asseco Poland S.A. oraz GK Asseco w sekto rze IT 

Polski rynek IT podzielony jest pomiędzy kilka tysięcy podmiotów, które zajmują się dostarczaniem 
usług, oprogramowania oraz sprzedaŜą i produkcją sprzętu.3  

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

przychody ze sprzeda Ŝy 
systemów finansowo-

bankowych 

2007 
lp. firma / miasto 

tys. PLN 

1 Asseco Poland / Rzeszów 25 081 

2 Polsoft PB / Poznań 11 376 

3 Atena / Sopot 9 709 

 Comarch / Kraków 8 862 

4 ABG / Warszawa 8 681 

5 ZETO / Katowice 6 904 

6 Heuthes / Szczecin 6 876 

7 SoftNet / Kraków 4 326 

8 Unizeto Technologies / Szczecin 4 134 

9 DGT / Straszyn 3 800 

10 Softman / Piaseczno 3 000 

Źródło: Raport Teleinfo 500 (2008 rok) 

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

2007 2006 
lp. firma / miasto 

tys. PLN tys. PLN 

1 Asseco Poland / Rzeszów 351 643 243 303 

 Sygnity / Warszawa (GK) 318 980 296 660 

 IBM / Warszawa 308 000 - 

2 Sygnity / Warszawa  219 920 202 760 

3 Blue Media / Sopot 169 183 72 344 

4 Comarch / Kraków 123 036 114 990 

5 Oracle Polska / Warszawa 114 110 85 405 

 Comarch / Kraków (GK) 106 332 116 497 

6 Wincor Nixdorf /  Warszawa 96 536 83 489 

 Delotte / Warszawa 84 205 55 236 

 ABG / Warszawa (GK) 74 824 52 222 

7 Polsoft PB / Poznań 74 734 42 767 

8 NCR Polska / Warszawa 68 511 52 152 

9 NextiraOne Polska / Warszawa 62 461 44 497 

10 Talekx / Poznań 57 670 35 910 

Źródło: Raport Teleinfo 500 (2008 rok) 

Drugim kluczowym obszarem działalności Asseco jest dostarczanie usług dla sektora administracji 
publicznej. Do głównych konkurentów zalicza się ABG S.A. Charakterystyczną cechą tego segmentu 
rynku IT jest wysoki stopień rozdrobnienia – nie ma podmiotu, którego udział w rynku przekraczałby 
8%4. 

przychody ze sprzeda Ŝy  systemów dla 
administracji 

2007 
Lp. firma / miasto 

tys. PLN 

1 ABG / Warszawa 75 807 

2 Asseco Poland / Rzeszów 17 943 

3 Vulcan Wrocław 15 157 

 Wasko / Gliwice 10 776 

4 Rekord / Bielsko Biała 5 315 

5. Rodan Systems / Warszawa 5 208 

 Comarch / Kraków 4 382 

6 SHH / Wrocław 3 352 

7 MIS Wrocław 2 890 

8 M2 NET / Warszawa 2 135 

9 AIS.PL / Toruń 1 958 

 Macrologic / Warszawa 1 885 

10 Polsoft PB / Poznań 1 660 

Źródło: Teleinfo 500 

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

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

Asseco S.A. jest największym polskim przedsiębiorstwem IT pod względem kapitalizacji rynkowej. 
Na dzień 14 sierpnia 2008 roku kapitalizacja rynkowa największej polskiej spółki IT – Asseco S.A. 
wyniosła 4 352,44 mln PLN, Comarch S.A. – 636,85 mln PLN, Sygnity S.A. – 239,97 mln PLN, Asseco 
Slovakia – 640,80 mln PLN, ABG – 561,86 mln PLN, Asseco Business Solutions - 411,04 mln PLN5.  

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

 
Wybrane pozycje Asseco Poland S.A. w rankingach 
 

Raport Teleinfo 500 z 2007 roku, Polska 

Miejsce w rankingu 
lp. Kryteria rankingu 

Asseco Prokom 

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

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

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

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

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

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

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

2 

(399.091 tys 
PLN) 

3 

(352.060 
tys PLN) 

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

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

6 - 

10 25 firm największej zyskowności w 2007 r. 1 3 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Miejsce w rankingu 
lp. Kryteria rankingu 

Asseco Prokom 

1 Firmy informatyczne działające w Polsce 21 17 

2 Przychody Grup Kapitałowych w 2007 r. 3 - 

3 Firmy Informatyczne świadczące usługi w 2007 r. 5 6 

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

5 Firmy świadczące usługi doradcze 3 - 

6 Firmy sprzedające oprogramowanie własne w 2007 r. 14 9 

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

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

9 Firmy i grupy kapitałowe o największym zatrudnieniu 2 1 

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

 

 

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

Rank Company 
name 

Revenue from 
from own software 

(mln PLN.): 
2007|2006|2005 

Total revenue 
(mln PLN.): 

2007|2006|2005 

Net profit (mln 
PLN.): 

2007|2006|2005 
Software produced 

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

Relational databases; 
middleware; programme's 
tools; business aplications: 

ERP, CRM, BI 

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

ERP Systems; Billing's 
Systems; EU and 
Structural Funds 
softwares; NATO, 
Military and Health 

Sectors  

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

Management support 
software, customer 

relationship and supply 
chain management; 

integration  and 
middleware platform; 

software for MŚP 

4 
Asseco 

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

Transaction systems; 
analytic systems; 

electronic banking; 
electronic settlement; 

other supporting 
systems 

5 ComArch 
S.A. 146.2|141.4|88.1 581|491.6|444 42.4|53|27.8 

IT systems for industry, 
retail, telecoms, public 

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

systems; ERP 

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

Foreighn languages 
programs; multimedia 

dictionaries and 
schoolbooks; children with 

learning disabilities 
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programs; training 
platforms  

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

Business process 
supporting systems; 

management supporting 
systems; spatial 

information systems; 
documents' circulation 

systems 

8 

Asseco 
Busienss 
Solutions 

S.A. 

57.6 (2)|43.1 
(3)|WND 

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

ComprehensiveIT 
solutions for company 
management dedicated 

to all market sectors 
with the consideration of 

companies size, their 
profile and preferable 

technology as well   

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

Management support 
software including 

financial, commercial, 
supply, payroll and 

production packages 

10 Sygnity S.A. 43.7|42|WND 620.5|581.4|WND -44.3|-7.8|WND WND 
(Ranking “Computer Software Producers” Warsaw Business Journal 01.08.2008) 
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6 Oferta produktowa Asseco Poland S.A. i społek z G rupy Asseco 

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

1. Oprogramowanie własne 

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

def3000, def2000 

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

def3000 obejmuje następujące obszary: 

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

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

Grupa produktów PROMAK dzieli się na: 

� systemy dla biur maklerskich; 
� systemy dla banków; 
� systemy zarządzania aktywami. 
 
