
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSECO POLAND S.A. 
Raport roczny za rok zakończony dnia 
31 grudnia 2014 roku 

 



 

 

  

Podatek dochodowy za-
płacony w Polsce 

45,7 mln zł 

w 2014 roku  
 

Uzyskana sprzedaż 

1 321 mln zł 

za 2014 rok 

 

Wypracowany wynik 

290,3 mln zł 

netto za rok 2014 

 

Wypłacone dywidendy 

215,8 mln zł 

za rok 2013 

 

6 

największy dostawca 
oprogramowania  

w Europie 

 

2 967 

osób pracujących  
na uzyskane wyniki 
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LIST PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

Miniony rok dla Asseco Poland był okresem pełnym wy-
zwań i kontynuacji realizacji wyznaczonego kierunku 
rozwoju. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że w 2014 
roku udało się nam zrealizować wyznaczone cele. 

Zwiększyliśmy zysk netto z 280,3 mln zł w 2013 roku do 
ponad 290,3 mln zł na koniec grudnia ubiegłego roku. 
Poprawiliśmy rentowność spółki, a poziom marż został 
ustabilizowany.  

W minionym roku bardzo dobrze radziliśmy sobie w sek-
torze przedsiębiorstw. Na rynku telekomunikacyjnym 
rozwijaliśmy współpracę z naszymi strategicznymi klien-
tami oraz rozpoczęliśmy realizację nowych projektów. 
Umocniliśmy także naszą pozycję na rynku energetycz-
nym. Klienci tego sektora docenili jakość rozwiązań  
i usług oferowanych przez Asseco Poland, w szczególno-
ści nasz nowy produkt AUMS (Asseco Utility Manage-
ment Solution).  

Jesteśmy zadowoleni z naszej pozycji w sektorze banko-
wym i finansowym. W 2014 roku kontynuowaliśmy roz-
wój systemów u kluczowych klientów, wprowadziliśmy 
również nowe rozwiązania i funkcjonalności. Zwiększyli-

śmy naszą obecność wśród banków spółdzielczych, któ-
rym zaproponowaliśmy najnowocześniejsze rozwiąza-
nia w zakresie bankowości internetowej i bezpieczeń-
stwa. Duże nadzieje w tym sektorze bankowości i finan-
sów wiążemy z naszymi nowymi produktami – UFE 
(Universal Front End) oraz CBP (Customer Banking Plat-
form), systemami, które w prosty sposób realizują stra-
tegię bankowości omnikanałowej (omnichannel ban-
king), obecnie bardzo popularną w rozwiązaniach dla in-
stytucji finansowych. W odpowiedzi na potrzeby insty-
tucji rynku kapitałowego opracowaliśmy również inno-
wacyjne rozwiązania mobilne. 

Rok 2014 był również udany dla sektora instytucji pu-
blicznych. Pomimo zmian w realizacji części umów oraz 
ograniczoną liczbą nowych przetargów w tym sektorze, 
udało się nam osiągnąć zakładane rezultaty.  

W minionym roku rozszerzyliśmy współpracę z takimi 
klientami jak KRUS czy ARiMR. Wyraźny wzrost zanoto-
waliśmy na rynku medycznym, na którym już ponad 130 
placówek służby zdrowia wdrożyło nasz najnowszy sys-
tem AMMS (Asseco Medical Management Solution).  
Z sukcesem zakończyliśmy rozpoczęte wcześniej pro-
jekty, jak np. projekt Podkarpackiego Systemu Informa-
cji Medycznej.  

Rozwój i doświadczenie Asseco docenił również rynek. 
Niezmiennie jesteśmy największą firmą informatyczną 
w Polsce. Według rankingu Rzeczpospolita Lista 500 naj-
większych firm w Polsce zajmujemy wysoką 40 pozycję.  

Awansowaliśmy w zestawieniu największych firm Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej sporządzonego przez firmę 
Deloitte, otrzymaliśmy również wyróżnienie w kategorii 
Międzynarodowy Czempion w konkursie organizowa-
nym z inicjatywy PwC.  

Solidne fundamenty oraz wzrost wyników finansowych 
pozwoliły nam po raz kolejny podjąć decyzję o podziele-
niu się tym sukcesem z naszymi akcjonariuszamii i prze-
znaczeniu 215,8 mln zł na wypłatę dywidendy w roku 
2014. 

Z dumą mogę podkreślić, że należymy do grona liderów 
polskiego rynku kapitałowego regularnie wypłacających 
dywidędę i tylko w ciągu minionych 5 lat przeznaczyli-
śmy na ten cel ponad 830 mln złotych.  

Sukces Asseco nie byłby jednak możliwy gdyby nie zaan-
gażowanie wszystkich pracowników i zaufanie naszych 
klientów. W imieniu całego Zarządu chciałbym wszyst-
kim tym, którzy wspomagają rozwój Asseco serdecznie 
podziękować.  

 

Z poważaniem, 

Adam Góral 

Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ASSECO POLAND S.A. 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 

Niniejsze sprawozdanie z działalności Zarządu zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Asseco Poland S.A. 
w dniu 13 marca 2015 roku. 

Zarząd: 

 

 

Adam Góral Prezes Zarządu 
 

Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu 
 

Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu 
 

Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu 
 

Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu 
 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu 
 

Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu 
 

Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu 
 

Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu 
 

Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu 
 

Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O ASSECO POLAND S.A.

Asseco Poland S.A. 

Asseco Poland S.A. („Spółka”, „Asseco”) jest największą 
polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie (GPW: ACP). Z ka-
pitalizacją ponad 4,1 mld zł (blisko 1 mld EUR) wchodzi 
w skład prestiżowego indeksu WIG20, jest również naj-
większą spółką w branżowym indeksie WIG-Informa-
tyka z ponad 50% udziałem w nim. 

Asseco Poland jest unikalnym połączeniem firmy so-
ftware’owej i usługowej. Spółka jest producentem zaa-
wansowanego technologicznie oprogramowania, ob-
sługującego najważniejsze procesy biznesowe przed-
siębiorstw z kluczowych branż polskiej gospodarki. 
Z  aplikacji Asseco korzysta ponad połowa polskich ban-
ków, największe firmy ubezpieczeniowe, energe-
tyczne, telekomunikacyjne, szeroko pojęty sektor zdro-
wia oraz administracja publiczna różnych szczebli: od 
samorządów lokalnych po urzędy centralne i służby 
mundurowe. 

Ponad dwudziestoletnia konsekwentnie realizowana 
strategia rozwoju, ukierunkowana na budowę kompe-
tencji eksperckich i rozwój własnych produktów, przy-
niosła Spółce pozycję lidera rynku informatycznego 
w  Polsce i dała niezbędny potencjał do budowy firmy 
globalnej.  

Kierunki rozwoju 

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

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

Rozwój organiczny 

Strategia Asseco jest oparta na sektorowych kompe-
tencjach biznesowych równolegle wzmacnianych kom-
petencjami technologicznymi. Spółka buduje oparte na 
zaufaniu wieloletnie relacje z klientami, stając się stra-
tegicznym partnerem biznesowym. Asseco wykorzy-
stuje najlepsze doświadczenia spółek  z międzynarodo-
wej grupy kapitałowej do tworzenia kompleksowej 
oferty spełniającej wymagania tysięcy obsługiwanych 
klientów. Spółka pragnie być postrzegana jako firma 
„one stop shop” dlatego dostarcza nie tylko własne 
rozwiązania i usługi, ale także infrastrukturę niezbędną 
do funkcjonowania aplikacji biznesowych.  

 

 

Rozwój poprzez akwizycje  

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

Wartości Asseco Poland – nasz kod źródłowy 

Spółka wypracowała swój własny „kod źródłowy” czyli 
wartości wspólne dla Asseco. Wartości zostały stwo-
rzone przez wszystkich pracowników i spisane w for-
malny dokument obowiązujący w Spółce. 

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

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

Jakość - wysoko stawiamy poprzeczkę dla jakości 
wszystkich naszych działań 

Profesjonalizm - stale podnosimy kwalifikacje i dzie-
limy się naszym doświadcze-
niem 

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

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

Zarząd 
W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 
2014 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się nastę-
pująco: 

Zarząd Okres pełnienia funkcji 

Adam Góral 01.01.2014 – 31.12.2014 

Przemysław Borzestowski 01.01.2014 – 31.12.2014 

Andrzej Dopierała 01.01.2014 – 31.12.2014 

Tadeusz Dyrga 01.01.2014 – 31.12.2014 

Rafał Kozłowski 01.01.2014 – 31.12.2014 

Marek Panek 01.01.2014 – 31.12.2014 

Paweł Piwowar 01.01.2014 – 31.12.2014 

Zbigniew Pomianek 01.01.2014 – 31.12.2014 

Włodzimierz Serwiński 01.01.2014 – 31.12.2014 

Przemysław Sęczkowski 01.01.2014 – 31.12.2014 

Robert Smułkowski 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

 

Adam Góral 

Prezes Zarządu 

odpowiada za wizję rozwoju 
oraz strategię Grupy Kapita-
łowej Asseco 

  

 

Przemysław  
Borzestowski 

Wiceprezes Zarządu 

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

 

Andrzej Dopierała 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion  

Infrastruktury oraz Centrum 
Przetwarzania Danych i Dział 
Teleinformatyki 

 

