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Asseco Business Solutions

Wyniki finansowe spółki
po IV kwartałach 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.

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

Zajmuje się produkcją
i wdrażaniem
oprogramowania ERP oraz
outsourcingiem

Asseco Business Solutions

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
ponad 60 mln PLN zysku netto

Wyniki Asseco BS po IV kwartałach 2009 r.
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Wyniki wg segmentów po IV kwartałach 2009 vs. 2008

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

* dane w tys PLN
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Zmiana w strukturze zatrudnienia w 2009 r.
Rok zakończony 31 grudnia 2009

Rok zakończony 31 grudnia 2008
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Przychody ze sprzedaży po IV
kwartałach 2009 r. z podziałem
na sektory

Wybrane umowy realizowane
w 2009 r.

• Autostrada Eksploatacja SA
• Bank Ochrony Środowiska S.A
Przedsiębiorstwa

Sektor publiczny

• Bank Millenium S.A.
• Bokaro Szeligowscy Sp. J.
• Canpol Babies Sp. z. o.o.

6.9

• Elektro-spark Sp. z o.o.
• Fabryka Mebli "RAWA"

22.7

Bankowość i finanse

126.6

• FEU VERT Sp. z o.o.
• Firma Księgarska Jacek Olesiejuk
• GK Makarony Polskie S.A.
• Laboratorium Kosmetyczne JOANNA
• McDonald’s Polska Sp. z o.o.
• Play P4 Sp. z o.o.
• Stachura Sp. z o.o.
• Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

* dane w mln PLN

Wyniki Asseco BS w IV kwartale 2009 r.
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Segmenty, wg których w przeszłości obliczane były wyniki:
• ERP małe
• ERP duże
• Outsourcing

* dane w tys PLN

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

Bankowość i finanse

Przedsiębiorstwa

6.2

Sektor publiczny

* dane w mln PLN

2.4

36.7

Backlog na 2010 r.
Backlog AssecoBS na 2010r. po QIV 2009r. wynosi 59% sprzedaży za 2009r.
Backlog AssecoBS na 2009r. po QIV 2008r. wynosił 58% sprzedaży za 2008r.

* dane w mln PLN

Płynność finansowa spółki
Środki pieniężne

48.429

Wskaźnik płynności bieżącej

3.1

Wskaźnik płynności gotówkowej

1.7

(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

(środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe)

• finansowanie działalności ze środków własnych
• brak zaciągniętych kredytów

• wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego

* dane w tys PLN

Zagraniczne rynki zbytu

Asseco BS – przeciwdziałanie spowolnieniu
•

Zwiększenie dyscypliny kosztowej
•

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

•
•

•

kontrola wydatków

Wzmocnienie sprzedaży
•

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

Integracja ABS
•

działy kadr oraz księgowy w siedzibie Spółki

•

jednolity system informatyczny w zakresie kadr, płac
oraz finansów

•

zmiana systemu wynagrodzeń – uzależnienie od
poziomu wyniku

•

wspólny dział IT, marketingu i wsparcia sprzedaży oraz dział rozwiązań systemowych

Główne wydarzenia w Asseco BS w 2009 r.
•

Połączenie Spółki Asseco Business Solutions S.A. ze Spółką Anica
System S.A.

•

Wypłata dywidendy w wysokości 0,42 zł za akcję

•

Premiera programu pod marką Asseco WAPRO MAX pozwoliła na
utworzenie platformy produktowej między Asseco SOFTLAB oraz Asseco
WAPRO, co zaowocowało rozszerzeniem spektrum Klientów o firmy
przeznaczające mniejszy budżet na oprogramowanie i wdrożenie systemu.

System Asseco WAPRO MAX został

wyróżniony Złotym Bitem ERP,

nagrodą przyznawaną przez uczestników Konferencji ERP GigaCon.

Plany Asseco BS na 2010 r.
•

Zakończenie prac nowymi wersjami następujących rozwiązań
▪
▪
▪

Asseco ERP (Wersja 3.0)
Asseco EBI Mobile (Wersja 3.0)
Asseco FAKTOR (Wersja 2.0)

•

Wdrożenia aplikacji ERP w modelu Saas (Software as a Service)

•

Przeprowadzki do nowych lokalizacji w Lublinie i Warszawie

•

Rekomendacja wypłaty dywidendy

•

Plany inwestycyjne - ?

Dziękujemy za uwagę