LIDS | TOMS | AMES 

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

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

LIDS – System Ewidencji i Informacji Przestrzennej o Infrastrukturze Technicznej. Zakres: pozyskiwanie 
oraz udostępnianie informacji dotyczących infrastruktury technicznej.  

TOMS – System Zarządzania Eksploatacją Infrastruktury Technicznej. Zakres: planowanie oraz 
zarządzanie pracami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem sieci.  
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AMES – System Zarządzania Nieruchomościami (Majątkiem Trwałym). Zakres: zarządzanie 
nieruchomościami oraz powiązaną dokumentacją administracyjną, finansową i prawną. 

 
2. Oprogramowanie obce 

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

CRM update.seven  

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

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

Revenue Management System (RMS)  

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

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

 
TIVOLI Software  

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

 
Systemy ERP 

SAP Business Suite  

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

Oracle Applications  

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

HP OpenView AssetCenter 

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

HP OpenView ServiceCenter 

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

HP OpenView Get-It 

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

3. Usługi outsourcingowe 

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

4. Usługi integracyjne 

Oferta Grupy Asseco w zakresie integracji obejmuje bardzo szeroki zestaw usług i produktów, 
począwszy od rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych i sieci, 
bezpieczeństwem zasobów i usług, poprzez budowę struktur sieciowych (lokalnych i rozległych, 
przewodowych i bezprzewodowych) oraz usług optymalizujących efektywność dostępu do danych 
i wykorzystanie pasma, po systemy portalowe, usługi zarządzania strukturą informatyczną oraz centra 
przetwarzania danych. W ofercie znajdują się równieŜ kompleksowe usługi w zakresie projektowania 
i realizacji systemów tzw. inteligentnego budynku oraz usługi audytorskie związane z bezpieczeństwem 
systemów teleinformatycznych. Grupa Asseco wspomaga klientów świadcząc profesjonalne usługi 
konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych.  
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7 Struktura sprzeda Ŝy Spółki w pierwszym półroczu 2008 roku 

Struktura przychodów według rynków zbytu  
 
Największy udział w sprzedaŜy Spółki, zgodnie z przyjętą strategią, miał sektor: bankowość i finanse 
(łącznie 71%) 

Struktura sprzeda Ŝy Asseco Poland S.A. wg sektorów  

 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2007  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2007  
 tys. PLN  tys. PLN  % % 

Bankowość i finanse 280 259 159 435 71,0% 85,0% 

Przedsiębiorstwa 35 145  6 628 8,9% 3,5% 

Instytucje publiczne     79 391  21 531 20,1% 11,5% 

RAZEM     394 795  187 594 100% 100% 

 
Sektor bankowo – finansowy 
 
Przychody Spółki w I półroczu 2008 roku z sektora bankowego wzrosły w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku o 120 824 tys. PLN osiągając poziom PLN 280 259 tys. PLN. Udział tego 
sektora w sprzedaŜy wyniósł 71,0%. Wzrost przychodów ze sprzedaŜy wynika w szczególności z efektu 
połączenia oraz realizacji projektów wdroŜeniowych i sprzedaŜy licencji dla banku PKO BP S.A. i PZU 
S.A. 

Sektor przedsi ębiorstw 
 
Przychody Asseco Poland S.A. ze sprzedaŜy do sektora przedsiębiorstw wzrosły w I połowie 2008 roku 
o 28 517 tys. PLN w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku i wyniosły obecnie 35 145 tys. PLN, 
tym samym ich udział procentowy w całości przychodów spółki wzrósł z poziomu 3,5% do poziomu 
8,9%. Głównymi klientami z sektora przedsiębiorstw były Zakłady Azotowe Puławy S.A. 
i Przedsiębiorstwo Państwowe UŜyteczności Publicznej Poczta Polska. 

Sektor administracji publicznej 
 
Przychody Spółki z sektora administracji w I połowie 2008 roku wyniosły 79 391 tys. PLN i były 
o 57 860 tys. PLN wyŜsze niŜ w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział tego sektora 
w sprzedaŜy Spółki wyniósł 20,1%. Na ten rezultat składały się głównie przychody z zawartych 
w okresach wcześniejszych kontraktów dotyczących wdroŜenia systemu informatycznego Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) dla MSWiA oraz zaprojektowania i wykonania 
Kompleksowego Systemu Informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Struktura sprzeda Ŝy produktów i usług Asseco Poland S.A. wg rodzaju 

6 miesi ęcy do  6 miesi ęcy do  

  30 czerwca 2008  30 czerwca 2008  

  tys. PLN % 

Oprogramowanie i usługi własne 211 706  53,6% 

Oprogramowanie i usługi obce 153 146  38,8% 

Sprzęt i infrastruktura 25 509  6,5% 

Outsourcing 3 211  0,8% 

Pozostała sprzedaŜ 1 223  0,3% 

RAZEM 394 795 100% 
 

W strukturze przychodów ze sprzedaŜy produktów i usług w I półroczu 2008 roku największy udział miała 
sprzedaŜ oprogramowania oraz usług własnych – 53,6%, dzięki realizacji znaczących kontraktów 
wdroŜeniowych dla klientów z sektora bankowości i finansów oraz administracji publicznej. 
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8 Wyniki finansowe Spółki w pierwszym półroczu 2008  roku 

W I półroczu 2008 roku Spółka wypracowała 394 795 tys. PLN przychodów ze sprzedaŜy, co oznacza 
wzrost o 110,5% w stosunku do I półrocza roku 2007. Wzrost sprzedaŜy wynika między innymi z faktu 
połączenia Spółek Asseco Poland S.A. oraz Prokom Software S.A. 

Wyniki finansowe Asseco Poland S.A. 

  
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2008 
6 miesi ęcy do 

30 czerwca 2007 zmiana 

  tys. PLN tys. PLN % 

Przychody ze sprzedaŜy 394 795 187 594 110,5% 

Zysk brutto ze sprzedaŜy 177 222 73 857 140,0% 

Zysk netto ze sprzedaŜy 124 799 45 655 173,4% 

Zysk na działalności operacyjnej 124 940 46 269 170,0% 

Zysk netto  129 164 48 622 165,6% 

 

Zysk brutto ze sprzedaŜy wyniósł w I połowie 2008 roku 177 222 tys. PLN, czyli 140,0% więcej niŜ 
w I połowie roku 2007. Wzrost zysku brutto ze sprzedaŜy wynika w pierwszej kolejności z połączenia 
Spółek, ale takŜe z wyŜszej marŜy realizowanej na kontraktach. 