Tadeusz Dyrga 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Piony:  

Ubezpieczeń Społecznych, 
Opieki Zdrowotnej oraz 
Utrzymania Systemów 

 

Rafał Kozłowski 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion  

Finansowy Grupy Kapitało-
wej Asseco oraz za Dział Lo-
gistyki 

 

Marek Panek 

Wiceprezes Zarządu 

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

Wiceprezes Zarządu 

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

 

 

Zbigniew Pomianek 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Piony:  
Banków Komercyjnych,  

Banków Spółdzielczych, Busi-
ness Intelligence,a także za 
działy: Compliance, Utrzyma-
nia i Rozwoju Systemów Back-
Office 

 

Włodzimierz Serwiński 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion  
Ubezpieczeń Komercyjnych 

 

Przemysław Sęczkowski 

Wiceprezes Zarządu 

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

 

Robert Smułkowski 

Wiceprezes Zarządu 

odpowiada za Pion PKO BP 
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Rada Nadzorcza 

W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia  
31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej Spółki 
przedstawiał się następująco: 

Rada Nadzorcza Okres pełnienia funkcji 

Jacek Duch 01.01.2014 – 31.12.2014 

Adam Noga 01.01.2014 – 31.12.2014 

Piotr Augustyniak 01.01.2014 – 31.12.2014 

Dariusz Brzeski 01.01.2014 – 31.12.2014 

Artur Kucharski 01.01.2014 – 31.12.2014 

Dariusz Stolarczyk 01.01.2014 – 31.12.2014 

                                                                                                            
                              

 

Jacek Duch  

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

  

 

Adam Noga  

Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 

  

 

Piotr Augustyniak  

Członek Rady Nadzorczej 

 

Dariusz Brzeski 

Członek Rady Nadzorczej 

  

 

Artur Kucharski  

Członek Rady Nadzorczej 

  

 

Dariusz Stolarczyk 

Członek Rady Nadzorczej 
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Nagrody i wyróżnienia 

1. miejsce w zestawieniu 
500 największych firm, 
przedstawicielstw i grup in-

formatycznych w Polsce. Zestawienie zostało przygo-
towane pod patronatem Ministerstwa Gospodarki 
przez redakcję Businessman.pl w ramach raportu Tele-
info 500. W 2014 roku ukazała się jego 17 edycja. Ra-
port prezentuje liderów polskiego rynku ICT. 

 

Book of Lists – 1. miejsce w ka-
tegorii "Producent Oprogra-
mowania". Zwycięstwo w co-
rocznym rankingu Book of  
Lists tworzonym przez "War-
saw Business Journal". Book of 

Lists jest zbiorem w sumie ponad 70 rankingów prezen-
tujących ponad 2,5 tys. najlepiej prosperujących firm 
m.in. z sektora biznesowego, konsultingowego, rekla-
mowego, telekomunikacyjnego, informatycznego czy 
rynku nieruchomości.   

 

Asseco Poland finalistą 
konkursu Nagroda Gospo-
darcza Prezydenta RP 
w  kategorii „Trwały suk-
ces”. W 12 edycji Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta 
RP kapituła nominowała do 

nagrody 15 przedsiębiorstw. W kategorii "Trwały sukces" 
nominację otrzymało Asseco Poland. 

 

Asseco Poland zostało lau-
reatem Nagrody Głównej 
w 7 edycji rankingu 
IT@BANK 2014. Jury doce-

niło wkład spółki w rozwój wysokiej jakości oprogramo-
wania i usług dla sektora bankowego. Nagroda Główna 
była jednym z wielu wyróżnień przyznanym Asseco w tym 
prestiżowym konkursie, w którym wzięło udział 48 firm 
informatycznych. Oprócz tego wyróżnienia firma otrzy-
mała 4 nagrody specjalne: 

 

 

 

 

 Asseco Poland S.A. zdobyło 
nagrodę główną w 3 edycji, 
organizowanego przez firmę 
doradczą PwC, konkursu 
„Polska Firma – 
Międzynarodowy Czempion”  
w kategorii Inwestor, Polska 

Firma Prywatna. W konkursie nagrodzone zostały firmy, 
które skutecznie realizują strategię zagranicznego roz-
woju i są najlepszymi ambasadorami Polski za granicą. Do 
udziału zaproszone zostały spółki Skarbu Państwa oraz 
wszystkie działające w Polsce przedsiębiorstwa opiera-
jące się na rodzimym kapitale, które w ciągu ostatnich 
pięciu lat dokonały inwestycji zagranicznej i/lub prowa-
dzą szeroko zakrojoną działalność eksportową i odnoszą 
sukcesy na zagranicznych rynkach. 

 

Asseco Poland znalazło się w ze-
stawieniu pt. „25/25 lat: Marki 
dla Polski”, opracowanym przez 
magazyn Brief z okazji 25-lecia 
wolnej Polski. Zawiera ono wy-

bór 75. marek, które tworzą wizerunek Polski nowocze-
snej, kreatywnej i silnej ekonomicznie. 

 

Asseco  Poland po raz pierwszy w raporcie Forrester 
Research. Firma badawcza Forrester Research zebrała  
informacje o inwestycjach sektora finansowego w obsza-
rze wymiany lub modernizacji głównych systemów ban-
kowych. W 2013 roku zawarto na całym świecie rekor-
dową liczbę 1600 takich kontraktów. Kilkanaście z nich 
realizują spółki z Grupy Asseco. Analitycy Forrestera 
uwzględnili w badaniu 29 dostawców rozwiązań banko-
wych na całym świecie, w tym – po raz pierwszy – także 
Asseco.  

 

AUMS dla energetyki w raporcie Magic Quadrant  
Gartnera. Uznana na świecie firma badawczo-doradcza 
Gartner opublikowała raport zawierający kluczowych do-
stawców rozwiązań informatycznych dla sektora utility 
pt. „Magic Quadrant for Utilities Customer Information 
Systems 2014”. Rozwiązanie Asseco Utility Management  
Solutions (AUMS) znalazło się w prestiżowym gronie pro-
duktów, które spełniły wysokie kryteria funkcjonalne 
przy odpowiednio dużej skali prowadzonego biznesu  
i jest jedynym polskim produktem uwzględnionym w tym 
raporcie. 
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Rynek informatyczny oraz jego perspek-
tywy 

Perspektywy rozwoju rynku informatycznego  

Według prognoz firmy Gartner rynek IT urośnie w 2015 
roku o 2,4%, do 3,828 mld USD. Najszybciej rozwijają-
cym się segmentem rynku według specjalistów będzie 
rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw, którego 
wzrost szacuje się na poziomie 5,5%, do 335 mld USD. 
Rynek sprzętu ma wzrosnąć o 5,1% (do 732 mld USD), 
a rynek usług IT o 2,5%, do 981 mld USD. Analitycy sza-
cują, że o 1,8% wzrośnie rynek systemów Data Center 
(do 143 mld USD). Najwolniej rozwijać się ma rynek 
usług telekomunikacyjnych, o 0,7% do 1,638 mld USD. 
Gartner zakłada, że w 2015 rok na rynku oprogramo-
wania kontynuowana będzie presja na spadek cen i dal-
szy proces redukcji vendorów – szczególnie w oprogra-
mowaniu typu cloud.  

Prognoza wydatków na IT w 2015 roku (w mld USD) 

Segment 2015 zmiana 

Sprzęt komputerowy 732 5,1% 

Systemy Data Center 143 1,8% 

Oprogramowanie 335 5,5% 

Usługi IT 981 2,5% 

Usługi telekomunikacyjne 1 638 0,7% 

Suma 3 828 2,4% 

 

Rynek IT w Polsce 

Według magazynu Computerworld (najnowszy ranking 
TOP200) przychody firm informatycznych w Polsce, 
według szacunków firmy IDC, wzrosły w 2013 roku  
o 17% do 92,8 mld zł. Przychody samej branży IT wy-
niosły ponad połowę tego: 50,5 mld zł, a przychody 
firm telekomunikacyjnych 42,3 mld zł. Był to równocze-
śnie jeden z najlepszych okresów dla branży w ciągu 
minionych lat. Po kryzysie z lat 2008-2009, sektor IT 
rósł w tempie zbliżonym do 8% rocznie.  

Największymi odbiorcami usług i produktów branży IT 
pozostają: administracja publiczna oraz telekomunika-
cja. Sprzedaż do każdego z nich w 2013 roku oscylo-
wała wokół 2,58 mld zł. Niewiele mniej wyniosła sprze-
daż do segmentu MSP (2,55 mld zł) i do sektora banko-
wego (2,26 mld zł).  

Najszybciej rosnącym sektorem był jednak sektor utili-
ties (bez energetyki), którego przychody według Com-
puterworld wzrosły o 95% w porównaniu do 2012 roku, 
do 0,32 mld zł. Szacunki te uwzględniają jednak nowe 
firmy, które weszły do rankingu.  

Wysoką dynamikę wzrostu przychodów zanotowała 
również branża opieki zdrowotnej (76%, do 0,44 mld zł) 

oraz sama energetyka, w której przychody wzrosły  
o 75%, do 0,85 mld zł. 

