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Warszawa, 25 kwietnia 2019 r., godz. 15.23 

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”), po dokonanej analizie wstępnych 

skonsolidowanych danych finansowych za pierwszy kwartał 2019 roku Grupy Asseco South 

Eastern Europe („Grupa ASEE”), informuje, że o ile nie spłyną do Spółki nowe nieoczekiwane 

informacje, spodziewa się skonsolidowanych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 

roku istotnie odbiegających od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku,  tj.:  

- skonsolidowanej wartości EBITDA Grupy ASEE na poziomie ok. 35,4 mln PLN (ok. 8,2 mln 

EUR) w porównaniu do 23,9 mln PLN w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co oznacza 

wzrost o ponad 48%; 

- skonsolidowanego wyniku na działalności operacyjnej Grupy ASEE na poziomie ok. 20,6 mln 

PLN (ok. 4,8 mln EUR) w porównaniu do 13,1 mln PLN w analogicznym kwartale ubiegłego 

roku, co oznacza wzrost o ponad 57%; 

- skonsolidowanego zysku netto Grupy ASEE na poziomie ok. 17,7 mln PLN (ok. 4,1 mln EUR) 

w porównaniu do 11,3 mln PLN w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost 

o ponad 57%; 

Tak istotna spodziewana poprawa wyników finansowych Grupy ASEE to efekt lepszych 

rezultatów we wszystkich segmentach działalności, przy czym w największym stopniu na tę 

poprawę wpłynęły operacje w segmencie Integracja systemów. Poza wzrostem organicznym, 

do poprawy wyników finansowych przyczyniły się również rezultaty spółek Necomplus, które 

Grupa ASEE konsoliduje od dnia 1 lutego 2019 roku.  

Należy zwrócić uwagę, że na wyniki za pierwszy kwartał 2019 roku, szczególnie na poziomie 

EBITDA, wpływ będzie miała nowa prezentacja umów leasingu, zgodna z MSSF 16. Zarząd 

ocenia, że pozytywny wpływ nowego standardu na wartość EBITDA w pierwszym kwartale 

2019 roku wyniesie ok. 3,3 mln PLN. 

Spółka uznała niniejszą informację za poufną, ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w 

danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego istotnie odbiegającego od wyniku 

analogicznego osiągniętego w poprzednich latach oraz od danych prognozowanych przez 

analityków.  

Jednocześnie Zarząd podkreśla, że wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają 

charakter szacunkowy i wstępny, a ostateczne dane finansowe Spółka przekaże w 

skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku, który 

opublikowany zostanie w dniu 8 maja 2019 roku. 

 Podstawa prawna: 

Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE. 