Koszty sprzedaŜy i ogólnego zarządu wyniosły w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2008 roku 
52 423 tys. PLN, podczas gdy w takim samym okresie 2007 roku wyniosły one 28 202 tys. PLN. 
Wynikły stąd wzrost o 85,9% jest skutkiem połączenia Spółek. 

Analogicznie jak w I półroczu roku poprzedniego, saldo na działalności finansowej w połowie 2008 roku 
było dodatnie, co wynikało między innymi z otrzymanych od spółek zaleŜnych dywidend oraz odsetek 
od wyemitowanych przez te spółki obligacji.  

Efekt połączenia spółek, zwiększenie rentowności kontraktów oraz optymalizacja kosztów 
spowodowały, Ŝe zysk netto Spółki w I połowie 2008 roku wyniósł 129 164 tys. PLN i był o 165,6% 
wyŜszy od wyniku netto z I połowy 2007 roku, który to wynosił 48 622 tys. PLN. 
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9 Analiza wska źników finansowych Spółki 

Analiza bilansu 
Na dzień 30 czerwca 2008 roku aktywa trwałe stanowiły 73,9% sumy bilansowej, zaś aktywa obrotowe 
stanowiły 26,1%. 

Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej uległ zwiększeniu o 1,8% w stosunku do stanu na koniec 
grudnia 2007 roku, co było przede wszystkim wynikiem ujęcia w aktywach trwałych w I półroczu 2008 
roku wartości firmy powstałej przy połączeniu Prokom Software S.A. z Asseco Poland S.A. 

Udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej uległ zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na koniec 
2007 roku o 1,8%. Zmniejszenie w stosunku do stanu na koniec 2007 roku pozostaje na niskim 
poziomie, (pomimo zawarcia w aktywach trwałych wartości firmy) z powodu zwiększenia się stanu 
aktywów obrotowych - głównie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności oraz 
naleŜności z tytułu dostaw i usług. 

Struktura Aktywów 

 
30 czerwca 

2008 
31 grudnia 

2007 
30 czerwca 

2008 
31 grudnia 

2007 

 tys. PLN  tys. PLN      

Aktywa trwałe (długoterminowe) 2 589 206  1 769 316 73,9% 72,1% 

Rzeczowe aktywa trwałe 240 783 18 278 6,9% 0,7% 

Nieruchomości inwestycyjne 8 007 8 225 0,2% 0,3% 

Wartości niematerialne 1 609 363 859 041 46,0% 35,0% 

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych 664 037 819 366 19,0% 33,5% 

Długoterminowe poŜyczki 900 900 0,0% 0,0% 

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartościach 
godziwych przez wynik finansowy  197 551 0,0% 0,0% 

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 1 540 0 0,0% 0,0% 

NaleŜności długoterminowe 24 164 30 114 0,7% 1,2% 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 965 31 104 1,0% 1,3% 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  4 250 1 737 0,1% 0,1% 

     

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 915 147  684 239 26,1% 27,9% 

Zapasy 13 979 14 012 0,4% 0,6% 

Rozliczenia międzyokresowe  37 802 14 862 1,1% 0,6% 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 195 289 104 212 5,5% 4,2% 

Inne naleŜności 175 825 156 094 5,0% 6,4% 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 7 451 9 685 0,2% 0,4% 

PoŜyczki 378 539 213 634 10,8% 8,7% 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez 
wynik finansowy 79 223 71 139 2,3% 2,9% 

Środki pienięŜne i depozyty krótkoterminowe 27 039 100 601 0,8% 4,1% 

       

SUMA AKTYWÓW 3 504 353 2 453 555 100,0% 100,0% 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku kapitał własny stanowił 76,1% sumy bilansowej, zaś zobowiązania 
stanowiły 23,9%. Udział kapitału własnego spadł z 79,1% do 76,1%, natomiast udział zobowiązań 
długoterminowych spadł z 10,8% do 9,9%, a krótkoterminowych wzrósł z 10,1% do 14,0%. 

Zwiększenie wartości kapitału wynika ze wzrostu nadwyŜki ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej oraz wygenerowanego w I półroczu 2008 roku zysku netto. 
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Struktura Pasywów 
 

 
30 czerwca 

2008 
31 grudnia 

2007 
30 czerwca 

2008 
31 grudnia 

2007 

 tys. PLN tys. PLN     

Kapitał własny 2 665 577 1 941 524 76,1% 79,1% 

Zobowi ązania długoterminowe 348 159 264 024 9,9% 10,8% 

Zobowi ązania krótkoterminowe 490 617 248 007 14,0% 10,1% 

Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki, dłuŜne papiery 
wartościowe 101 631 5 238 2,9% 0,2% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 48 807 53 042 1,4% 2,2% 

Inne zobowiązania krótkoterminowe 340 179 189 727 9,7% 7,7% 

SUMA PASYWÓW 3 504 353 2 453 555 100,0% 100,0% 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku wartość sumy bilansowej Asseco Poland S.A. wynosiła 3 504 353 tys. 
PLN, co oznacza zwiększenie w porównaniu do końca 2007 roku o kwotę 1 050 798 tys. PLN. 

Analiza rachunku przepływów pieni ęŜnych 
 
W I półroczu 2008 roku Spółka wygenerowała dodatnie saldo przepływów z działalności operacyjnej 
w kwocie 45 080 tys. PLN, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego roku (99 134 tys. PLN). 

Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej wykazały saldo ujemne o wartości 
45 061 tys. PLN, podobnie jak w I półroczu 2007 roku. Było to przede wszystkim wynikiem poniesienia 
wydatków na aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności w wysokości 489 107 tys. PLN, 
natomiast wpływy w pierwszym półroczu 2008 z tego typu aktywów wyniosły 418 531 tys. PLN. Wydatki 
na nabycie aktywów finansowych  (oprócz dłuŜnych papierów wartościowych) wyniosły 202 051 tys. 
PLN, przy wpływach na poziomie 52 435 tys. PLN. Ponadto Jednostka uzyskała przychód w wysokości 
24 350 tys. PLN z tytułu rozliczenia transakcji forward, oraz przejęła środki pienięŜne w ramach 
połączenia w wysokości 127 750 tys PLN. 

