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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.





* dane w tys. PLN
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Wyniki wg segmentów I kwartał 2010 r. vs. I kwartał 2011 r. 
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Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2011 roku
z podziałem na sektory
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Rentowność za IV kwartały 2010 r. 
oraz I kwartał 2011 r.

IQ2010 IIQ2010 IIIQ2010 IVQ2010 IQ2011

EBIT 9 097 6 780 8 120 11 781 11 235

EBITDA 11 724 9 377 10 794 14 320 13 910

zysk netto 7 728 5 884 6 778 9 702 9 588
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Koszty za 2009, 2010 oraz I kwartał 2011 r. 

* dane w mln PLN

IQ2009 IIQ2009 IIIQ2009 IVQ2009 IQ2010 IIQ2010 IIIQ2010 IVQ2010 IQ2011

Przychody ze 
sprzedaży 40,75 37,66 32,52 45,27 36,68 37,66 42,51 51,74 42,49

Koszty własny 
sprzedaży (bez cogs) 20,28 18,31 17,18 19,78 18,52 20,01 17,96 19,45 20,49

Koszty sprzedaży 2,35 1,69 1,08 1,17 1,10 0,74 0,65 1,46 1,24

Koszty ogólne 
zarządu 4,79 5,07 3,40 4,86 4,22 4,21 4,08 5,46 4,74

Suma kosztów 27,42 25,07 21,66 25,81 23,84 24,96 22,69 26,37 26,47
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Zmiany w strukturze zatrudnienia w Asseco BS
I kwartał 2010 r. vs. I kwartał 2011 r.

* dane w mln PLN

Zatrudnienie 
na dzień

31 marca 2010 31 marca 2011 zmiana %

Zarząd 
4 4 0,0%

Działy 
produkcyjne

510 552 8,2%

Działy serwisowe
51 52 2,0%

Działy handlowe
36 34 -5,6%

Działy 
administracyjne

55 46 -16,4%

Pozostali
4 2 -50,0%

Razem 660 690 4,5%
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Cash flow I kwartał 2010 r. 

* dane w mln PLN
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Cash flow I kwartał 2011 r. 
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Backlog na 2011 r.  

* dane w mln PLN

Backlog Asseco BS na 2011 r. po I kwartale 2011 r. wynosi:

• 107 % backlogu na 2010 r. po I kwartale 2010 r.

• 66 % sprzedaży za 2010 r.



Płynność finansowa Spółki

Środki pieniężne 63.357
Wskaźnik płynności bieżącej
(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 4.7
Wskaźnik płynności gotówkowej 
(środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe)

3.1

Od 1 stycznia 2007 r. Asseco Business Solutions zanotowało 100 178 mln PLN zysku netto.



Asseco BS na GPW 

▪ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwaliło 20 kwietnia 2011 r. wysokość

dywidendy: 0,90 zł za akcję.

▪ Dzień dywidendy przypadnie na dzień 16

maja 2011, natomiast termin wypłaty

dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.

▪ Od początku 2011 roku Spółka zanotowała

wzrost kursu akcji z 12,90 zł (kurs otwarcia z

dnia 3 stycznia 2010 r.) do 13,50 zł (kurs

otwarcia z dnia 28 kwietnia 2011 r.)

Kurs akcji Asseco BS: styczeń  – kwiecień 2011 r.

Kurs akcji Asseco BS: 5 stycznia 2009 r. – 28 kwietnia 2011 r.



Nowy produkt: Asseco Softlab SEOD

Asseco Softlab SEOD jest systemem typu 
BPM (Business Process Management) oraz 
DMS (Document Management Systems) 
służącym do optymalizacji procesów 
wewnętrznych firmy. 

System wspiera procesy obiegu zadań i 
informacji w organizacji oraz umożliwia 
konwersję dokumentów papierowych 
przetwarzanych w trakcie ich realizacji do 
postaci elektronicznej. 

Aplikacja jest zaprojektowana do 
wspomagania w szczególności takich 
obszarów jak zakupy, urlopy, nieobecności 
czy delegacje. 

Może służyć także do wsparcia procesów w 
obszarze działalności operacyjnej, np. 
obsługa ofert, umów, zleceń fakturowania 
oraz pozostałej dokumentacji niefinansowej.

Asseco Softlab SEOD jest dostępny 
poprzez przeglądarkę internetową oraz 
aplikację działającą na telefonach 
komórkowych. 

Dostępny zarówno jako moduł systemu 
Asseco Softlab ERP oraz jako niezależna 
aplikacja.



Dziękujemy za uwagę


