Warszawa, 25 sierpnia 2009

Asseco Business Solutions

Wyniki finansowe spółki
po pierwszym półroczu 2009

Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty sprzedaży
jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Asseco Business Solutions (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji
o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów
wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki.
Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy
lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu
jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Spółka uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma
gwarancji, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na
informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie
założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.
Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły
żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii
zawartych w niniejszej prezentacji.
Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi
przyszłości”. Oświadczeń dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków
czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa
Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu,
w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące
przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami
jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych.
Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom.
Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej
prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też
jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania
niniejszej prezentacji lub jej treści.
Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego
rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Spółki.
Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania
wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

Firma, która powstała
w 2007 r. po połączeniu Incenti,
Safo, Softlab, WA-PRO
i Anica System

Jako spółka GPW
w Warszawie firma
zadebiutowała
19 listopada 2007 r.

Asseco Business Solutions
Zajmuje się produkcją
i wdrażaniem
oprogramowania ERP oraz
outsourcingiem
Posiada kilkanaście biur
w całej Polsce

Zatrudnia ok. 700
wykwalifikowanych
specjalistów

Asseco BS w pierwszej 5 rankingu TOP 200 firm osiągających
największe przychody ze sprzedaży systemów ERP w 2008 r.

Źródło: Computerworld

„Zdaniem ankietowanych CIO, największą popularnością w tym i kolejnym roku będą cieszyć się aplikacje
biznesowe. Tego typu inwestycje planuje 60% z nich.”
Andrzej Maciejewski, Computerworld, 7 lipca 2009 r.

Od 1 stycznia 2007 Asseco Business Solutions zanotowało
zysk netto ponad 46 mln PLN

Wyniki Asseco BS po pierwszym półroczu 2009 r.
Przychody ze sprzedaży

* dane w mln PLN
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Wyniki wg segmentów po pierwszym półroczu
2009 vs. 2008

Segmenty, wg których w przeszłości obliczane były wyniki:
• ERP małe
• ERP duże
• Outsourcing

* dane w mln PLN

Przychody ze sprzedaży po pierwszym
półroczu 2009 z podziałem na sektory

Przedsiębiorstwa

Bankowość i finanse

13.8

62.2

Wybrane umowy realizowane
w pierwszym półroczu 2009
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Wyniki Asseco BS w drugim kwartale 2009

* dane w mln PLN

0.2%

0.9%

1.2%

20.8%

Wyniki wg segmentów w drugim kwartale
2009 vs. 2008

Segmenty, wg których w przeszłości obliczane były wyniki:
• ERP małe
• ERP duże
• Outsourcing

* dane w mln PLN

Przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2009 r.
z podziałem na sektory

Bankowość i finanse

Przedsiębiorstwa
9.4

0.9

Sektor publiczny

* dane w mln PLN

27.2

Backlog na 2009r.
Backlog Asseco BS na 2009 rok po pierwszym półroczu wynosi 73% ubiegłorocznej
sprzedaży.

* dane w mln PLN

Płynność finansowa spółki
Środki pieniężne

27.906

Wskaźnik płynności bieżącej

3.5

Wskaźnik płynności gotówkowej

1.5

(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

(środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe)

• finansowanie działalności ze środków własnych
• brak zaciągniętych kredytów
• wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego

* dane w mln PLN

Główne wydarzenia w Asseco BS w pierwszym
półroczu 2009 r.
•

Zarejestrowanie połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Anica System S.A. – 1 kwietnia 2009 r.

•

Zmiany w Zarządzie Spółki:
- od 24.06.2009 Zarząd składa się z 4 osób:
Romuald Rutkowski - Prezes Zarządu,
Wojciech Barczentewicz - Wiceprezes Zarządu,
Piotr Masłowski - Wiceprezes Zarządu
Mariusz Lizon - Członek Zarządu

•

Wypłata dywidendy 9 czerwca 2009 r.: 0,42 zł za akcję.

•

Prace nad uspójnieniem oferty produktowej, także poprzez jednolity system nazewnictwa produktów.

•

Aktualizacja informacji dot. potrzeb Klientów i praca nad nowymi formami produktów:
-

Premiera programu mobilnego skierowanego do małych i średnich firm WF-Mag Mobile 2

-

Prace nad nowym produktem pod marką WAPRO MAXX – wsparcie kampanią outdoroową

Zagraniczne rynki zbytu

Wspólne działania z innymi podmiotami

•

Wdrożenie systemu ERP opracowanego przez Asseco
Business Solutions w całej Grupie Kapitałowej Asseco Poland

•

Współpraca z Asseco Poland przy rozwijaniu portfolio

Klientów z sektora finansowego

Asseco BS – przeciwdziałanie spowolnieniu
•

Zwiększenie dyscypliny kosztowej
•

wdrażanie system analizy projektowej, który umożliwi ocenę rentowności projektów
komercyjnych prowadzonych przez Grupę

•
•

•

kontrola wydatków

Wzmocnienie sprzedaż
•

orientacja na długoterminowe kontrakty

•

zacieśnienie współpracy z dotychczasowymi Klientami

•

reorganizacja działów handlowych – przypisanie zespołów do poszczególnych produktów

•

plany nawiązania współpracy z międzynarodowymi spółkami z Grupy Asseco

Połączenie Asseco BS z Anica System
•

działy kadr oraz księgowy w siedzibie Spółki

•

jednolity system informatyczny w zakresie kadr, płac
oraz finansów

•

zmiana systemu wynagrodzeń – uzależnienie od
poziomu wyniku

•

powołanie Centrów Kompetencyjnych (BI, WMS, FK, Mobile)

Cadbury Portugal
•

•

•

Cadbury jest firmą zajmująca się produkcją słodyczy
i napojów z centralą w Londynie w Wielkiej Brytanii.
Jest obecnie największym na świecie producentem słodyczy.
W maju 2008 roku doszło do podziału firmy znanej wczesniej
pod nazwą Cadbury-Schweppes na Cadbury i Dr Pepper
Snapple Group.
Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych i należy do indeksu FTSE 100 (100 spółek
o najwyższej kapitalizacji).