Pozycja Spółki  

Asseco Poland S.A. znajduje się w  czołówce rankingów 
firm informatycznych, przygotowanych przez polskie, 
jak i zagraniczne instytucje badawcze. 

Poniżej została zaprezentowana pozycja Asseco  
Poland S.A. w rankingu Truffle100 2014, przedstawia-
jącym największych europejskich producentów opro-
gramowania ze względu na uzyskaną sprzedaż opro-
gramowania własnego za rok 2013.  

Nazwa spółki Kraj 
Sprzedaż oprogra-

mowania własnego 
w mln EUR 

1. SAP DE 16 512,3 

2. Dassault Systems FR 1 887,5 

3. Sage UK 1 522,6 

4. Hexagon SE 1 309,6 

5. Wincor Nixdorf DE 1 257,3 

6.  Asseco Poland PL 1 063,0 

7. Software AG DE 865,5 

8.  DATEV DE 752,8 

9. Wolters Kluwer NL 720,9 

10. SWIFT BE 580,2 

Źródło: Ranking Truffle100, 2014 

W 2014 roku Spółka była najszybciej rosnącym pod-
miotem pod względem przychodów ze sprzedaży opro-
gramowania własnego wśród dziesięciu pierwszych 
firm z rankingu.  

Według szacunków COMPUTERWORLD TOP200 za rok 
2013 Asseco Poland znajduje się na 8. miejscu w kate-
gorii „Największe firmy informatyczne działające 
w  Polsce”. Asseco jest równocześnie największą grupą 
kapitałową w Polsce oraz firmą IT o największym zysku 
netto, ponad 4,5-krotnie wyższym niż kolejna firma wy-
mieniona w zestawieniu.  

Firmy o największy zysku netto 
z IT za 2013 rok Wynik netto (tys. zł) 

Asseco Poland 280 273 

Action  62 768 

Capgemini Polska 49 729 

Ericpol 47 670 

Comarch 45 584 

Comp 41 519 

Źródło: Computerworld; kwoty w tys PLN 

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

Ranking dostawców oprogramowania do 
sektora 

Pozycja 
w rankingu 

Administracji publicznej 1 

Służby zdrowia 1 

Bankowego 2 

Energetycznego 4 

Instytucji finansowych 4 

Telekomunikacyjnego  9 

COMPUTERWORLD TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyj-
nych, 2014 r., ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2013. 

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

Ranking Pozycja 
w rankingu 

Producenci oprogramowania na zamówienie 1 

Firmy świadczące usługi serwisowe 1 

Firmy świadczące usługi IT 2 

Firmy świadczące usługi integracyjne 3 

Firmy sprzedające usługi szkoleniowe 8 

COMPUTERWORLD TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyj-
nych, 2014 r., ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2013. 
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Oferta produktowa i rynki zbytu

Oferta produktowa – kompetencje 

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

 Rozwiązania dedykowane 

Asseco Poland jest najbardziej doświadczoną pol-
ską firmą informatyczną w zakresie realizacji złożo-
nych, dużych w skali projektów informatycznych, 
realizowanych na indywidualne potrzeby klientów. 
Przykładem kompetencji Asseco w tym zakresie 
jest największy w historii naszego kraju projekt in-
formatyczny realizowany dla Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS). W ramach Kompleksowego Sys-
temu Informatycznego obsługiwanych jest ponad 
24 miliony rachunków, a z systemu codziennie ko-
rzysta ponad 30 tysięcy użytkowników. Komplek-
sowy System Informatyczny ZUS otrzymał główną 
nagrodę w konkursie eEurope Awards for eGovern-
ment – 2005, organizowanym przez Europejski In-
stytut Administracji Publicznej (EIPA), pracujący 
pod auspicjami Komisji Europejskiej. KSI ZUS został 
nagrodzony za stworzenie właściwego otoczenia 
dla sukcesu projektu wykonywanego w administra-
cji publicznej. 

 Kompleksowe rozwiązania dla sektorów 

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

 Pakiety standardowe 

Dla tysięcy małych i średnich firm oferujemy stan-
dardowe oprogramowanie. Bez konieczności przy-
gotowania szytych na miarę produktów i przy 
atrakcyjnych kosztach, dziesiątki tysięcy firm korzy-
stają z „pudełkowego” oprogramowania Asseco 
wspomagającego codzienne zarządzanie przedsię-
biorstwem. Przykładem standardowych rozwiązań 
pakietowych jest mMedica – oprogramowanie de-
dykowane dla przychodni i małych szpitali. 

 Rozwiązania „w chmurze” 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać 
z  naszych rozwiązań informatycznych poprzez In-
ternet. Przy niewielkim wysiłku, minimalnych kosz-
tach, a z maksimum korzyści nasi klienci mogą czer-
pać z naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia bez 

konieczności ponoszenia dużych nakładów na in-
frastrukturę informatyczną i zespół ekspertów IT. 
Kilkaset banków spółdzielczych w  Polsce zdecydo-
wało się korzystać z elektronicznej bankowości 
„w chmurze”. 

Oferta produktowa - sektory  

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w tworzeniu wła-
snych rozwiązań informatycznych dla wszystkich sekto-
rów gospodarki. Ofertę Asseco w ujęciu sektorowym 
dzielimy na trzy główne obszary: sektor finansowy, ad-
ministrację publiczną i przedsiębiorstwa. W skład każ-
dego z wyżej wymienionych trzech sektorów wchodzi 
szereg instytucji, dla których dostarczamy własne sys-
temy IT. Poniżej prezentujemy wybrane rozwiązania dla 
poszczególnych sektorów. 

 Sektor Finansowy  

Banki - produkcja oprogramowania dla banków należy 
do kluczowych obszarów działalności Asseco Poland. 
Spółka stale wzbogaca i uzupełnia rozwiązania dopaso-
wane do rosnących oczekiwań sektora bankowego wo-
bec technologii informatycznych. 

Flagowym produktem Asseco dla sektora bankowego 
jest kompleksowy system informatyczny def3000. 
W ofercie znaleźć można także kilkadziesiąt specjali-
stycznych rozwiązań, oferowanych jako produkty go-
towe, wymagające jedynie dostosowania do specyfiki 
działalności danej instytucji.  

Ubezpieczenia - Asseco Poland współpracuje od wielu 
lat z dużymi międzynarodowymi firmami ubezpiecze-
niowymi. Są wśród nich spółki oferujące ubezpieczenia 
na życie, majątkowe, pośrednicy ubezpieczeniowi oraz 
instytucje nadzorujące rynek ubezpieczeniowy. Zaa-
wansowane usługi Asseco, dostosowane do przepisów 
obowiązujących ubezpieczycieli, wyróżniają się najwyż-
szym poziomem bezpieczeństwa. 

Oferta Spółki zawiera systemy centralne dla instytucji 
ubezpieczeniowych, a także szereg specjalistycznych 
rozwiązań: systemy do rozliczenia płatności, aplikacje 
wspierające procesy związane z likwidacją szkód, rease-
kuracją, współpracą z agentami, a także z wykrywaniem 
oszustw ubezpieczeniowych.  

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

 Instytucje publiczne 

Poziom centralny - Asseco Poland buduje i wdraża roz-
wiązania informatyczne dla administracji publicznej w 
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obszarach, które nie mogą być wspierane przy zastoso-
waniu gotowych narzędzi. Najczęściej są to złożone sys-
temy o rozbudowanej funkcjonalności przystosowane 
do przetwarzania dużych wolumenów danych.  

Spółka ma ogromne doświadczenie w realizacji najbar-
dziej złożonych projektów informatycznych dla admini-
stracji publicznej. Największy projekt w polskiej infor-
matyce – Kompleksowy System Informatyczny dla Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych jest autorstwa  
Asseco. Także Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierow-
ców dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, system in-
formatyczny dla Straży Granicznej czy rozwiązania dla 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są 
stworzone przez Asseco. Jako jedyna firma z Europy 
Środkowo-Wschodniej zrealizowaliśmy ponad 50 pre-
stiżowych projektów dla Unii Europejskiej oraz NATO.  

Opieka zdrowotna - spółka kontynuuje budowę pozycji 
lidera rynku rozwiązań IT dla wszelkiego rodzaju placó-
wek medycznych. Korzystają z nich setki największych 
szpitali i większość przychodni w Polsce. Usługi Asseco 
obejmują profesjonalne konsultacje w zakresie tworze-
nia, wdrażania i utrzymywania systemów dla firm 
świadczących ubezpieczenia zdrowotne, kompleksowe 
rozwiązania dla szpitali i klinik. Asseco dostarcza za-
równo rozwiązania wspomagające obsługę pacjentów, 
jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarządzania pla-
cówkami medycznymi. 

Flagowym produktem Asseco jest AMMS (Asseco Me-
dical Management Solution) - kompleksowy pakiet sys-
temów informatycznych, których zadaniem jest ob-
sługa dużych oraz średnich szpitali, klinik, centrów me-
dycznych, przychodni i ambulatoriów.  

 Przedsiębiorstwa 

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

W portfolio produktów oferowanych dla sektora  
Telco&Utilities znajdują się systemy billingowe, sys-
temy do wykrywania nadużyć, aplikacje sprzedażowe, 
CRM, portalowe, hurtownie danych, narzędzia BI i wiele 
innych. Uzupełnieniem oferty są systemy do zarzadza-
nia infrastrukturą techniczną, majątkiem trwałym oraz 
rozwiązania typu GIS/NIS.  

