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ZAŁOŻENIA SYSTEMU CENTRALNEGO

 USZCZELNIENIE SYSTEMU PODATKOWEGO – kluczowe dla założeń budżetowych, duża determinacja
Ministerstw Rozwoju i Finansów
 uszczelnienie systemu poprzez kontrolę on-line rejestracji transakcji VAT (wystawianie

paragonów) realizowanych na urządzeniach rejestrujących – kasach i drukarkach fiskalnych

 Główne cele:
 Wprowadzenie nowej funkcjonalności w urządzeniach fiskalnych zwiększającej możliwości

kontroli podatników przez urząd:
 Komunikacja z repozytorium (serwerem MF), wysyłanie paragonów i raportów fiskalnych
 Wysyłanie eParagonu klientowi na jego żądanie
 Wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego: kasa – terminal płatniczy

 Możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być
dostosowane do nowych wymagań

 Cele pomocnicze:
 Zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu

do e-paragonów w jednym miejscu

 Najbardziej referencyjny model systemu centralnego to model wprowadzony na Węgrzech (unikalne
doświadczenie spółek z Grupy COMP w tym obszarze)

 Szacowany pozytywny efekt uszczelnienia systemu to rocznie ponad 2 mld PLN powtarzalnych
wpływów do budżetu (źródło – raport KPMG)

GRUDZIEŃ 2016
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KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI I CECHY SYSTEMU

 Transmisja danych na żądanie i wg harmonogramu systemu centralnego

 Przekazywanie danych w postaci zestandaryzowanej, dostosowane do jednolitego pliku kontrolnego
(w tym: paragony, faktury, raporty fiskalne, zdarzenia)

 Bezpieczeństwo - zapewnione ciągłość i integralność danych

 Mechanizm drukujący do drukowania każdego paragonu jako potwierdzenie odprowadzenia podatku od
zarejestrowanej sprzedaży / usługi

 Pamięć fiskalna w kasie jako „dokumentacja” dla podatnika przeprowadzanych na kasie operacji
oraz zarejestrowanych obrotów i podatków

 Możliwość wysyłki paragonu elektronicznego do nabywcy

 Kasa rejestrująca realizująca usługi dodane - komercyjne na tej samej infrastrukturze
telekomunikacyjnej, na której realizowana jest funkcja kontrolna systemu fiskalnego (istotna oszczędność
kosztów)

 Obowiązkowa obsługa płatności bezgotówkowych – standard komunikacji z terminalami płatniczymi

GRUDZIEŃ 2016
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PRZEWIDYWANY PRZEZ GK COMP HARMONOGRAM 
WPROWADZANIA FISKALIZACJI ON-LINE

… 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 …

17.08.2016 MR udostępniło do 
konsultacji projekt rozporządzenia w 

sprawie kryteriów i warunków 
technicznych, którym muszą 

odpowiadać kasy rejestrujące:
(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/122

88904/katalog/12373940#12373940

konsultacje publiczne i 
konferencje 

uzgodnieniowe do końca 
listopada

zmiana rozporządzenia 
technicznego i w grudniu 
skierowanie projektu do 

notyfikacji w UE

od 1 stycznia 2018 
wymiana urz. fiskalnych 
u podatników według 

harmonogramu  -
proces przewidywany 

na lata 2018-2020

do końca 1Q 
konsultacje 

rozporządzenia i 
zatwierdzenie w UE

publikacja 
rozporządzenia 

w Polsce

planowany maksymalny 
termin dostosowania art. 