W I półroczu 2008 roku Spółka wykazała ujemne saldo przepływów środków pienięŜnych z działalności 
finansowej w wysokości 73 581 tys. PLN, co było spowodowane wypłatą dywidendy w wysokości 
32 825 tys. PLN, spłatą kredytów i poŜyczek w wysokości 65 973 tys. PLN, oraz wydatkami z tytułu 
spłaty dłuŜnych papierów wartościowych w wysokości 130 600 tys. PLN. 

 6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2008  

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007  

 tys. PLN  tys. PLN  

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej  45 080 99 134 

Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (45 061) (42 810) 

Środki pienięŜne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (73 581) (9 780) 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków  (73 562) 46 544 

 

Łącznie w I półroczu 2008 roku stan środków pienięŜnych w Spółce uległ zmniejszeniu o 73 562 tys. 
PLN. 

Wskaźniki rentowno ści 
 
Wskaźniki rentowności Spółki I półrocza 2008 roku polepszyły się w stosunku do I półrocza 2007 roku. 
MarŜa zysku brutto ze sprzedaŜy wzrosła do 44,9% z 39,4% dzięki zwiększeniu rentowności kontraktów  
oraz większemu udziałowi sprzedaŜy usług i oprogramowania własnego w sprzedaŜy ogółem Spółki. 
MarŜa EBITDA i marŜa operacyjna za I półrocze 2008 równieŜ uległy polepszeniu w stosunku do 
I półrocza 2007 roku. Poprawa rentowności tych wskaźników była efektem optymalizacji kosztów, 
między innymi kosztów ogólnego zarządu. MarŜa zysku netto Spółki wyniosła 32,7% co oznacza wzrost 
o prawie 7 punktów procentowych w stosunku do I półrocza 2007 roku. Wzrost rentowności netto 
spowodowany był wzrostem rentowności na poszczególnych poziomach operacyjnych, jak równieŜ 
znacznemu dodatniemu saldu na działalności finansowej Spółki. 
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WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2008  

6 miesi ęcy do  
30 czerwca 2007  

 % % 

MarŜa zysku brutto ze sprzedaŜy 44,9  39,4 

MarŜa zysku EBITDA 35,1  26,9 

MarŜa zysku operacyjnego 31,6  24,7 

MarŜa zysku netto 32,7  25,9 

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 6,2  5,3 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 4,3  4,1 

PowyŜsze wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 
MarŜa zysku brutto ze sprzedaŜy = zysk brutto ze sprzedaŜy / przychody ze sprzedaŜy 
MarŜa zysku EBITDA = (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaŜy 
MarŜa zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaŜy 
MarŜa zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaŜy 
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk netto / średnioroczne kapitały własne  
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto / średnioroczne aktywa 

 
Wskaźniki ROE (informujący o rentowności zaangaŜowanego w firmie kapitału) oraz ROA 
odzwierciedlający rentowność aktywów wykazały wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Stopa zysku z zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału wyniosła w  I półroczu 
2008 roku w 6,2%, natomiast rentowność aktywów w pierwszym półroczu 2008 wyniosła 4,3%. 
Procentowe zwiększenie zysku netto spowodowane efektem połączenia spółek było wyŜsze niŜ 
procentowy wzrost kapitałów, co sprawiło, Ŝe wskaźniki ROE oraz ROA zwiększyły swoją wartość . 
 

Wskaźniki płynno ści 
 
Kapitał pracujący definiowany jako róŜnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieŜącymi 
przedstawia wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów obcych 
pomniejszonych o wielkość aktywów trwałych), które to finansują majątek obrotowy. Jako najbardziej 
płynna część kapitału stanowi zabezpieczenie dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieŜącego 
cyklu obiegu gotówki w przedsiębiorstwie. Kapitał pracujący w Spółce wyniósł na koniec czerwca 2008 
roku 424 528 tys. PLN. Oznacza to nieznaczny spadek w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2007 
roku. 

 

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI   
30 czerwca 2008  

  
31 grudnia 2007  

Kapitał pracujący ( w tys. PLN) 424 528 436 232 

Wskaźnik płynności bieŜącej 1,9 2,8 

Wskaźnik płynności szybkiej 1,8 2,6 

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,8 1,2 

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

 

Wskaźniki płynności na 30 czerwca 2008 roku utrzymywały się na wysokim, bezpiecznym poziomie. 
Wskaźnik płynności bieŜącej na poziomie powyŜej 1.0 wskazuje, Ŝe Spółka byłaby w stanie spłacić 
wszystkie krótkoterminowe zobowiązania z posiadanych środków pienięŜnych, po uzyskaniu wpływów 
z krótkoterminowych naleŜności oraz aktywów finansowych. Wskaźnik płynności natychmiastowej 
informuje, iŜ Spółka byłaby w stanie natychmiast spłacić 80% swoich krótkoterminowych zobowiązań. 
Optymalna wielkość tego wskaźnika to 10-20%.  
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Wskaźniki zadłu Ŝenia 
 
Wartość wskaźnika ogólnego zadłuŜenia Spółki uległa nieznacznemu zwiększeniu według stanu na 
30 czerwca 2008 roku do 23,9% z poziomu 20,9% na koniec 2007 roku. Wskaźnik zadłuŜenia 
odsetkowego (kredyty, papiery dłuŜne, poŜyczki) do kapitałów własnych Spółki znajduje się na poziomie 
10,2% - wzrost z 9,9%. Zwiększenie wartości tego wskaźnika wynika ze wzrostu wartości 
oprocentowanych kredytów bankowych, poŜyczek, oraz dłuŜnych papierów wartościowych do poziomu 
271 538 tys. PLN na koniec czerwca 2008, z poziomu 191 605 tys. PLN na koniec roku 2007. Niski 
poziom wskaźnika oznacza, Ŝe Spółka finansuje swoją działalność głównie z kapitałów własnych. 

WSKAŹNIKI ZADŁUśENIA 30 czerwca 2008  31 grudnia 2007  

  % % 

Wskaźnik zadłuŜenia ogólnego 23,9% 20,9% 

Dług / kapitał własny 10,2% 9,9% 

Dług / (dług + kapitał własny) 9,2% 9,0% 
 
PowyŜsze wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 
Wskaźnik zadłuŜenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa 
Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe, dłuŜne papiery wartościowe / kapitały własne  
Dług / (dług + kapitał własny) = oprocentowane kredyty bankowe, dłuŜne papiery wartościowe / (oprocentowane kredyty bankowe, dłuŜne papiery wartościowe  + kapitały 
własne) 
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10 Połączenie spółek Asseco Poland S.A. oraz Prokom Softwa re S.A. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Połączenie obu spółek nastąpi poprzez podwyŜszenie kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. 
o wartość nie większą niŜ 9 364 371 PLN w drodze emisji maksymalnie 9 364 371 sztuk akcji serii H 
Asseco Poland S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN. 