Asseco Poland od wielu lat jest jednym z głównych do-
stawców systemów billingowych dla ORANGE  
Polska. Z naszych rozwiązań korzystają także operato-
rzy telefonii GSM oraz stacjonarnej, a także firmy me-
dialne – w tym Grupa ITI. Rozwiązania Asseco Poland są 
używane przez koncerny energetyczne działające 
w  Polsce takie jak: Tauron, PGNiG, Enea, czy PGE.  
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Oferta produktowa - sektory 

Finanse  

 Banki 
 Ubezpieczenia 
 Biura maklerskie 
 Fundusze inwestycyjne 
 Fundusze emerytalne 
 Firmy leasingowe 
 Firmy faktoringowe 

 

Sektor publiczny  

 Opieka zdrowotna 
 Organizacje międzynarodowe 
 Ubezpieczenia społeczne 
 Służby mundurowe 
 Edukacja 

 

 

Przedsiębiorstwa 

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

Podsumowanie i analiza wyników finansowych Asseco Poland S.A.

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki operacyjne za 
rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz za 
analogiczny okres poprzedniego roku: 

mln PLN  

12 miesięcy do 
31 grudnia 2014 

roku (badane) 

12 miesięcy do 
31 grudnia 2013 

roku (badane) 
Zmiana  

Przychody 1 321,3  1 428,4  (7,5%) 

Oprogramowanie i usługi własne  1 049,8  1 106,2  (5,1%) 

Zysk/strata brutto na sprzedaży  372,0  390,4  (4,7%) 

Koszty sprzedaży (53,4) (52,6) 1,5% 

Koszty ogólnego zarządu (78,5) (83,5) (6,0%) 

Pozostała działalność operacyjna 0,2  1,4  (85,7%) 

Zysk z działalności operacyjnej 
240,3  255,7  (6,0%) 

EBITDA 300,6  315,4  (4,7%) 

Zysk netto 290,3 280,3 3,60% 

EBITDA = EBIT +amortyzacja 

W 2014 roku Spółka zanotowała niższe przychody ze 
sprzedaży w porównaniu do 2013 roku (spadek o 
7,5%). Spadek przychodów w 2014 roku nastąpił 
m.in. wskutek mniejszej wartości sprzedanego 
sprzętu i infrastruktury w porównaniu do roku 2013 
(136,1 mln zł w porównaniu do 189,1 mln zł). 

W porównaniu do 2013 roku w 2014 roku spadły 
koszty ogólnego zarządu (o 5 mln zł).  

 Wzrost o (3,6%) zanotował zysk netto. Przyczyniły się 
do tego niższe koszty finansowe, w tym m.in. brak 
w 2014 roku odpisu z tytułu aktualizacji wartości 
aktywów finansowych oraz wyższe przychody 
finansowe, które wzrosły głównie wskutek 
odwrócenia odpisów aktualizacyjnych bony dłużne 
oraz inne należności od spółki Prokom Investments w 
związku z rozliczeniem należności przez Prokom.  

Poniższa tabela prezentuje wartość przychodów i zy-
sku operacyjnego na przestrzeni ostatnich pięciu lat. 

Rentowność 

  
31 grudnia 
2014 roku 
(badane) 

31 grudnia 
2013 roku 
(badane) 

Zmiana 

Marża zysku brutto ze sprzedaży 28,2% 27,3% 3,0% 

Marża zysku EBITDA 22,8% 22,1% 3,0% 

Marża zysku operacyjnego 18,2% 17,9% 1,6% 

Marża zysku netto 22,0% 19,6% 12,0% 

W 2014 roku Spółka poprawiła zarówno rentowność 
EBITDA (wzrost do 22,8%), rentowność operacyjną 
(wzrost do 18,2%) oraz zwiększyła rentowność netto, 
do poziomu 22,0%. 

To efekt m.in. większej kontroli kosztów Spółki oraz 
nowych projektów biznesowych.  

Przepływy pieniężne 

W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe po-
zycje składające się na jednostkowy rachunek przepły-
wów pieniężnych w latach 2014 i 2013. 

  
31 grudnia 2014 

roku (badane) 
31 grudnia 2013 

roku (badane) 

CFO 207,8  259,4  

CFI 50,7  (155,3) 

CAPEX (25,1) (64,2) 

Wydatki z tytułu M&A (7,0) (135,2) 

Wolne przepływy pieniężne 
182,7  195,2  

Wpływy z dywidend 92,0  110,0  

CFF (279,6) (286,9) 

Wypłata dywidendy (215,8) (200,0) 

Zmiana stanu środków pieniężnych (21,1) (182,8) 

Wskaźnik konwersji gotówki 
(FCF/EBIT Non-IFRS) 

72,62% 72,81% 

CFO tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
CFI tj. środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) z (w) działalności 
inwestycyjnej 
CAPEX tj.wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wydatki 
z tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych  
Wydatki z tytułu M&A - wydatki na zakup spółek 
CFF tj. środki pieniężne netto z działalności finansowej 

Spółka zanotowała dodatnią wartość przepływów 
pieniężnych z działalności operacyjnej (207,8 mln zł) 
oraz z działalności inwestycyjnej (50,7 mln zł). 
Zmniejszona aktywność spółki na rynku przejęć i 
akwizycji skutkowała zdecydowanie mniejszymi 
wydatkami z tytułu M&A w 2014 roku niż w roku 
poprzednim.  

Spółka w 2014 roku zwiększyła kwotę przeznaczoną 
na wypłatę dywidendy (do 215,8 mln zł), z czego 
ponad 42% (92 mln zł) pochodziło z dywidend 
uzyskanych ze spółek zależnych.  
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Płynność 

Kapitał pracujący definiowany jako różnica pomiędzy 
aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieżącymi 
przedstawia wielkość kapitału, które finansuje mają-
tek obrotowy.  
 
Poniższa tabela prezentuje bilans zamknięcia kapi-
tału pracującego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 
w okresach porównywalnych. 

  
31 grudnia 2014 

roku (badane) 
31 grudnia 2013 

roku (badane) 

Kapitał pracujący (mln PLN) 429,8  389,1  

Wskaźnik płynności bieżącej 2,7  2,1  

Wskaźnik płynności szybkiej 2,5  1,9  

Wskaźnik natychmiastowej płynności 0,3  0,3  

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkotermi-
nowe; Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe)/zobowiąza-
nia krótkoterminowe; 
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokre-
sowe)/zobowiązania krótkoterminowe;  
Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe/zo-
bowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał pracujący 
Spółki wynosił 429,8 mln zł i był o 10,5% wyższy niż 
kapitał pracujący na dzień 31 grudnia 2013 roku. 

Na skutek spadku zobowiązań w 2014 roku (o 17,6%) 
Spółka zwiększyła wskaźniki płynności w porównaniu 
do roku 2013: wskaźnik płynności bieżącej wzrósł do 
2,7, płynności szybkiej do 2,5.  

Zadłużenie 

Na koniec roku 2014 roku Spółka zmniejszyła 
wskaźniki zadłużenia w porówniu do poprzedniego 
roku. W stosunku do końca 2013 roku wartość 
zobowiązań krótkoterminowych Spółki spadła  
o 115,7 mln zł. Zobowiązania długoterminowe spadły 
o 37,4 mln zł (w tym zadłużenie odsetkowe 
zmniejszyło się o 32,2 mln zł). W tym samym czasie 
aktywa spadły o 42,1 mln zł. 

  
31 grudnia 2014 

roku (badane) 
31 grudnia 2013 

roku (badane) 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 9,9% 11,9% 

Dług/kapitał własny 4,5% 5,6% 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 4,7% 6,0% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 5,3% 5,9% 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krót-
koterminowe)/aktywa;  
Dług/kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery warto-
ściowe+zobowiązania z tytułu leasingu finansowego)/kapitały własne 
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = (zobowiąznia krótkoterminowe/aktywa)  
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = (zobowiąznia długoterminowe/aktywa)  
 

 

Kwartalne wyniki finansowe 

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki finansowe 
czterech kwartałów 2014 roku wraz z okresami po-
równywalnymi w 2013 roku: 
 

mln PLN  Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 

Przychody 301,7  346,2  306,8  366,6  

w tym: Oprogramowa-
nie i usługi własne  

252,8  259,3  246,6  291,1  

Marża IV 58,4  62,1  65,9  53,7  

EBIT 59,3  62,2  66,1  52,7  

Zysk netto 86,7  113,1  54,8  35,7  

Amortyzacja (15,4) (15,1) (15,0) (14,8) 

CFO (2,4) 102,4  19,3  88,5  

CAPEX (z R&D) (3,9) (7,5) (5,9) (7,8) 

M IV tj. zysk netto ze sprzedaży 
CFO tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
CAPEX tj.wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wydatki z 
tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych  

 

mln PLN  Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 

Przychody 321,1  332,0  318,1  457,2  

w tym Oprogramowa-
nie i usługi własne  

229,5  316,5  109,1  451,1  

Marża IV 85,1  72,3  56,0  40,9  

EBIT 85,5  73,0  56,4  40,8  

Zysk netto 81,7  136,5  42,8  19,3  

Amortyzacja (14,4) (13,7) (15,8) (15,8) 

CFO 79,8  31,6  (32,6) 180,6  

CAPEX (z R&D) (5,0) (6,5) (9,5) (43,2) 

M IV tj. zysk netto ze sprzedaży 
CFO tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
CAPEX tj.wydatki na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wydatki z 
tytułu prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych 
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Struktura sprzedaży Asseco Poland S.A. 
Podział sprzedaży według produktów i sektorów w roku 2014 oraz w okresie porównywalnym 

 

 

 
Bankowość i Finanse 

Asseco Poland jest krajowym liderem w tworzeniu 
oprogramowania dla instytucji finansowych. Ponad 
połowa banków w Polsce używa rozwiązań zrealizo-
wanych przez Spółkę. Jest również wiodącym do-
stawcą rozwiązań IT dla instytucji rynku kapitało-
wego oraz firm ubezpieczeniowych. 