111 Ustawy o VAT: 
nałożenie na podatników 

obowiązku rejestracji 
obrotów i kwot podatku 
należnego na kasach on-

line

koniec 2017 – planowany maksymalny 
termin uruchomienia przez MF repozytorium 

do komunikacji z kasami fiskalnymi

vacatio legis do 1 stycznia 2018

okres homologacji urządzeń pod nowym 
rozporządzeniem (GUM)

przygotowanie systemu centralnego do 
odbioru danych przez MF

przygotowanie systemu centralnego do 
udostępniania kupującym e-paragonów

rozpoczęcie projektowania urządzeń 
wg wymogów nowego rozporządzenia 

GRUDZIEŃ 2016
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PRAWDOPODOBNY SCENARIUSZ WYMIANY KAS

 Harmonogram wymiany kas aktualnie tworzony, najprawdopodobniej wg
kryterium „wieku kasy”, czyli daty pierwszej fiskalizacji u danego
podatnika

 Sprzedaż kas „tradycyjnych” bez funkcji on-line będzie możliwa tylko
do końca 2017 roku, każda nowo zakupiona kasa od 1 stycznia 2018 roku
będzie musiała posiadać zdolność komunikacji on-line

 Rozważana opcja wydłużenia vacatio legis dla podatników
zapewniających realizację płatności bezgotówkowych

 Działanie kas on-line przewidziane na zasadzie plug&play z terminalami
i pin-padami do kart płatniczych

 Determinacja MR do osiągnięcia celu ok 60 % udziału transakcji
bezgotówkowych do 2020 roku poprzez wymóg obsługi płatności
bezgotówkowych przez każdego podatnika od 2019 roku

GRUDZIEŃ 2016
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2 mln 
urządzeń 
wg MF

1,5 mln 
urządzeń 
w obrocie

0,3 mln drukarek 
fiskalnych 

1,2 mln kas 
rejestrujących

0,6 mln z kopią 
papierową

0,6 mln z kopią 
elektroniczną

0,5 mln jest nieużywanych  
(nie są wyrejestrowane)

Urzędy Skarbowe wzywają 
podatników do wyrejestrowana 
nieużywanych urządzeń

STRUKTURA POLSKIEGO RYNKU URZĄDZEŃ FISKALNYCH

 W latach 1993 – 2016 na rynku polskim sprzedano blisko 4 mln urządzeń fiskalnych

 Na rynku funkcjonuje obecnie około 0,5 mln terminali płatniczych

GRUDZIEŃ 2016
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Rola Grupy Kapitałowej Comp w tym procesie

 Posiadamy blisko połowę udziału*
w polskim rynku urządzeń fiskalnych
- Novitus oraz Elzab.

 Szacunkowy udział Grupy Comp w sprzedaży 
na rynku nowych podatników w Polsce:

- w 2013: 55%
- w 2014-2015: 62%

 Zmiany zakładają stopniową, ale 
konsekwentną wymianę urządzeń fiskalnych, 
skala rynku to obecnie ok. 2 mln sztuk 
(szacunek MF).

 Udział Grupy Comp na rynku węgierskim 
przed 2013 wynosił 3%, po zmianach w 
fiskalizacji on-line w 2014 wzrósł do 40%.

* udział wartościowy wg raportu IRE 2014

PROGNOZY RYNKU FISKALNEGO W POLSCE WG 
PLANOWANYCH ZMIAN W FISKALIZACJI ONLINE
OD 2018 r.

Rynek urządzeń fiskalnych Polsce

Grupa Kapitałowa Comp (Elzab, Novitus)

Marka 2

Marka 3

Marka 4

Pozostałe

49%*
Grupa Comp

GRUDZIEŃ 2016
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KLUCZOWA ROLA GRUPY COMP W PROCESIE ROZWOJU 
CENTRALNEGO SYSTEMU FISKALNEGO

 Bardzo aktywny udział przedstawicieli spółek Grupy w konsultacjach z Ministerstwami poprzez Krajową
Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji celem wypracowania optymalnego scenariusza
i ograniczenia czynników ryzyka w procesie wdrożenia systemu centralnego

 Według informacji Grupy, Ministerstwa koncentrują się na modelu fiskalizacji bardzo zbliżonym do
„węgierskiego”, który jest korzystny dla Grupy z punktu widzenia własnych kompetencji i doświadczeń z
rynku Węgier, a także Grecji, Czech i Austrii