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

12 Emisja papierów warto ściowych w roku 2008 

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2008 roku miała miejsce emisja związana z połączeniem spółek 
Asseco Poland S.A. oraz Prokom Software S.A, co zostało opisane w punkcie 10 niniejszego 
sprawozdania.. 
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13 NajwaŜniejsze wydarzenia operacyjne w I półroczu 2008 rok u 
w Asseco Poland S.A.  

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

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

� umowa z Deutsche Bank PBC S.A. na modyfikacje systemu FAST, 

� umowa z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. na dostawę i wdroŜenie systemu 
def3000/Tresury, 

� umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na modyfikacje zintegrowanego systemu 
informatycznego,  

� umowa z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. na budowę i serwis podstawowego 
i zapasowego Centrum Przetwarzania Danych, 

� umowa z Euro Bankiem S.A. na dostawę sprzętu komputerowego, 

� umowa z BRE Bank Hipoteczny na dostarczenie zmian dla modułu raportowania płynności 
w systemie def3000/TR, dostarczenie zmian dla modułu Front Office do obsługi lokat 
terminowych w systemie defBank Pro oraz szkolenie i wdroŜenie 

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

� umowa z PZU S.A.. na wykonanie pilotaŜowej integracji systemów INSURER i SLS, 

� umowa Zakładami Azotowymi S.A. na wdroŜenie w ZA Puławy zintegrowanego systemu 
informatycznego opartego na oprogramowaniu SAP ERP,  

� umowa z Rzeszowskim Zakładem Energetycznym S.A. na wdroŜenie Modułu Zarządzania 
Raportami do systemu TOMS, 

� dwie umowy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczące Wytworzenia 
platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładu Opieki Zdrowotnej - 
eRZOZ wraz z 12 miesięczną usługą utrzymania oraz  świadczenie 10 miesięcznej usługi 
utrzymania Systemu RZOZ, jak równieŜ dwie umowy z na wykonanie zmian do Systemu RZOZ 
III wynikających z Rozporządzenia z dnia 09 października 2007 zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej wraz z 9 miesięcznym Nadzorem Autorskim. 

Zakończone projekty 

W okresie sprawozdawczym Spółka zakończyła następujące projekty: 

� Bank Gospodarstwa Krajowego – zakończono realizację projektu wdroŜenia systemów Sorbnet, 
systemu do obsługi poŜyczek unijnych oraz GSB. 

� Bank Gospodarstwa Krajowego - zakończono realizację projektu wdroŜenia systemu SIS  

� Bank Ochrony Środowiska S.A. - zakończono projekt Centralizacji Baz. 

� Getin Bank – zakończenie wdroŜenia Systemu Bankowości Internetowej (dla klienta 
indywidualnego).   

� Nykredit Realkredit A/S S.A. – zakończenie wdroŜenia systemu BIK on-line,  

� EuroBank - zakończono realizację III Fazy umowy. 

� Spółka zakończyła realizację wdroŜenia scentralizowanego systemu informatycznego 
w 9 bankach spółdzielczych oraz instalację Centrum Usług Internetowych w 6 bankach 
spółdzielczych.  
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Realizowane projekty  

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

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

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

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

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

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

� umowa z Allianz Biznes Polska na wdroŜenie systemu def3000, 

� umowa z Getin Bank S.A. dotycząca migracji systemu Oracle oraz wymiany sprzętu, 

� umowa z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski na wdroŜenie MultiComp i Set-BS, 

� umowa z VW Bank (e-Direct) dotycząca Systemu Bankowości Internetowej oraz modyfikacji 
systemu bankowego,   

� umowa z VW Bank na wykonanie zmian w systemach defBank Pro, Processing, Hurtownia  
Danych celem zapewnienia funkcjonalności w zakresie obsługi rezerw i odsetek objętych 
odpisem z tytułu utraty wartości wg MSR 39 oraz dostarczenie zaimplementowanych zmian do 
Banku, 

� w ramach umów z Deutsche Bank PBC SA, realizacja Fazy II projektu Consumer Finance, prac 
produkcyjnych związanych z II Fazą wdroŜenia def3000 oraz prac dotyczących Call Center jak 
równieŜ obsługi kart kredytowych i debetowych (realizowane na podstawie aneksu nr 3 do 
umowy Consumer Finance), 

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

� umowa z Dominet Bank S.A. dotycząca interfejsu API oraz wdroŜenia systemu  defBank Pro, 

� umowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. na realizację projektu Rozbudowy Hurtowni 
Danych, 

� umowa z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. na dostawę i wdroŜenie systemu 
def3000/Tresury. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

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

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

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

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

NWZ podjęło równieŜ uchwały w sprawie zmian statutu Asseco Poland SA oraz zbycia i nabycia 
nieruchomości. 
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14 Władze osobowe w Asseco Poland S.A 

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

Rada Nadzorcza Data pełnienia funkcji Zarz ąd Data pełnienia funkcji 

Jacek Duch 01.01.2008 – 30.06.2008 Adam Góral 01.01.2008 – 30.06.2008 

Adam Noga 01.01.2008 – 30.06.2008 Przemysław Borzestowski 01.01.2008 – 30.06.2008 

Jarosław Adamski 01.01.2008 – 30.06.2008 Piotr Jeleński 01.01.2008 – 30.06.2008 

Bo Denysyk 20.02.2008 – 30.06.2008 Marek Panek 01.01.2008 – 30.06.2008 

Andrzej Szukalski  20.02.2008 – 30.06.2008 Zbigniew Pomianek 01.01.2008 – 30.06.2008 

  Adam Rusinek 01.01.2008 – 30.06.2008 

Dariusz Górka 01.01.2008 – 01.04.2008 Przemysław Sęczkowski 01.01.2008 – 30.06.2008 

Stanisław Janiszewski 01.01.2008 – 20.02.2008 Robert Smułkowski 01.01.2008 – 30.06.2008 

Grzegorz Maciąg 01.01.2008 – 01.04.2008 Krzysztof Kardaś 01.04.2008 – 30.06.2008 

Piotr Mondalski 01.01.2008 – 20.02.2008 Tadeusz Dyrga 01.04.2008 – 30.06.2008 

  Włodzimierz Serwiński 01.04.2008 – 30.06.2008 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Imię i nazwisko   Funkcja 
Adam Góral Prezes Zarządu 
Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu 
Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu 
Piotr Jeleński Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Kardaś Wiceprezes Zarządu 
Marek Panek Wiceprezes Zarządu 
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu 
Adam Rusinek Wiceprezes Zarządu 
Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu 
Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu 
Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu 
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15 Strategia Spółki Asseco Poland S.A. oraz perspek tywy rozwoju 

Strategia Asseco Poland S.A.  