Poniższa tabela prezentuje wyniki finansowe wypra-
cowane przez segment Bankowości i Finansów w la-
tach 2014 i 2013. 

 
 

mln PLN  

12 miesięcy do 
31 grudnia  
2014 roku  
(badane) 

12 miesięcy do 
31 grudnia  
2013 roku  
(badane) 

Zmiana  

Sprzedaż1) 371,6  410,8  (9,5%) 

EBITDA2) 131,0  131,4  -0,3% 

Marża zysku EBITDA 35,3% 32,0% 3,3 p.p. 

Amortyzacja (16,4) (19,7) (16,8%) 

Marża IV 114,6 111,7 2,6% 

Marża IV(%) 30,8% 27,2% 3,6 p.p. 

M IV skorygowana 121,0 117,8 2,7% 

Marża IV skorygowana(%) 32,6% 28,7% 3,9 p.p. 

Zatrudnienie [osoby] 1 013 1 070 (5,3%) 

Przypisana wartość firmy 871,4 871,4 - 

1) Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 
2) EBITDA tj. M IV powiększona o amortyzację 
3) M IV tj. zysk netto ze sprzedaży wypracowany przez segment sprawozdawczy 
4)M IV skorygowana = M IV+PPA, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerial-
nych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia  

 

W 2014 roku Spółka z sukcesem kontynuowała współ-
pracę z kluczowymi klientami, rozwijając równocze-
śnie swój flagowy produkt dla bankowości – system 
def3000. Dla Banku Gospodarstwa Krajowego – jesz-
cze przed planowanym terminem – oddano pierwszy 

etap projektu Konsolidacja Finansów Publicznych oraz 
zmodyfikowano system def3000/TR dla Departa-
mentu Skarbu. W innych instytucjach bankowych roz-
poczęto wdrożenia systemu obsługi zajęć komorni-
czych (def3000/SP) i systemu bankowości mobilnej 
(def3000/REB-LT). Spółka zrealizowała również ko-
lejne zlecenia dla największego banku w Polsce – PKO 
BP w ramach dotychczas podpisanej umowy z obszaru 
ZSI (Zintegrowany System Informatyczny). 

System def3000/TR został doceniony przez zagranicz-
nych analityków rynku IT i pojawił się jako jedyny pol-
ski produkt w prestiżowym raporcie „Magic Quadrant 
for Trading Platforms”, opublikowanym przez firmę 
badawczo-doradczą Gartner. Rozwiązanie Asseco 
def3000/TR (Treasury) spełniło restrykcyjne kryteria, 
które zostały postawione systemom, które znalazły się 
w tym raporcie. 

Ważnym osiągnięciem w 2014 roku było zakończenie 
prac nad pierwszą wersją systemu def3000/UFE - 
Universal Front End. To w pełni elastyczny system, za-
pewniający realizację strategii omnikanałowości, inte-
grując dotychczasowe systemy używane w banku, w 
jednolitym, ergonomicznym środowisku i przystoso-
wanym do pracy, zarówno na komputerach jak i mo-
bilnym środowisku pracy.  

W ciągu minionego roku Spółka zrealizowała szereg 
projektów z obszaru innowacyjnej bankowości inter-
netowej i mobilnej. Z sukcesem zakończony został 
projekt wdrożenia nowej wersji systemu bankowości 
internetowej dla klientów z sektora korporacyjnego i 
finansów publicznych Banku Ochrony Środowiska, za-
kończono również wdrożenie drugiej wersji systemu 
ING BankOnLine dla ING Banku Śląskiego. Urucho-
miono także system bankowości mobilnej eBGŻ Lite 
dla Banku Gospodarki Żywnościowej. 

Spółka umocniła także swoją pozycję wśród banków 
spółdzielczych. U nowego klienta – w Banku Spółdziel-
czym we Wronkach wdrożono system def3000/suite. 

Bankowość i 
Finanse

371,6 mln PLN
29%

Administracja 
Publiczna

601,5 mln PLN
47%

Przedsiębiorstwa
305,9 mln PLN

24%

Bankowość i 
Finanse

410,8 mln PLN
30%

Administracja 
Publiczna

663,1 mln PLN
49%

Przedsiębiorstwa
280,3 mln PLN

21%

2013 

1,4 mln 

PLN /0,1% 

2014 

1,4 mln 

PLN /0,1% 
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Wdrożenia systemów Asseco def3000 zakończono 
także m.in. w Poznańskim Banku Spółdzielczym oraz 
Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Zakończono 
także prace nad nowym modułem def3000/cIRM – 
Sprawozdawczość Ostrożnościowa. W ramach roz-
woju oferty Centrum Usług Internetowych, m.in. no-
woczesne tokeny do transakcji internetowych. W 60 
bankach spółdzielczych wprowadzono platformę As-
seco VAMM, dzięki której klienci banków mogą być in-
formowani o swoich finansach za pomocą wiadomości 
SMS. Dotychczasowe działania i wsparcie polskiej ban-
kowości spółdzielczej zostały docenione przez Krajowy 
Związek Banków Spółdzielczych, który uhonorował 
Prezesa Asseco Poland – Adama Górala – Złotym Krzy-
żem im. Franciszka Stefczyka. 

Spółka aktywnie uczestniczyła również w rozwoju in-
frastruktury IT dla polskiego rynku kapitałowego i po-
magała dostosować go do najnowszych standardów 
obowiązujących na świecie. Wdrożono nowatorskie 
rozwiązanie mobilnej aplikacji dla klientów Domu Ma-
klerskiego mBanku – mDM iPad, która jest jednym  
z pierwszych tego typu rozwiązań na urządzenia firmy 
Apple w Polsce. Sukcesem zakończyły się prace nad 
rozwojowym systemem PROMAK RNZ, dzięki któremu 
klienci biur maklerskich mają możliwość inwestowania 
na rynkach zagranicznych oraz PROMAK TE, który 
umożliwia korzystanie z platformy inwestora giełdo-
wego na tabletach.  

W 2014 roku Spółka skutecznie kontynuowała i rozwi-
jała współpracę z klientami z segmentu ubezpieczeń. 
Podpisano nową umowę utrzymaniową w AIG, wdra-
żając równocześnie zmiany w systemie raportowym 
Ins.MR. Podpisano również umowę ramową na świad-
czenie usług IT z centralą firmy Allianz w Niemczech. 
Spółka zrealizowała kolejne projekty dla największej i 
najstarszej w Polsce firmy ubezpieczeniowej – PZU SA: 
wdrożenie czwartego etapu centralizacji i standaryza-
cji księgowej w PZU SA i PZU Życie SA. W PZU zakoń-
czono także projekt integracji Docelowego Systemu 
Polisowego (DSP) z systemem księgowym Oracle oraz 
projekt automatyzacji procesu rekompensat, który 
przyczynił się do zwiększenia wydajności dotychczaso-
wejpracy. 

 

Administracja publiczna  

Asseco Poland jest jednym z liderów na rynku oprogra-
mowania dla sektora instytucji publicznych.  
W 2014 roku Spółka rozwijała współpracę z kluczo-
wymi klientami i podpisała szereg nowych umów.  

Z powodzeniem zrealizowano kolejne prace w ramach 
umowy ramowej na system ZSI dla ZUS. Jednym z naj-
ważniejszych i najbardziej wymagających projektów w 
ubiegłym roku było dostosowanie systemu do zmian 
wynikających z nowej ustawy dotyczącej OFE. Inne 

zrealizowane projekty w ramach modyfikacji KSI to 
m.in. wprowadzenie zmian związanych z nowymi sza-
blonami PIT i zmianą zasad wymiany danych pomiędzy 
ZUS a Ministerstwem Finansów. W związku z mniej-
szym zapotrzebowaniem klienta na usługi dotyczące 
rozwoju systemu ZSI, Spółka zreorganizowała zespół 
odpowiedzialny za współpracę z tym klientem.  

 

Poniższa tabela prezentuje wyniki finansowe wypra-
cowane przez segment administracji publicznej w la-
tach 2014 i 2013. 

 

mln PLN  

12 miesięcy do 
31 grudnia  
2014 roku  
(badane) 

12 miesięcy do 
31 grudnia  
2013 roku  
(badane) 

Zmiana  

Sprzedaż1) 601,5  663,1  (9,3%) 

EBITDA2) 99,5  127,1  -21,7% 

Marża zysku EBITDA 16,5% 19,2% (2,7) p p. 