 W organach decyzyjnych duża świadomość krytyczności bezpieczeństwa i stabilności systemu dla
funkcjonowania gospodarki, a zatem zalet oparcia systemu na rozwiązaniach dostarczanych przez
wiarygodnych krajowych graczy (niskie prawdopodobieństwo wejścia na rynek dostawców
zagranicznych)

GRUDZIEŃ 2016
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IMPLIKACJE DLA GRUPY COMP (1/2)

 Konieczność przeskalowania produkcji do poziomu najwyższego w historii Grupy COMP

 Potencjalne zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w 2017 roku

 Oczekiwanie największej historycznej sprzedaży Grupy (udział ok. 50% w skumulowanym wolumenie
1,5-2 mln urządzeń w ciągu 3 lat)

 Rok 2017 trudny do oszacowania pod względem sprzedaży w związku z:
 przewidywanym wstrzymywaniem się podatników z zakupami nowych kas w świetle

zachodzących zmian oraz
 brakiem możliwości precyzyjnego określenia momentu wejścia rozporządzenia w życie (opcja

wysokiej sprzedaży już w 4Q 2017)

 Przewidywane wysokie tempo ekspansji M/platform w 2018 roku po wejściu w życie nowych regulacji
wprowadzających obowiązek nabycia kasy on-line nowej generacji

GRUDZIEŃ 2016



12

IMPLIKACJE DLA GRUPY COMP (2/2)

GRUDZIEŃ 2016

liczba sprzedanych urządzeń fiskalnych kraj i eksport (ELZ i NVS), tys. szt.

76,0 76,2 76,0 76,0 76,0

29,1
75,2 82,9

60,6
105,1

76,2

151,2 158,9
136,6

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018+

nowi podatnicy

rynek odtworzeniowy

?
planowana fiskalizacja 

on-line

skonsolidowana EBITDA Grupy, mln PLN

47,3

13,9

64,0 65,6 62,4

2011 2012 2013 2014 2015



 Zapowiedzi zmian – kwiecień 2016 r.

27 kwietnia portal wiadomościhandlowe.pl podał, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało rozpoczęcie wdrażania
nowego standardu fiskalnego, który połączy kasy fiskalne z serwerami Ministerstwa Finansów. Jednocześnie Ministerstwo
Rozwoju będzie wg zapowiedzi pracować nad projektem e-paragonu, który ma zupełnie wyeliminować papierowe
paragony. Podobną zapowiedź Ministerstwo Finansów przekazało 29 kwietnia na łamach Pulsu Biznesu.

W tym czasie Wiceminister Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Leszek Skiba mówił - Mam
nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy, a na pewno do końca roku, zakończymy wraz z resortem rozwoju prace
koncepcyjne nad ustanowieniem nowych standardów dla kas fiskalnych/rejestrujących. Chcemy, aby w Polsce w 2018 r.
pojawił się nowy standard przesyłania danych on-line z kas fiskalnych do Ministerstwa Finansów. Leszek Skiba
podkreślił, że podjęte przez oba resorty działania będą niosły ze sobą poważne konsekwencje w kolejnych latach - Jeśli
będzie odpowiedni, zabezpieczony system danych dotyczących sprzedaży detalicznej, a właściwie sprzedaży w sklepach,
to będziemy mieli do czynienia z ogromnym przełomem, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne i dane fiskalne.

Wypowiedź wiceministra za Pulsem Biznesu - Poważnie myślimy o wprowadzeniu rejestracji sprzedaży on-line. Zmiany
muszą być wprowadzone od 1 stycznia, dlatego najbardziej realnym terminem jest 2018 r. Do tego czasu, we
współpracy z zainteresowanymi stronami, chcemy przygotować nowe standardy. Dzięki wprowadzeniu specjalnych kas
fiskalnych, podobnych do stosowanych na Węgrzech, zyskalibyśmy unikatowe źródło wiedzy o koniunkturze
gospodarczej. Moglibyśmy analizować dane o sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym.