Rynek krajowy 

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

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

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

Zwiększenie nakładów na badania i rozwój.  

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

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

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

Wdro Ŝenie nowych produktów oraz rozbudowa obecnej oferty .  

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

Redukcja kosztów.  

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

 
Korzy ści wynikaj ące z Połączenia Asseco Poland S.A. i ABG S.A.  

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

Przewiduje się, Ŝe połączenie spółek przyniesie następujące, wymierne korzyści:  

� W postaci korzyści skali, czyli synergii operacyjnych, wynikających między innymi z połączenia 
zasobów, efektywniejszego ich wykorzystania i zarządzania nimi. W wyniku połączenia 
przewiduje się równieŜ korzyści wynikające z redukcji kosztów funkcjonowania połączonych 
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Spółek, między innymi połączenia działów marketingu oraz działów związanych z „back-
officem” – administracji, HR, księgowości i finansów. 

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

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

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

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

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

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

� WaŜną korzyścią dla łączących się spółek będzie teŜ upowszechnienie i rozpoznawalność 
marki oraz rozszerzenie bogatej listy referencyjnej obu Spółek pozwalającej na uwiarygodnienie 
szerokich kompetencji oferowanych produktów i usług. 

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

Czynniki zewn ętrzne istotne dla rozwoju przedsi ębiorstwa 

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

Czynniki dotycz ące bran Ŝy informatycznej i jej otoczenia prawnego: 

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

� Niekorzystne trendy rynkowe mogą mieć wpływ na przychody Asseco Poland S.A. z tytułu 
działalności operacyjnej i na zysk netto. 

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

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

� Zmiany, do których wprowadzenia moŜe zmusić Spółkę konieczność sprostania wymogom 
obowiązującym spółki publiczne, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Asseco 
Poland S.A. 

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

Czynniki dotycz ące działalno ści Asseco Poland S.A.: 

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

� Główni dostawcy Asseco Poland S.A. mogą ograniczyć współpracę z Spółką, co moŜe 
negatywnie wpłynąć na działalność Spółki i perspektywy, wyniki operacyjne i sytuację 
finansową. 

� Utrata płynności finansowej przez podwykonawców Asseco Poland S.A. moŜe negatywnie 
wpłynąć na wiarygodność Spółki w oczach klientów oraz na działalność Spółki, perspektywy, 
wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Spółka moŜe nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kultury korporacyjnej w miarę rozwoju 
biznesowego, co moŜe mieć niekorzystny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność. 

� Dostosowywanie produktów do zmian przepisów prawnych moŜe spowodować poniesienie 
znaczących kosztów, co moŜe mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki i perspektywy, 
wyniki operacyjne i sytuację finansową. 

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

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

Sytuacja ekonomiczna klientów i procesy zachodz ące na rynkach działa ń odbiorców 

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

Szybkie tempo rozwoju technologicznego  

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

Wysoka konkurencyjno ść na rynku IT 

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

Zmienno ść kursów walutowych 

Zmienność kursów walut wywiera wpływ na rozwój Spółki, poniewaŜ Spółka buduje międzynarodową 
Grupę Kapitałową. Niekorzystne zmiany kursów wymiany mogą negatywnie wpłynąć na wyniki 
finansowe spółek naleŜących do Grupy, w tym w konsekwencji na sytuację finansową Grupy 
Kapitałowej. Ponadto Spółka dokonuje części zaopatrzenia od zagranicznych kontrahentów w walutach 
obcych, zaś zdecydowaną większość przychodów realizuje na terenie kraju w walucie krajowej. 

Nasycenie technologiczne 

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

 

Czynniki wewn ętrzne istotne dla rozwoju przedsi ębiorstwa 

 

Realizacja najwi ększych kontraktów 

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

Jako ść i kompleksowo ść oferty Spółki 

Jakość i kompleksowość posiadanej oferty wywiera znaczny wpływ na zdolność Spółki do 
pozyskiwania nowych kontraktów. Asseco Poland S.A. jest postrzegana na rynku jako dostawca 
rozwiązań informatycznych o najwyŜszej jakości produktów i usług. Potwierdzają to liczne nagrody 
i wyróŜnienia, jak i wysokie miejsca zajmowane w rankingach firm IT. Pomimo tego Spółka wciąŜ 
pracuje nad poszerzaniem i rozwijaniem oferty. Spółka pozostaje jedyną polską firma informatyczną, 
która buduje i rozwija własne, scentralizowane kompleksowe systemy informatyczne dla banków. 
Spełniają one wymagania stawiane takim systemom przez banki Unii Europejskiej. 

MoŜliwo ść utrzymania dotychczasowych przewag konkurencyjnych   

Na moŜliwość dalszego rozwoju istotny wpływ będzie miała moŜliwość utrzymania przez Spółkę 
wypracowanych przewag konkurencyjnych w stosunku do pozostałych podmiotów działających na 
polskim rynku IT. W opinii Zarządu do najistotniejszych przewag konkurencyjnych Spółki naleŜą: 

� wysoki profesjonalizm kadry zarządzającej i kluczowych współpracowników, 

� posiadanie własnych konkurencyjnych produktów dla bankowości zapewniających wysoką 
rentowność sprzedaŜy,  

� posiadanie spójnej strategii rozwoju, która powinna zapewnić dalszy rozwój Spółki,  

� perspektywy poszerzenia rynków zbytu za granicą oraz oferty produktowej w związku 
z zaplanowaną akwizycją,  

� opanowanie nisz rynkowych. 

Skuteczne umacnianie pozycji na rynku rozwi ązań dla banków, instytucji finansowych oraz 
przedsi ębiorstw 

Rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów ma na celu 
wzmocnienie posiadanej pozycji Spółki na opanowanych rynkach oraz zdobycie nowych rynków 
i klientów. Czynnik ten ma bezpośredni wpływ na zapewnienie dalszego rozwoju Spółki i zwiększenie 
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jej wartości. Asseco Poland S.A. przede wszystkim będzie pracowała nad produkcją oprogramowania 
własnego, w tym nad rozwojem systemu def3000, dedykowanym dla bankowości. Istotny wpływ na 
rozwój Spółki będzie miało oferowanie gotowego systemu dla sektora ubezpieczeniowego 
opracowywanego we współpracy z Asseco Slovakia. 