Wdrożenie Asseco BS
Cel projektu
•

Kolejne wdrożenie zagraniczne Asseco BS, mające na celu rollout systemu Asseco EBI
Mobile na kolejne (krajowe) organizacje sprzedażowe Cadbury w Europie.

Rozwiązania Asseco BS
•
•
•

Wdrożenie systemu Asseco EBI Mobile dla kilkudziesięciu przedstawicieli handlowych
pracujących dla tradycyjnego oraz nowoczesnego kanału dystrybucji
Wdrożenie systemu w modelu outsourcingu (ASP) w oparciu o Data Center Asseco BS
Pełny zakres funkcjonalny systemu Asseco EBI Mobile w tym:
– Zamówienia
– Merchandising
– Routeplanning
– Zarządzanie pracą przedstawicieli
– Integracja systemu Asseco EBI Mobile
z systemami klienta: SAP

Autostrada Eksploatacja S.A.
•

•
•

•
•

•

Autostrada Eksploatacja S.A. to spółka operatorska działająca na podstawie umowy
z Koncesjonariuszem - Autostradą Wielkopolską S.A.
Od października 2004 roku spółka eksploatuje liczący 149 km odcinek autostrady A2.
Głównym zadaniem zatrudniającej ponad 300 osób firmy jest bieżące utrzymanie
autostrady. Obejmuje to sprzątanie drogi, usuwaniu z niej niebezpiecznych
przedmiotów,
naprawianiu
i
bieżącej
konserwacji
wyposażenia
obiektów
autostradowych, dbanie zieleń wzdłuż autostrady, zimą odśnieżaniem.
Spółka AE S.A jest również odpowiedzialna za pobór opłat za przejazd..
Każdy odcinek autostrady patrolują wozy patrolowe oraz grupy interwencyjne do tzw.
akcji szybkich. Każdy odcinek autostrady obsługiwany jest przez około 35
pracowników zatrudnionych w każdym z Obwodów Utrzymania Autostrady oraz 40
kasjerów zatrudnionych na każdym z 3 Placów Poboru Opłat.
Centrum Zarządzania Autostradą, do którego spływają wszystkie informacje związane
z działaniem autostrady działa nieprzerwanie całą dobę.

Wdrożenie Asseco BS
Cel projektu
•
•

Zwiększenia efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń przez wdrożenie systemu
Utrzymania Ruchu, pozwalającego na planowanie przeglądów oraz remontów
Lepsza analiza i kontrola efektywności i kosztów dzięki wdrożeniu modułu zgłaszania
awarii i usterek, umożliwiającego uzyskanie zaawansowanych, wielowymiarowych
analiz.

Rozwiązania Asseco BS
•

Wdrożenie systemu Asseco SOFTLAB ERP w podstawowych obszarach działania firmy
– Serwis i remonty
– Zarządzanie środkami trwałymi
– Finanse i księgowość
– Kadry i płace

Black Red White
•

•
•
•
•

Jedna z największych, najbardziej znanych fabryk Polskich
fabryk mebli, oferująca wysokiej jakości produkty za rozsądną
cenę
Dystrybuuje swoje produkty poprzez sieć własnych salonów
firmowych oraz za pośrednictwem sklepów partnerskich
BRW S.A. prowadzi produkcje w 17 zakładów produkcyjnych i
zatrudnia ponad 6 000 pracowników.
Firma posiada oddziały w Polsce i za granicą (w tym w USA,
Kanadzie i na Ukrainie).
Oferta BRW S.A obejmuje obecnie ponad 800 modeli.

Wdrożenie Asseco BS
Cel projektu
•
•
•

•

Kolejne wdrożenie w branży meblarskiej Asseco BS
Informatyzacja handlu detalicznego w 45 dużych salonach meblowych
Lepsze zarządzanie przez managerów z centrali firmy cenami sprzedaży i
promocjami oraz lepsza kontrola nad dostępnością towaru w poszczególnych
salonach
Dokładniejsze analizy oraz lepsza kontrola kosztów przez wdrożenie modułu BI

Rozwiązania Asseco BS
•
•
•
•

Wdrożenie of safo.erp, safo.bi i safo.mag
Kilkuset użytkowników systemu ERP
skonfigurowanego pod potrzeby branży meblarskiej
Ponad 300 użytkowników sprzedaży detalicznej w
salonach.
Wdrożenie funkcjonalności WMS w sklepie
posiadającym duży magazyn

Case Study
• największy w Polsce internetowy hipermarket elektroniczny
• sprzedaje ponad 40.000 produktów miesięcznie
• 1 milion Klientów miesięcznie
• wzrost prawie 100% rocznie
• drugie miejsce w rankingu Deloitte Fast 50 – rankingu najszybciej rozwijających się firm
technologicznych
z Europy Środkowej

Case Study
Zakres wdrożenia systemu ERP Asseco Business Solutions
 Logistyka i Sprzedaż
 Zarządzanie zakupami
 Integracja ze sklepem internetowym
 Elektroniczna wymiana danych (EDI)
 Zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania
 Reklamacje i Serwis
 Obsługa Help Desk
 Finanse i Księgowość
 Kadry i Płace

Dziękujemy za uwagę