TŁO ZAPOWIADANYCH ZMIAN
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https://www.wiadomoscihandlowe.pl/2016/04/resort-finansow-zrobi-rewolucje-w-handlu-i-dystrybucji/
http://www.pb.pl/4431827,4468,fiskus-na-zakupach-z-kowalskim
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 Zapowiedzi zmian – czerwiec 2016 r.

28 czerwca portal cashless.pl podał, że 29 czerwca w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się prezentacja systemu fiskalizacji
on-line wdrożonego w Chorwacji. Z informacji pozyskanych przez redakcję wynika jednak, że polskie władze - początkowo
bardziej przychylne rozwiązaniu chorwackiemu - teraz zaczynają się do niego dystansować.

Źródła w Ministerstwie Finansów oraz Rozwoju twierdziły, że żadna decyzja co do wyboru modelu fiskalizacji on-line
jeszcze nie zapadła. Polskie władze będą się bały wdrożenia rozwiązania chorwackiego ze względu na fakt, iż model ten,
owszem, sprawdził się w niewielkim kraju nad Adriatykiem, ale w tak dużym jak Polska nie został jeszcze przetestowany.

http://www.cashless.pl/wiadomosci/karty/1425-czy-chorwaci-przekonaja-polski-rzad-do-swojego-modelu-fiskalizacji-beda-probowac-jutro-w-ministerstwie-rozwoju
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 Zapowiedzi zmian – lipiec 2016 r.

26 lipca Puls Biznesu podał, że Ministerstwo Rozwoju potwierdza zaawansowane pracę nowymi przepisami. Jak
wspomniano Ministerstwo Rozwoju chce szybko wprowadzić e-paragony - problem w tym jaki model (węgierski czy
chorwacki) powinno wybrać?

Ministerstwo Rozwoju chce, by papier zaczął odchodzić w przeszłość, a do konsumentów trafiały elektroniczne paragony.
Prace nad odpowiednimi rozporządzeniami i zmianami przepisów trwają. Resort rozwoju chce powszechnego
wprowadzenia e-faktur, e-paragonów i elektronicznych kas fiskalnych. Uważa, że to technologicznie bardzo proste,
potrzebna jest tylko wola, by do tego doszło i by stopniowo zrezygnować z „zupełnie anachronicznych” papierowych
paragonów. Pierwszym krokiem ma być wycofanie z rynku kas dwurolkowych. Ministerstwo, w którym projekt pilotuje
wiceminister Tadeusz Kościński, poprosiło już Główny Urząd Miar, by ich dłużej nie homologował. Według Pulsu Biznesu
resort finansów chce wprowadzenia elektronicznej rejestracji sprzedaży i pracuje nad rozwiązaniami wspólnie
z Ministerstwem Rozwoju.

Tadeusz Kościński deklaruje, że Ministerstwo Rozwoju pracuje nad własnym rozwiązaniem w sprawie kas fiskalnych, które
miałoby połączyć elementy modelu węgierskiego i chorwackiego.

https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4600098,91088,kasy-i-terminale-walcza-o-e-paragony
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 Konsultacje zapowiadanych zmian – wrzesień/październik 2016 r.

15 września Francuska Izba Gospodarcza w piśmie skierowanym do Ministra Rozwoju zgłosiła wątpliwości do przyjętych
założeń w rozporządzeniu. Organizacja w toku toczących się konsultacji wskazywała na przeszkody przy wprowadzeniu
e-paragonów - najważniejszą z nich wg organizacji jest jakość Internetu w Polsce.

Jak wskazał dodatkowo 2 października portal cashless.pl podobne wątpliwości w tym zakresie zgłosiła Polska Izba Paliw
Płynnych oraz Konfederacja Lewiatan. Jak sugerują powyższe organizacje wprowadzenie obowiązku podłączenia kas
fiskalnych do sieci spowoduje, że część firm prowadzących sprzedaż w miejscowościach o ograniczonym dostępie do
Internetu straci możliwość działania w zgodzie z prawem. Ponadto wskazują, że niektóre firmy na co dzień nie potrzebują
połączenia internetowego, więc zmuszanie ich do fiskalizacji on-line sztucznie podniesie im koszty działalności.