Ryzyko zwi ązane z procesem integracji po Poł ączeniu z Prokom 

Proces połączenia obciąŜony jest ryzykiem związanym z efektywnym przeprowadzeniem integracji 
zasobów operacyjnych grup obu spółek. Nie moŜna wykluczyć, Ŝe po połączeniu nie zostaną osiągnięte 
oczekiwane synergie oraz oszczędności związane z efektem skali, co moŜe mieć negatywny wpływ na 
działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz 
perspektywy rozwoju. 
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17 Opis istotnych czynników ryzyka i zagro Ŝeń 

Czynniki ryzyka zwi ązane z działalno ścią Asseco Poland S.A.  

Ryzyko zwi ązane z uzale Ŝnieniem od głównych odbiorców 

Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi klientami (w szczególności kontraktów na realizację ZSI 
w Banku PKO BP S.A.,na realizację Systemu CEPiK dla MSWiA oraz kontraktu na realizację i obsługę 
Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS) będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane 
przez Spółkę w najbliŜszych latach, a ewentualna utrata któregokolwiek z powyŜszych klientów lub 
pogorszenie warunków finansowych świadczenia usług miałyby negatywny wpływ na działalność oraz 
sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki i perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z realizacj ą projektów informatycznych 

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

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

Z uwagi na specyfikę złoŜonych projektów informatycznych wymagają one przyjęcia szacunków, 
dotyczących realizacji projektu oraz związanych z tym kosztów. ZałoŜenia te są dokonywane na 
podstawie doświadczenia pracowników odpowiedzialnych za poszczególne projekty i są okresowo 
weryfikowane. JednakŜe w kolejnych fazach realizacji kontraktów moŜe okazać się, Ŝe rzeczywiste 
koszty przewyŜszać będą przyjęte wcześniej szacunki, w związku z tym wyniki Spółki mogą podlegać 
wahaniom. MoŜe to mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągane przez 
nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z Offshoringiem 

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

Ryzyko zwi ązane z mo Ŝliwo ścią utraty kluczowych pracowników 

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

Ryzyko zwi ązane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje się tym, Ŝe większość zamówień stanowiących 
źródła przychodu dla Spółki jest rozstrzygana w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, Ŝe Spółka 
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w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie 
satysfakcjonującego poziomu przychodów. MoŜe to mieć negatywny wpływ na działalność oraz 
sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 
 
Czynniki ryzyka zwi ązane z otoczeniem, w jakim Asseco Poland S.A. prowa dzi działalno ść 

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

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

Ryzyko zwi ązane z obsług ą przetargów publicznych 

Opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą informatyczną w administracji publicznej mogą 
spowodować zachwiania w realizacji przychodów z sektora administracji publicznej. W połączeniu 
z małą dynamiką obsługi środków unijnych przeznaczonych na rozwój innowacyjności polskich urzędów 
moŜe to powodować istotne zagroŜenia po stronie popytu na usługi informatyczne przedsiębiorstw, co 
moŜe mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki 
finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z nasyceniem technologicznym 

Pojawiające się zjawisko nasycenia technologicznego w polskich bankach moŜe przełoŜyć się na 
strategie koncentracji dotyczące mniejszych, ewentualnie średniego rozmiaru, projektów 
informatycznych ograniczających się jedynie do zaspokajania bieŜących potrzeb. Wystąpienie takich 
okoliczności moŜe negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią 
wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

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

Ryzyko zwi ązane z konsolidacj ą sektora bankowego w Polsce 

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

Ryzyko zwi ązane ze zmianami kursów walut 

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

Ryzyko zwi ązane z sytuacj ą makroekonomiczn ą Polski 

Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. 
Na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, wielkość 
zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, poziom 
inflacji, poziom kursów walut obcych względem złotego. Istnieje ryzyko, Ŝe spowolnienie tempa wzrostu 
gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, spadek poziomu zamówień 
publicznych czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową 
Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności 
prawa podatkowego, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i prawa spółek, pociągają 
za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczególnie 
częstym zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka organów 
skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez 
organy podatkowe odmiennej niŜ Spółka interpretacji przepisów podatkowych, moŜe ona ponieść 
negatywne konsekwencje odzwierciedlone w sytuacji finansowej oraz wykazywanych wynikach. 

 

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

Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym 
cykl Ŝycia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki. Dlatego teŜ sukces Spółki jest uzaleŜniony 
w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach i usługach, 
najnowszych rozwiązań technologicznych. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku wymagane 
jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Istnieje ryzyko pojawienia się na 
rynku nowych rozwiązań, które spowodują, Ŝe produkty i usługi oferowane przez Spółkę staną się 
nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych wpływów. Nie ma takŜe pewności, czy nowe rozwiązania, 
nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub w przyszłości będzie pracowała Spółka, osiągną 
oczekiwane parametry technologiczne oraz zostaną pozytywnie przyjęte przez potencjalnych 
odbiorców, co skutkowałoby nie uzyskaniem współmiernych korzyści w stosunku do poniesionych 
kosztów. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności moŜe mieć negatywny wpływ na działalność 
oraz sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi ązane z obsług ą przetargów publicznych  

Opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą informatyczną w administracji publicznej mogą 
spowodować zachwiania w realizacji przychodów z sektora administracji publicznej. W połączeniu z małą 
dynamiką obsługi środków unijnych przeznaczonych na rozwój innowacyjności polskich urzędów moŜe 
powodować istotne zagroŜenia po stronie popytu na usługi informatyczne przedsiębiorstw.  

Ryzyko zwi ązane z Offshoringiem 

Rosnąca jakość usług informatycznych świadczonych w trybie outsourcingu międzynarodowego 
Offshoringu, w tym inwestycje na polskim rynku, mogą mieć wpływ na utratę zasobów ludzkich, takŜe na 
zwiększenie konkurencyjności na polskim rynku. 

