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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.



• Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions

• lider wśród polskich dostawców systemów ERP;

• kompleksowa oferta: 

• oprogramowanie dla MSP,

• indywidualnie dostosowywane systemy ERP dla średnich i dużych firm,

• systemy mobilne i faktoringowe, 

• usługi outsourcingu IT.  

• Wyniki finansowe po I kwartale 2009 roku

• dobre wyniki finansowe na tle rynku 

• 40 745 tys. PLN przychodów ze sprzedaży  

• wzrost sprzedaży w strategicznych segmentach – ERP duże i Systemy mobilne o 5 i 11%

• EBITDA na poziomie 9 734 tys. PLN, EBIT 7 107 tys. PLN 

• spadek kosztów operacyjnych

• backlog na 2009 po I kwartale wynosi 60% ubiegłorocznej sprzedaży 

Wprowadzenie
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Kompleksowa oferta IT dla przedsiębiorstw



*zysk netto za IQ2008 przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
dane w mln PLN  

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej 
Asseco BS po pierwszym kwartale 2009 

Podatek dochodowy w IQ2009: 1 477 tys. PLN  
Podatek dochodowy w IQ2008: 835  tys. PLN 



Wyniki wg segmentów po pierwszym 
kwartale 2009 vs. 2008 

źródło: Asseco BS, dane w tys. PLN
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Wyniki po pierwszym kwartale 2009 
wraz z danymi porównawczymi 

skonsolidowane 
wyniki GK Asseco 
BS po pierwszym 

kwartale 2008

jednostkowe 
wyniki Asseco BS 

po pierwszym 
kwartale 2009*

wyniki 
Anica System 

po pierwszym 
kwartale 2009*

skonsolidowane 
wyniki GK Asseco 
BS po pierwszym 

kwartale 2009

Przychody ze sprzedaży 42 238 28 436 13 215 40 745

zmiana % -4%

EBITDA 10 742 5 268 4 471 9 734

zmiana % -9%

Zysk operacyjny 8 449 3 389 3 692 7 107

zmiana % -16%

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej

6 996** 6 042

zmiana % -14%

Zysk netto 7 806 2 721 3 290 6 042

zmiana % -22%

* pełne dane jednostkowe bez wyłączeń konsolidacyjnych
** zysk netto przypadający  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
dane w tys. PLN  



Wyniki po pierwszym kwartale 2009
Wybrane umowy realizowane 

w I kwartale 2009

▪ Atlas

▪ BRW

▪ Cezex

▪ Cross Poland 

▪ Dom Maklerski Penetrator

▪ Euroser 

▪ Fabryka Mebli "RAWA"

▪ Feu Vert 

▪ Hortex Holding

▪ Invest Bank 

▪ Sequoia

▪ Sklepy Komfort

▪ Sklepy Komfort w Czechach

▪ SKOK Kujawiak

▪ Sped Partner

▪ Studio Prostych Form 

▪ Szeptycki

▪ Vesuvius 

▪ Wyborowa

▪ Zakłady Chemiczne "Permedia"

• przyrost sprzedaży w strategicznych segmentach

• wyniki ERP obciążone nowym systemem FK i pozostałymi   

jeszcze kosztami e-learningu

• spowolnienie gospodarcze 

• tymczasowe wstrzymanie inwestycji przez klientów



Główne wydarzenia w Grupie Kapitałowej 
Asseco BS 

• Zarejestrowanie połączenie Asseco Business Solutions S.A. z Anica System S.A. – 01.04.2009r.

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

• Wypłata dywidendy (rekomendacje Zarządu)

• 0,42 zł za akcję 

• planowany termin wypłaty – 10 czerwca

• Prace nad nowymi produktami

• WF-Mag Mobile 2 - nowy produkt dedykowany sektorowi MSP –

rozwiązanie ma za zadanie wspierać pracę małych i średnich firm działających 

w oparciu o przedstawicieli terenowych; w sprzedaży od 4 maja;

• WA-PRO Max – nowy produkt ERP dla największych klientów WA-PRO; 

wartość wdrożenia ok. 50-150 tys. PLN; dystrybucja przez sieć 

Partnerów Handlowych;



do 50 tys.

od 100 tys. do 1 
mln zł

System ERP 
Asseco 

SOFTLAB
dla średnich i 
dużych firm,
platforma  

MS SQL Server

Systemy ERP 
Asseco SAFO
dla średnich i 
dużych firm, 
platforma 

Oracle

Systemy 
mobilne Asseco 

EBI dla 
średnich i 

dużych firm

Usługi 
outsourcingu IT 
realizowane w 

oparciu o normę 
ISO 27001 

NOWY PRODUKT ERP

Oprogramowanie Asseco WAPRO 
dla małych firm

> 1 mln zł

budżet klienta pełna oferta

Komplementarna oferta produktów i usług 

WF–Mag Mobile 2 -
system mobilny 

dla małych 
przedsiębiorstw



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)



Asseco BS – nasze atuty w walce z kryzysem

• pełna komplementarność oferowanych rozwiązań i produktów

• oferta dla każdego segmentu rynku

• doświadczenie we wdrażaniu własnych nowoczesnych rozwiązań informatycznych w kraju i za granicą

• wieloletnie doświadczenie konsultingowe - umiejętność dostosowywania oferowanych rozwiązań do 

specyfiki branży, w której działa Klient

• know-how specjalistów obejmujące m.in.: technologię informatyczną, metodykę wdrożeń i wiedzę o 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw

• wsparcie międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco

• finansowanie działalności ze środków własnych 

• brak zaciągniętych kredytów 

• wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego



Backlog na 2009r.

Skonsolidowany backlog Asseco BS na 2009 rok po pierwszym kwartale wynosi 60% 
ubiegłorocznej sprzedaży 



Dziękujemy za uwagę