Należy jednak nadmienić, że jak podał Puls Biznesu Lewiatan generalnie aprobuje stworzenie centralnej bazy danych
przekazywanych przez kasy rejestrujące, a bezpośrednią transmisję danych pomiędzy terminalem płatniczym a kasą oraz
eliminację obowiązku archiwizacji paragonów w postaci papierowej ocenia jako "słuszny krok w kierunku cyfryzacji
rozliczeń z organami podatkowymi”.

Z drugiej strony jak podaje portal money.pl projekt nowego rozporządzenia chwali w przesłanym do Ministerstwa
Rozwoju komunikacie na przykład PKP Intercity. Spółka twierdzi, że sama chętnie stworzy centralną bazę kas fiskalnych
sprzedających bilety zdolnych do tworzenia e-paragonów. Jej zdaniem może być to pierwszy krok do wprowadzenia
w Polsce „wspólnego biletu”, który obejmowałby wszystkich przewoźników kolejowych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/526/12288904/12373940/12373943/dokument246353.pdf
http://www.cashless.pl/wiadomosci/karty/1754-system-e-paragonow-padnie-przez-slaby-internet-tego-boja-sie-organizacje-przedsiebiorcow
http://firma.pb.pl/4635574,72740,e-paragon-firmy-boja-sie-ze-nie-zadziala-siec
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/repozytorium-e-paragon-handel-kasa-fiskalna,205,0,2167757.html
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 Konsultacje zapowiadanych zmian – listopad 2016 r.

Jak wskazał 10 listopada portal money.pl rząd podtrzymuje chęć wprowadzenia e-paragonów już od 2018 roku. Choć,
jak wskazuje autor publikacji, zmiany korzystne dla klientów mogą być nie do końca korzystne dla firm. Rząd zamierza na
zmianach zyskać 2,5 mld zł rocznie, ale nie chce dopłacać do wymiany kas i zamierza zlikwidować obowiązującą ulgę
podatkową na ich zakup.

Jak wskazał Sebastian Christow z Ministerstwa Rozwoju – ministerstwo nie jest zwolennikiem zwrotu w obecnej formie,
gdyż jest to jego zdaniem sposób na regulowanie ceny. Najtańsze kasy kosztują więc nieco ponad 700 zł, bo do tej
kwoty można uzyskać zwrot.

Sebastian Christow twierdzi, że zlikwidowany zostanie zapis mówiący o obowiązku "nabycia kasy". To przez niego
urządzeń nie można obecnie wypożyczać albo brać w leasing. Trzeba je po prostu kupić. I dalej mówi - Rozsądnym
rozwiązaniem jest rozłożenie tego kosztu w czasie. Nie trzeba go ponosić na dzień dobry. Mogę kasę wynająć, a jak mi
nie idzie, to ją oddaję. W ten sposób wynajmować chcą je telekomy czy banki. Stanie się jak na rynku terminali
płatniczych. Zamiast kupować, będzie się wynajmować. Dodaje też, że zostanie wydłużony okres homologowania kas
do ok. 10 lat.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rzad-nie-chce-juz-doplat-do-kas-fiskalnych-w,96,0,2186848.html
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 Konsultacje zapowiadanych zmian – listopad/grudzień 2016 r.

Jak wskazał 14 listopada portal biznes2biznes.com (publikując komentarz Damiana Karwala radcy prawnego oraz Pawła
Tobiczyka aplikanta adwokackiego z DLA Piper Wiater) równorzędnie z pracami dot. fiskalizacji on-line Ministerstwo
Cyfryzacji, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Finansów, kontynuuje prace nad wdrożeniem
rządowego projektu "Od papierowej do cyfrowej Polski", który ma na celu rozwój e-państwa i cyfryzację gospodarki.

Celem jest realizacja tzw. strumienia e-Paragon, który ma doprowadzić do ograniczenia, a ostatecznie do całkowitego
wyeliminowania z obrotu papierowych paragonów i zastąpienie ich cyfrowymi odpowiednikami (tzw. e-paragony).