Amortyzacja (22,0) (23,7) (7,2%) 

Marża IV 77,5 103,4 (25,0%) 

Marża IV(%) 12,9% 15,6% (2,7) p.p. 

M IV skorygowana 81,9 109,8 (25,4%) 

Marża IV skorygowana(%) 13,6% 16,6% (2,9) p.p. 

Zatrudnienie [osoby] 1 156 1 144 1,0% 

Przypisana wartość firmy 925,2 925,2 - 

1) Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 
2) EBITDA tj. M IV powiększona o amortyzację 
3) M IV tj. zysk netto ze sprzedaży wypracowany przez segment sprawozdawczy 
4)M IV skorygowana = M IV+PPA, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerial-
nych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia  

 

W 2014 roku podpisano nową umowę na rozwój, 
utrzymanie i integrację Systemu Workflow dla KRUS 
(Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) na 
okres 48 miesięcy o wartości ponad 24 mln zł brutto. 
Podpisano również i rozpoczęto realizację nowej 
umowy na utrzymanie i rozwój systemu wspomaga-
jącego obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkotermi-
nowych w KRUS. Wartość dwuletniej umowy to 60 
mln zł brutto. Z sukcesem zakończono również okres 
przejściowy w umowie na utrzymanie SIA (System In-
formatyczny Agencji) dla ARiMR (Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zespół Asseco roz-
począł równocześnie samodzielne świadczenie usług 
utrzymania i modyfikacji tego systemu. 

Spółka odnotowała dynamiczny rozwój na rynku 
ochrony zdrowia. Dzięki podpisanym nowym kon-
traktom już ponad 130 szpitali i placówek służby 
zdrowia używa najnowszego systemu – AMMS (As-
seco Medical Management Solution). Sam system zo-
stał wzbogacony w ciągu ubiegłego roku o dodat-
kowe funkcjonalności i rozszerzenia. Z sukcesem za-
kończono również projekt budowy Podkarpackiego 
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Systemu Informacji Medycznej oraz projekt dostar-
czenia wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania dla 
Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa.  

W 2014 roku pozyskano również kolejnego istotnego 
klienta w sektorze Administracji Publiznej – UKE 
(Urząd Komunikacji Elektronicznej)  

 

Przedsiębiorstwa 

W 2014 roku ważne kontrakty i prace zostały wyko-
nane w szczególności w sektorze telekomunikacji  
i energetycznym. Spółka podpisała umowę na rozbu-
dowę autorskiego rozwiązania Grupy Cyfrowy Polsat 
(Polkomtel) do sprzedaży produktów i usług Grupy. 
Rozbudowa przewiduje modyfikację 50 systemów, a 
w pracach bierze udział ponad 200 osób. To kolejny 
projekt zacieśniający współpracę z tym klientem – w 
ubiegłym roku wdrożono nową odsłonę portalu i 
sklepu www.plus.pl dla należącego do Polkomtela 
operatora Plus oraz uruchomiono system AUMS (As-
seco Utility Management System) wspierającego 
sprzedaż energii elektrycznej. Spółka kontynuowała 
ścisłą współpracę z Orange Polska w ramach projektu 
Vendors Consolidation. Zakończono kolejne migracje 
kilku milionów klientów indywidualnych telefonii sta-
cjonarnej i internetu do nowego systemu billingo-
wego obsługiwanego przez zespół Asseco Poland. 

Orange Polska wdrożyła system AUMS wspierający 
sprzedaż energii elektrycznej. To kolejny duży gracz 
na rynku telekomunikacyjnym, który zdecydował się 
na uruchomienie usługi sprzedaży energii i korzysta-
nie z systemu AUMS.  

Oprócz Orange Polska, system AUMS został wdro-
żony także w jednej z największych firm energetycz-
nych w Polsce: Enea Centrum z Grupy Enea, dla której 
Asseco rozbuduje system jako główny system obsługi 
klienta. Spółka podpisała także umowę z Information 
Network Security Agency (INSA) w Etiopii dotyczącą 
realizacji projektu budowy nowoczesnego rynku 
energii w tym kraju. Wartość zawartej umowy wynio-
sła ponad 29,9 mln zł. System zostanie stworzony  
w oparciu o oprogramowanie AUMS oraz o know-
how Asseco w zakresie rozwiązań informatycznych 
dla sektora energetycznego.  

 

Poniższa tabela prezentuje wyniki finansowe wypra-
cowane przez segment przedsiębiorstw w latach 
2014 i 2013. 

 
 
 
 
 

mln PLN  

12 miesięcy do 
31 grudnia  
2014 roku  
(badane) 

12 miesięcy do 
31 grudnia  
2013 roku  
(badane) 

Zmiana  

Sprzedaż1) 305,9  280,3  9,1% 

EBITDA2) 65,5  53,4  22,7% 

Marża zysku EBITDA 21,4% 19,1% 2,3 p.p. 

Amortyzacja (16,1) (9,7) 66,0% 

Marża IV 49,4 43,7 13,0% 

Marża IV(%) 16,1% 15,6% 0,6 p.p. 

M IV skorygowana 49,4 43,7 13,0% 

Marża IV skorygowana(%) 16,1% 15,6% 0,6 p.p. 

Zatrudnienie [osoby] 638 531 20,2% 

Przypisana wartość firmy 129,7 129,7 - 

1) Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 
2) EBITDA tj. M IV powiększona o amortyzację 
3) M IV tj. zysk netto ze sprzedaży wypracowany przez segment sprawozdawczy 
4)M IV skorygowana = M IV+PPA, gdzie PPA to koszt amortyzacji wartości niematerial-
nych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia  

 

Rozwiązanie AUMS zostało także docenione przez 
firmę Gartner i po raz pierwszy polskie rozwiązanie po-
jawiło w raporcie Magic Quadrant, jako jedyny pro-
dukt dla sektora energetycznego.  

 

Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osią-
gnięte wyniki finansowe 

W okresie 12 miesięcy do 31 grudnia 2014 roku wy-
stąpiły nietypowe zdarzenia o charakterze jednorazo-
wym mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwe-
stycyjnych 

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

 

 

W 2014 roku kurs akcji Asseco Poland zachowywał się 
zdecydowanie lepiej niż indeks blue chipów WIG20 
oraz szeroki rynek mierzony indeksem WIG. W tym 
okresie kurs akcji Spółki wzrósł o 12,3%, podczas gdy 
indeks WIG20 spadł o 4,7%, a indeks WIG o 0,9%. Także 
branżowy indeks WIG-Informatyka zanotował spadek 
wartości w ubiegłym roku, o 0,8%. 

Na polski rynek kapitałowy w ubiegłym roku wpływ 
miały czynniki zarówno ekonomiczne jak i polityczne. 
Reforma ustawy o OFE przełożyła się na mniejszy popyt 
ze strony funduszy emerytalnych na akcje. Niewielki 
dopływ nowych środków do funduszy inwestycyjnych 
akcyjnych także ograniczał popyt na akcje ze strony in-
westorów instytucjonalnych.  

Z drugiej strony rynek wspierały obniżki stóp przez 
Radę Polityki Pieniężnej, które zostały obniżone do re-
kordowo niskiego poziomu.  

Istotnym czynnikiem mającym przełożenie na kursy ak-
cji na warszawskiej giełdzie miał konflikt na wschodzie 
Europy, który zwiększył ryzyko inwestycyjne w regio-
nie.  

Czynnikiem mogącym mieć wpływ na kurs akcji Asseco 
Poland była wypłata dywidendy za 2013 roku w wyso-
kości 2,60 zł na akcję.  

 

Informacje o akcjach spółki  

Łączna liczba akcji 83 000 303 

ISIN PLSOFTB00016 

GPW ACP 

Reuters ACPP.WA 

Bloomberg ACP PW 
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Asseco Poland WIG20

 2014-01-02 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-30 Δ 12M 

Asseco Poland S.A. (PLN) 45,40 44,20 41,10 46,60 51,00 12,3% 

WIG20 (pkt.) 2 430,7 2 462,50 2 408,80 2 500,30 2 315,90 - 4,7% 

WIG (pkt.) 51 865,89 52 373,47 51 934,94 54 878,58 51 416,08 -0,9% 

WIG-Info (pkt.) 1 397,57 1 312,10 1 247,43 1 322,84 1 386,48 -0,8% 
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Struktura akcjonariatu  

Struktura akcjonariatu w dniu 31 grudnia 2014 roku 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień pu-
blikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 13 marca 2015 
roku, stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio 
bądź przez podmioty zależne co najmniej 5,0% ogólnej 
liczby głosów, przedstawia się następująco: 

Akcjonariat na dzień   
13 marca 2015 roku 

Liczba akcji w posiada-
niu 

Proc. udział w ogól-
nej liczbie głosów 

Aviva OFE1) 10 920 000 13,16% 

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

PZU OFE1) 7 600 000 9,16% 

Pozostali akcjonariusze 56 397 303 67,94% 

  83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na ZWZA w dniu 12 maja 2014 roku. 
2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od Adama 
Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział w kapitale zakła-
dowym Spółki spadł poniżej 10%. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Asseco Poland S.A. 
na dzień 31 grudnia 2014 roku stan Akcjonariuszy po-
siadających bezpośrednio, bądź przez podmioty za-
leżne, co najmniej 5,0% ogólnej liczby głosów przedsta-
wiał się następująco: 
 