Ryzyko zwi ązane z nasyceniem  

Pojawiające się zjawisko nasycenia technologicznego w polskich bankach moŜe przełoŜyć się na 
strategie koncentracji na mniejszych, ewentualnie średniego rozmiaru projektach informatycznych 
ograniczających się jedynie do zaspokajania bieŜących potrzeb. 
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18 Zmiany zasad zarz ądzania Spółk ą 

W 2008 roku w dalszym ciągu następowały nieznaczne zmiany w zakresie zarządzania Asseco 
Poland S.A., które polegały na udoskonalaniu narzędzi pozwalających na efektywniejsze 
wykorzystywanie i monitoring zasobów oraz ich ocenę ekonomiczną. Rozbudowywane były procesy 
i modele pozwalające między innymi na zarządzanie procesami wytwórczymi, kapitałem ludzkim 
i kompetencjami, wsparciem dla jednostek sprzedaŜowych. Wprowadzanie powyŜszych zmian skutkuje 
lepszą organizacją pracy, efektywniejszym wykorzystywaniem zasobów, jak równieŜ rzetelną oceną 
i monitoringiem, a co za tym idzie zwiększonym bezpieczeństwem firmy. 

 

19 Transakcje z podmiotami powi ązanymi  

Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 6 „Dodatkowych Informacji 
i objaśnień” do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za okres 
6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku.  

20 Kredyty, umowy po Ŝyczek, por ęczenia, gwarancje oraz 
zobowi ązania pozabilansowe 

Kredyty, umowy poŜyczek, poręczenia, gwarancje oraz zobowiązania zostały przedstawione w punkcie 
5, 7 oraz 8 „Dodatkowych Informacji i objaśnień” do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 
Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku.  

21 Ocena mo Ŝliwo ści zrealizowania opublikowanych przez Zarz ąd 
prognoz wyników na 2008 rok. 

Zarząd Asseco Poland S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2008 rok jak równieŜ na 
kolejne okresy finansowe. 
 

22 Ocena zarz ądzania zasobami finansowymi 

W pierwszej połowie 2008 roku, Spółka Asseco Poland S.A. wypracowaną nadwyŜkę środków 
własnych przeznaczała na sukcesywne spłacanie kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego. Niemniej 
jednak część środków pienięŜnych stanowiących zabezpieczenie linii gwarancyjnych lub naleŜytego 
wykonania kontraktów była inwestowana w instrumenty finansowe. Środki te Spółka inwestowała 
w instrumenty finansowe dostępne na polskim rynku międzybankowym, pozwalające na uzyskiwanie 
najwyŜszych rentowności przy zachowaniu poziomu ryzyka akceptowanego przez Zarząd spółki.  

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

Asseco Poland S.A. na bieŜąco wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań zarówno względem 
kontrahentów, jak i obowiązkowych obciąŜeń na rzecz państwa oraz ze zobowiązań inwestycyjnych. 
Spółka utrzymuje linie kredytowe w róŜnych bankach oraz ma moŜliwość emitowania instrumentów 
dłuŜnych, co pozwala na dywersyfikację źródeł finansowania. Spółka reguluje swoje zobowiązania 
środkami z wpływów operacyjnych, wspomagając się kapitałem z zewnątrz tj. wykorzystując 
krótkoterminowe linie kredytowe w rachunkach bieŜących, kredyty i poŜyczki, wpływy kapitałowe. 
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23 Ocena mo Ŝliwo ści realizacji zamierze ń inwestycyjnych, w tym 
inwestycji kapitałowych 

Wyniki finansowe, które Spółka Asseco Poland S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2008, jak i w roku 
poprzednim oraz uzyskane w tych okresach przepływy pienięŜne, pozwoliły na realizację planowanych 
zamierzeń inwestycyjnych. Ponadto, Spółka posiadała i posiada nadal szerokie moŜliwości korzystania 
z finansowania zewnętrznego. Okoliczności te pozwalają na kontynuację planów inwestycyjnych Spółki 
w kolejnym roku. 

Pierwsze półrocze 2008 były okresem bardzo intensywnej działalności akwizycyjnej Spółki, głównie na 
rynkach zagranicznych. Sukcesem zakończyły się nabycia spółek: Logos d.o.o, Arbor Informatyka 
d.o.o., Pexim Cardinfo d.o.o., Antegra d.o.o. oraz Matrix 42 AG opiewające na ponad 246 mln PLN. 
Akwizycji tych Spółka dokonała bezpośrednio, bądź za pośrednictwem specjalnie w tym celu 
załoŜonych holdingów: Asseco Germany i Asseco South Eastern Europe. 

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

Spółka nadal posiada zdolności finansowe umoŜliwiajace realizację kolejnych przedsięwzięć 
kapitałowych. Plan akwizycji zakłada obecnie dalsze wydatki na poziomie 80 mln PLN. 



Raport Półroczny Asseco Poland S.A. za rok okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku  

 Strona 49 z 52 

24 Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawoz dań 
finansowych 

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

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

 6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2008 

6 miesi ęcy do 
30 czerwca 2007 

 w tys. PLN w tys. PLN 

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

373 235* 

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

12 152 

Razem: 385 387 
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Podpisy wszystkich Członków Zarz ądu Asseco Poland S.A. pod Sprawozdaniem Zarz ądu 
z Działalno ści Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008  roku 
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Oświadczenie Zarz ądu Asseco Poland S.A. w sprawie rzetelno ści sporz ądzenia sprawozdania 

finansowego Asseco Poland S.A. za okres od 1 styczn ia do 30 czerwca 2008 roku 

 

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

Zarząd oświadcza, iŜ zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansowaną Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Asseco Poland S.A., w tym opis podstawowych ryzyk 
i zagroŜeń. 
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Oświadczenie Zarz ądu Asseco Poland S.A. w sprawie podmiotu uprawioneg o do przegl ądu 

sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za okre s od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 

 

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

 

24 września 2008, Warszawa 
 

 

 

______________________________ 

Adam Góral 

Prezes Zarządu 

 

______________________________ 

Przemysław Borzestowski 
Wiceprezes Zarządu 

 

______________________________ 

Tadeusz Dyrga  
Wiceprezes Zarządu 

 

______________________________ 

Piotr Jeleński 
Wiceprezes Zarządu 

 

______________________________ 

Krzysztof Kardaś  
Wiceprezes Zarządu 

 

______________________________ 

Marek Panek 
Wiceprezes Zarządu 

 

______________________________ 

Zbigniew Pomianek 
Wiceprezes Zarządu 

 

______________________________ 

Adam Rusinek 
Wiceprezes Zarządu 

 

______________________________ 

Włodzimierz Serwiński  
Wiceprezes Zarządu 

 

______________________________ 

Przemysław Sęczkowski  

Wiceprezes Zarządu  

 

 

 

______________________________ 

Robert Smułkowski 
Wiceprezes Zarządu  


