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Haitong Bank w raporcie z 31 maja (godz. 10:30) obniża rekomendację dla Asseco do 

NEUTRALNIE (poprzednio Kupuj), jednocześnie obniżając cenę docelową do 79,1 PLN 

z 89,3 PLN.  

  

Obniżamy rekomendację dla Asseco Poland do NEUTRALNIE (z KUPUJ) i cenę docelową akcji 

do 79,1 PLN (z 89,3 PLN) w związku ze wzrostem RFR do 7 proc. (vs. 5 proc. poprzednio) 

i obniżeniem wyceny spółek porównywalnych. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę duży 

portfel zamówień na rok 2022 (11,2 mld PLN, +30 proc. r/r lub 10,1 mld PLN, +18 proc. r/r po 

uwzględnieniu różnic kursowych), podnieśliśmy nasze prognozy EBIT na lata 22E/23E 

o 9 proc./11 proc. Warto jednak zaznaczyć, że większość wzrostu portfela zamówień jest 

napędzana przez spółkę Formula Systems (+41 proc. r/r lub +23 proc. po uwzględnieniu 

różnic kursowych), której udział w wyniku netto wynosi ok. 12 proc. Po publikacji wyników za 

1Q22, Asseco Poland potwierdziło, że marża EBIT może spaść w 2022 roku do ok. 9,5 proc. 

vs. 10 proc. w 2021 roku ze względu na rosnącą presję płacową, która w 2022 roku może się 

nasilić, szczególnie w Polsce. W celu obrony marż na kontraktach, spółka prowadzi obecnie 

rozmowy z klientami z sektora użyteczności publicznej w celu podniesienia cen kontraktów 

serwisowych i dostosowania ich do nowych realiów kosztowych. Oczekujemy, że w 2022 

roku zysk netto Asseco Poland wzrośnie o 5 proc. do 490 mln PLN. W połączeniu z lepszym 

generowaniem gotówki już w 1Q22 (OpCF na poziomie XX, = proc. r/r) powinno to wspierać 

przyzwoity potencjał dywidendowy spółki w przyszłości, co również pozostaje atutem 

inwestycyjnym Asseco Poland. Według naszych szacunków spółka wyceniana jest według 

wskaźnika 22E P/E na poziomie 13,0x. 

  

Duży portfel zamówień  

Portfel zamówień na oprogramowanie i usługi własne Asseco Poland wynosi 11,2 mld PLN, 

+30 proc. r/r, przy czym: w Polsce 1,2 mld PLN, +9 proc. r/r, w Asseco International 

2,08 mld PLN, +12 proc. r/r oraz w Formula Systems 7,9 mld PLN, +41 proc. r/r. Portfel 

skorygowany o różnice kursowe wyniósł 10,1 mld PLN, +18 proc. r/r, w tym: Polska 1,2 mld 

PLN, +9 proc. r/r, Asseco International 2,03 mld PLN, +9 proc. r/r oraz Formula Systems 

6,8 mld PLN, +23 proc. r/r. Poza zmianami kursowymi, portfel zamówień Asseco Poland jest 

również wspierany przez 18 akwizycji, które spółka przeprowadziła w 2021 roku. Po 

skorygowaniu, całkowity portfel wzrósłby o ok. 15 proc. r/r, przy czym w Asseco 

International o +7 proc. r/r, w Formula Systems o +19 proc. r/r, a w Asseco Poland o +8 proc. 

r/r.  

  



 

 

Presja płacowa wpłynie na marżę EBIT w 2022 r. 

Asseco Poland spodziewa się marży EBIT na poziomie ok. 9,5 proc. w 2022 r. wobec 9,6 proc. 

w 1Q22 i 10 proc. w 2021 r., co wynika z rosnącej presji na koszty wynagrodzeń. W Grupie 

Asseco wynagrodzenia wzrosły w 1Q22 o 23 proc. r/r, ale po skorygowaniu o różnice 

kursowe wynagrodzenia wzrosłyby o ok. 13 proc. r/r. W Formula Systems wynagrodzenia 

wzrosły o ok. 14 proc. r/r (przy stałych kursach walut), w Asseco International o ok. 13 proc. 

r/r (przy stałych kursach walut), a w Polsce o ok. 8 proc. r/r. Zarząd spółki skomentował, że w 

Asseco Poland (jednostka dominująca) są jeszcze obszary biznesowe, gdzie korekta 

wynagrodzeń dopiero będzie miała miejsce. W związku z tym Asseco International czy 

Formula Systems, które mają 13-14 proc. r/r dynamiki wzrostu wynagrodzeń, są bardziej 

reprezentatywne.  

  

Trwają renegocjacje cen w umowach dotyczących obsługi serwisowej 

Asseco Poland stara się renegocjować długoterminowe umowy serwisowe, zwłaszcza 

w sektorze użyteczności publicznej, aby dostosować je do nowych kosztów. Kierownictwo 

spółki nie sprecyzowało, jaki procent całkowitych przychodów jest przedmiotem negocjacji 

w sprawie korekty kosztów. 

  

Wojna w Ukrainie zwiększyła popyt na cyberbezpieczeństwo 

ComCERT, spółka z Grupy Asseco Poland zajmująca się cyberbezpieczeństwem, spodziewa 

się podwojenia skali działalności w 2022 roku - poinformował prezes ComCert Krzysztof Dyki. 

Zwraca on uwagę, że po wybuchu wojny na Ukrainie, można zaobserwować ogromny wzrost 

zainteresowania rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa. PMR szacuje polski rynek 

cyberbezpieczeństwa na 2,1 mld zł do końca 2022 roku, co oznaczałoby wzrost o 11,3 proc. 

r/r, ale Dyki podkreśla, że te prognozy są już nieaktualne, bo powstały przed wojną. Jego 

zdaniem, dynamika wzrostu całego rynku będzie znacznie wyższa. Głównymi klientami 

ComCERT są sektory: finansowy, telekomunikacyjny i wojskowy. Asseco Poland stale 

prowadzi rozmowy akwizycyjne, obecnie z kilkoma międzynarodowymi podmiotami z branży 

cyberbezpieczeństwa. Żadne z tych negocjacji nie są jednak na zaawansowanym etapie. 

 