Akcjonariat na dzień   
31 grudnia 2014 roku 

Liczba akcji  
w posiadaniu 

Proc. udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Aviva OFE1) 10 920 000 13,16% 

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

PZU OFE1) 7 600 000 9,16% 

Pozostali akcjonariusze 56 397 303 67,94% 

  83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na ZWZA w dniu 12 maja 2014 roku. 
2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od Adama 
Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział w kapitale zakła-
dowym Spółki spadł poniżej 10%. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień 14 li-
stopada 2014 roku tj. na dzień publikacji poprzedniego 
raportu stan Akcjonariuszy posiadających bezpośred-
nio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5,0% 
ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco: 

Akcjonariat na dzień   
14 listopada 2014 roku 

Liczba akcji w 
posiadaniu 

Proc. udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

Aviva OFE1) 10 920 000 13,16% 

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

PZU OFE1) 7 600 000 9,16% 

ING OFE3) 4 266 558 5,14% 

Pozostali akcjonariusze 52 130 745 62,80% 

  83 000 303 100% 

1) Stan według wykonanych głosów na ZWZ w dniu 24 kwietnia 2013 roku. 
2) Stan według informacji otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 grudnia 2012 roku od Adama 
Górala, w której informuje on, że w wyniku emisji akcji serii K jego udział w kapitale zakła-
dowym Spółki spadł poniżej 10%. 
3) Stan wg informacji otrzymanej od ING OFE przez Asseco Poland S.A. w dniu 
20 sierpnia 2014 roku 
 

Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nad-
zorujących 

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

 13 marca 2014 
31 grudnia 

2014 
14 listopada  

2014 

Jacek Duch – Prze-
wodniczący Rady 
Nadzorczej 

31 458 31 458 31 458 

Adam Góral – Prezes 
Zarządu 

8 083 000 8 083 000 8 083 000 

Tadeusz Dyrga – Wi-
ceprezes Zarządu 

21 724 21 724 21 724 

Robert Smułkowski – 
Wiceprezes Zarządu 

2 212 2 212 2 212 

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

Aviva OFE posiada 10 920 000 akcji uprawniających
do 13,16% głosów

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

PZU OFE posiada 7 600 000 akcji uprawniających do
9,16% głosów

Pozostali akcjonariusze posiadają 56 397 303 akcji
dających 67,94% głosów
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Opis istotnych czynników ryzyka i zagro-
żeń 

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji 

Istotny wpływ na działalność Asseco Poland ma nasila-
jąca się konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i 
zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych. Ro-
śnie rola konkurencji ze strony firm o globalnym za-
sięgu, dysponujących szybszym dostępem do najnow-
szych rozwiązań technologicznych oraz tańszych źródeł 
kapitału, co pozwala na efektywniejsze finansowanie 
dużych kontraktów. Nie ma pewności, czy rosnąca kon-
kurencja w przyszłości nie wpłynie istotnie w nega-
tywny sposób na działalność, sytuację finansową, wy-
niki lub perspektywy rozwoju Asseco Poland. 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi 
w branży i rozwojem nowych produktów 

Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim roz-
wojem rozwiązań i technologii, co sprawia, że cykl życia 
produktu skraca się. Dlatego też sukces Asseco Poland 
jest uzależniony w dużej mierze od umiejętności zasto-
sowania w oferowanych produktach i usługach naj-
nowszych rozwiązań technologicznych. W celu utrzy-
mania konkurencyjnej pozycji na rynku wymagane jest 
prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w 
nowe produkty. Asseco monitoruje aktualne tendencje 
na rynku technologii i odpowiednio dostosowuje i uno-
wocześnia swoją ofertę. Istnieje jednak ryzyko poja-
wienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowo-
dują, że produkty i usługi oferowane przez Spółkę staną 
się nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych wpły-
wów. Nie ma także pewności, czy nowe rozwiązania, 
nad których stworzeniem lub rozwojem w przyszłości 
będzie pracowało Asseco osiągną oczekiwane parame-
try technologiczne oraz zostaną pozytywnie przyjęte 
przez potencjalnych odbiorców. Wystąpienie której-
kolwiek z  tych okoliczności może mieć istotny nega-
tywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wy-
niki lub perspektywy rozwoju Asseco. 

Ryzyko związane z nasyceniem technologicznym 

Pojawiające się zjawisko nasycenia technologicznego w 
bankach oraz przedsiębiorstwach prywatnych może się 
przełożyć na strategie koncentracji dotyczące mniej-
szych, ewentualnie średnich projektów informatycz-
nych ograniczających się jedynie do zaspokajania bie-
żących potrzeb. Wystąpienie takich okoliczności może 
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Asseco. 

Ryzyko związane z konsolidacją sektora finansowego 

Sektor finansowy ulega ciągłemu procesowi konsolida-
cji. Istnieje ryzyko, że podmioty konsolidujące ten sek-

tor, wykorzystując globalne rozwiązania informa-
tyczne, będą narzucać je instytucjom finansowym 
przez siebie konsolidowanym, co może spowolnić po-
zyskiwanie nowych kontraktów albo spowodować 
utratę już zawartych umów. Wystąpienie takiej sytuacji 
może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju 
Asseco. 

Ryzyko związane z obsługą przetargów publicznych 

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

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych 
kontraktów 

Działalność w sektorze informatycznym charakteryzuje 
się tym, że większość zamówień stanowiących źródła 
przychodu Asseco Poland rozstrzyga się w formie prze-
targów. Nie ma jednak pewności, że  Spółka w przyszło-
ści będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, któ-
rych realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonują-
cego poziomu przychodów. Opisane wyżej czynniki 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju 
Asseco. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Pol-
ski 

Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle sko-
relowany z ogólną sytuacją gospodarczą. Na wyniki fi-
nansowe osiągane przez Asseco Poland największy 
wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, wielkość zamó-
wień publicznych na rozwiązania informatyczne, po-
ziom inwestycji w przedsiębiorstwach, poziom inflacji 
oraz poziom kursów walut obcych względem PLN. 
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Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych klien-
tów 

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

Ryzyko wzrostu kosztów pracy 

Przeszło 70,0% kosztów związanych z prowadzonymi 
projektami stanowią koszty wynagrodzeń. Przy tak wy-
sokim zaangażowaniu pracy ludzkiej wzrost kosztów 
wynagrodzeń może niekorzystnie wpłynąć na marżę 
projektów, a w konsekwencji na wynik Asseco Poland. 

Zarządzanie ryzykiem wzrostu kosztów pracy przez 
Spółkę polega na stosowaniu środków, które zmniej-
szają prawdopodobieństwo wystąpienia efektów ne-
gatywnych przy zmianach wynagrodzeń na rynku. As-
seco m.in. i zatrudnia ludzi w wielu rejonach geogra-
ficznych, co pozwala zdywersyfikować ryzyko; (ii) pro-
wadzi stały monitoring wynagrodzeń na rynku, dzięki 
czemu unika zaskoczenia; oraz (iii) utrzymuje właściwą 
strukturę - piramidę zatrudnienia w ujęciu poszczegól-
nych poziomów kompetencyjnych. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpre-
tacji 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej in-
terpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa 
podatkowego, prawa bankowego, prawa ubezpieczeń 
(w tym ubezpieczeń społecznych), ustawy o zamówie-
niach publicznych, ustawy o ochronie danych osobo-
wych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
ustawy o ofercie publicznej i kodeksu spółek handlo-
wych, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem 
prawnym, w jakim Asseco Poland prowadzi działalność. 
Szczególnie częstym zmianom podlegają przepisy oraz 
interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka orga-
nów skarbowych, a także orzecznictwo sądowe w tej 
dziedzinie nie są jednolite. W wypadku przyjęcia przez 
organy podatkowe odmiennej niż Spółka interpretacji 
przepisów podatkowych można się liczyć z negatyw-
nymi konsekwencjami wpływającymi na działalność 
oraz sytuację finansową Asseco oraz osiągane przez nie 
wyniki finansowe. Ryzyko takie związane jest w szcze-
gólności z ewentualnym kwestionowaniem przez or-
gany podatkowe zawieranych przez Asseco transakcji 
z  podmiotami powiązanymi. Może mieć to istotny ne-
gatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wy-
niki lub perspektywy rozwoju Asseco. 

Ryzyko utraty zaufania klientów 

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

Ryzyko niewłaściwego oszacowania zakresu prac 
projektowych 

Zyski Asseco pochodzą głównie z realizacji złożonych 
projektów informatycznych prowadzonych na podsta-
wie kontraktów o ustalonym z góry wynagrodzeniu. 
Realizacja takich projektów wymaga bardzo dobrego 
planowania zarówno w zakresie harmonogramu prac, 
jak i zasobów potrzebnych do realizacji obiecanego za-
kresu projektu. Spółka stosuje w tym zakresie złożone 
procedury, które z jednej strony ułatwiają przygotowa-
nie właściwego planu, a z drugiej strony zapobiegają 
sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych kosztów. 

Zarządzanie ryzykiem niewłaściwego oszacowania za-
kresu prac projektowych polega na stosowaniu przez 
Asseco Poland opartych na światowych standardach 
i własnych doświadczeniach metod szacowania kosz-
tów w projektach, określania harmonogramu oraz sza-
cowania ryzyk mogących zagrozić terminowej, meryto-
rycznej lub finansowej realizacji zadań. 

Ryzyko zawarcia kontraktu z nieuczciwym odbiorcą 

Asseco narażone jest na ryzyko związane z niewywiązy-
waniem się z umów przez kontrahentów. Po pierwsze 
ryzyko to dotyczy wiarygodności kredytowej oraz do-
brej woli odbiorców, którym Spółka dostarcza rozwią-
zania informatyczne, po drugie dotyczy ono wiarygod-
ności kredytowej kontrahentów, z którymi zawierane 
są transakcje dostawy. 

Środki kontroli ryzyka polegają na monitoringu termi-
nowości przelewów oraz w razie potrzeby upomnieniu 
się o należną zapłatę. W przypadku mniejszych klien-
tów pomocny jest natomiast monitoring prasy branżo-
wej, analiza poprzednich doświadczeń, doświadczeń 
konkurencji itp. 

Ryzyko związane z niemożnością dokonania efektyw-
nej integracji przejmowanych podmiotów oraz osią-
gnięcia zamierzonego zwrotu z poszczególnych akwi-
zycji lub inwestycji 
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Asseco Poland realizuje strategię rozwoju polegającą 
m.in. na przejęciach lub inwestycjach kapitałowych 
w spółki działające w sektorze informatycznym. Wy-
cena przyszłych przejęć czy inwestycji zależeć będzie 
od warunków rynkowych, a także od innych czynników 
pozostających poza kontrolą Asseco. Nie można wyklu-
czyć, że podmiot inwestujący nie będzie w stanie pra-
widłowo oszacować wartości dokonywanych przejęć 
i inwestycji. Istnieje również ryzyko, że wyniki osiągane 
przez spółki będące przedmiotem przejęć czy inwesty-
cji okażą się gorsze od początkowych szacunków, co 
może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z tych trans-
akcji w stosunku do pierwotnie oczekiwanych. 

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych 
pracowników 

Działalność Asseco Poland oraz perspektywy rozwoju 
są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia 
oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują pro-
jekty informatyczne. Znaczny popyt na specjalistów z 
branży informatycznej oraz działania konkurencji mogą 
doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a 
także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników 
o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifika-
cjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych pracow-
ników będzie miało negatywny wpływ na realizację 
prowadzonych przez Asseco projektów informatycz-
nych oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i za-
kresu usług, co z kolei może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub 
perspektywy rozwoju Asseco. 

Ryzyko wycieku danych  

Na skutek celowego działania osób trzecich lub nieucz-
ciwych pracowników, jak również błędów lub niefraso-
bliwości pracowników albo podwykonawców, poufne 
dane Spółki lub jej klientów mogą zostać ujawnione 
nieuprawnionym osobom. Zaistnienie takiej sytuacji 
może negatywnie wpłynąć na postrzeganie Asseco 
przez klientów i przełożyć się na negatywny wpływ na 
jej działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspek-
tywy rozwoju. 

Ryzyko majątkowe 

Na skutek nadużyć lub błędów pracowników Asseco 
spółka może ponieść szkody w majątku. Zaistnienie ta-
kiej sytuacji może wpłynąć negatywnie na kondycję fi-
nansową spółki i ciągłość jej działania, a  tym samym 
przełożyć się na negatywny wpływ na działalność, sytu-
ację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju. 

Ryzyko polityki personalnej  

Asseco Poland może ponieść koszty w związku z  uza-
sadnionymi lub nieuzasadnionymi roszczeniami pra-
cowników dotyczącymi dyskryminacji, warunków 

pracy itp. Wystąpienie którejkolwiek z powyższych sy-
tuacji może mieć istotny negatywny wpływ na działal-
ność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy roz-
woju Asseco. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE 

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finanso-
wymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcze-
śniej publikowanymi prognozami wyników na 
dany rok. 

Spółka Asseco Poland S.A. nie publikowała prognoz wy-
ników na 2014 rok. 

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

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. nie publikował pro-
gnoz wyników finansowych na 2015 rok ani na kolejne 
okresy finansowe. 

Zmiany zasad zarządzania Spółką 

W 2014 roku nie wystąpiły zmiany w zakresie zarządza-
nia Spółką.  

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzoru-
jących 

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących 
zostały przedstawione w punkcie 32 not objaśniających 
do rocznego jednostkowego sprawozdania finanso-
wego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 
grudnia 2014 roku. 

Umowy zawarte między Spółką a osobami za-
rządzającymi przewidujące rekompensatę w ra-
zie ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska 

Nie istnieją żadne umowy zawarte między Asseco Po-
land S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące re-
kompensatę w wypadku ich rezygnacji lub zwolnienia 
z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub w 
razie ich odwołania lub zwolnienia z powodu połącze-
nia przez przejęcie. 

Informacje o znanych emitentowi umowach, w 
wyniku których mogą w przyszłości nastąpić 
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

Nie istnieją żadne umowy w wyniku których mogą w 
przyszłosci nastąpić zmiany w proporcjach posiada-
nych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obli-
gatariuszy. 

Powiązania organizacyjne lub kapitałowe 

Asseco Poland S.A. jest podmiotem dominującym 
Grupy Asseco Poland, a powiązania kapitałowe jed-
nostki zostały przedstawione w punkcie 9 not objaśnia-
jących do rocznego sprawozdania finansowego Asseco 
Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 
roku. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Opis transakcji z podmiotami powiązanymi został 
przedstawiony w punkcie 25 not objaśniających do 
rocznego sprawozdania finansowego Asseco Poland 
S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 
Transakcje te zostały zawarte na warunkach rynko-
wych. 

Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwaran-
cje  

Opis zaciągniętych kredytów, udzielonych pożyczek, 
poręczeń lub gwarancji został przedstawiony w punk-
tach 20 i 27 not objaśniających do rocznego sprawoz-
dania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakoń-
czony dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Informacje o udzielonych w danym roku pożycz-
kach 

Informacje o udzielonych w danym roku pożyczkach 
przez Asseco Poland S.A. zostały zawarte w punkcie 11 
not objaśniających do rocznego sprawozdania finanso-
wego Asseco Poland S.A. za okres rok zakończony dnia 
31 grudnia 2014 roku. 

Opis pozycji pozabilansowych 

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu pod-
miotowym, przedmiotowym i wartościowym został 
przedstawiony w punktach 27 i 28 not objaśniających 
do rocznego sprawozdania finansowego Asseco Poland 
S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Opis wykorzystania wpływów z emisji 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 
roku Asseco Poland S.A. nie wyemitowało nowej serii 
akcji. 

Informacje o systemie kontroli programów akcji 
pracowniczych 

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

Informacje o znaczących umowach dla działal-
ności Spółki 

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. Spółka 
nie podpisała żadnych znaczących umów.  

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

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie była 
stroną w żadnym postępowaniu toczącym się przed są-
dem, organem właściwym dla postępowania arbitrażo-
wego lub organem administracji publicznej, którego 
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wartość przekraczałaby równowartość 10% kapitałów 
własnych Spółki. 

Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego przez 
Asseco Poland S.A. zawarte zostały w oddzielnym Ra-
porcie o stosowaniu przez Asseco Poland S.A. zasad 
ładu korporacyjnego w roku 2014. 

Informacja dotycząca zawarcia umowy z pod-
miotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych 

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania spra-
wozdań Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Ernst & Yo-
ung Audit sp. z o.o.) w przedmiocie badania jednostko-
wego oraz skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego Asseco Poland S.A. sporządzonego za rok zakoń-
czony dnia 31 grudnia 2014 roku została zawarta w 
dniu 24 czerwca 2014 roku. 

Informacje o wynagrodzeniu podmiotu upraw-
nionego do badania sprawozdań finansowych 

Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdań finansowych zostały przedsta-
wione w punkcie 31 not objaśniających do rocznego 
sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Niniejsze sprawozdanie z działalności Zarządu zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Asseco  
Poland S.A. dnia 13 marca 2015 roku. 



 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ASSECO POLAND S.A. DO RAPORTU ROCZ-
NEGO  

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 



 

   

   

   

Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 

Zarząd Asseco Poland S.A. oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. 
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości, tj. z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwier-
dzone przez Unię Europejską.  

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

Adam Góral Prezes Zarządu 
 

Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu 
 

Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu 
 

Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu 
 

Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu 
 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu 
 

Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu 
 

Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu 
 

Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu 
 

Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu 
 

Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu 
 



 

   

   

   

Oświadczenie Zarządu Asseco Poland S.A. w sprawie podmiotu uprawionego do badania rocznego sprawozdania 
finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 

Zarząd Asseco Poland S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco 
Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, tj. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli re-
widenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o bada-
nym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i normami zawodowymi. 
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Asseco Poland S.A. 
ul. Olchowa 14 
35-322 Rzeszów 
 
tel.: +48 17 888 55 55 
fax: +48 17 888 55 50 
e-mail: info@asseco.pl 

 

Dział Relacji Inwestorskich 

Tel: +48 22 574 86 58 

Fax: +48 22 574 82 82 

e-mail: inwestor@asseco.pl 
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