22 listopada przy udziale m.in. ekspertów wszystkich producentów zrzeszonych w Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń
Rejestrujących KIGEiT i przy wsparciu Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej, zakończyły się w Ministerstwie Rozwoju
konferencje uzgodnieniowe dotyczące kształtu nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać nowe kasy rejestrujące.

Jednak ostateczny kształt zapisów mocno zależy od tworzonych równolegle założeń repozytorium i jego możliwości oraz
potrzeb Ministerstwa Finansów i służb kontrolnych, a także samej komunikacji kas z repozytorium. Z najbardziej istotnych
postanowień wynika, że nowe kasy fiskalne on-line będą kasami sprzętowymi. Każda kasa będzie obowiązkowo mieć
możliwość współpracy z terminalem płatniczym.

http://www.biznes2biznes.com/?strona=b2b-info&kat=0&id=1737
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 Konsultacje zapowiadanych zmian – listopad/grudzień 2016 r.

W dalszym ciągu nie jest znana dokładna data rozpoczęcia wymiany kas. Istotne jest jednak to, że rozporządzenie nie
określa szczegółowego harmonogramu wymiany starych kas na nowe kasy on-line, więc również w projekcie takie
informacje się nie znajdą.

Jak zakłada Ministerstwo Rozwoju rozporządzenie, po jego ostatecznym zatwierdzeniu będzie podlegać jeszcze
notyfikacji w Unii Europejskiej. Jego wejście w życie planowane jest na pierwszy kwartał 2017 roku.
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ROZWÓJ M/platform NA TLE FISKALIZACJI ON-LINE

 Tło rynkowe dla rozwoju M/platform

– Wprowadzone zmiany w fiskalizacji online i konieczna wymiana kas fiskalnych

– Rosnące wymagania klientów

– Komputeryzacja handlu i usług

 Atuty Grupy sprzyjające rozwojowi M/platform

– Szeroki dostęp do sieci dystrybucji Grupy jest mocnym argumentem za budową platformy do wymiany usług

– Posiadanie kluczowych zasobów systemowych (m.in. IT, produkcja, operacje) w Grupie

– Posiadanie kluczowych kompetencji tworzenia usług i obsługi M/platform

 Cele biznesowe

– M/platform łączy sklepy i punkty usługowe w sieć, w której klienci nabywają, a usługodawcy sprzedają usługi, e-usługi
i wirtualne produkty (np.: opłacanie rachunków, programy lojalnościowe, udzielanie mikropożyczek). M/platform jako
platforma usługowa w oparciu o niedostępne wcześniej możliwości kas fiskalnych pozwala rozwijać ofertę punktów
handlowych

– Od 2018 roku skokowy przyrost punktów M/platform
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USŁUGI M/platform
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SEGMENT IT – PERSPEKTYWA KOŃCÓWKI ROKU 2016

 Pozyskanie istotnych kontraktów w ramach zamówień publicznych:

 MON - 3 projekty: dostawy i wdrożenia infrastruktury storage/big data oparte o Hitachi Data
Systems, CISCO, Dell – łącznie netto ok 85 mln PLN

 Wygrane postępowania: Ministerstwo Finansów, Państwowy Instytut Geologiczny, Miasto
Wrocław, Politechnika Łódzka, Urząd Miejski Poznań

 Pozyskanie i realizacja szeregu projektów z obszaru bezpieczeństwa danych i sieci: GK PKN Orlen,
Orange, PGE, Libery International, ING Services

 Realizacja kolejnego projektu dot. monitorowania bezpieczeństwa realizowanego we współpracy z NASK
– projekt dla PERN S.A.

 Realizacja kontraktu do Policji na dostawę wyspecjalizowanych terminali mobilnych zapewniających
dostęp do policyjnych aplikacji i baz danych (realizacja przez spółkę Enigma)

 Udział spółki Enigma w roli podwykonawcy w ramach Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej
w postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia na realizację projektu– „Dostawa Systemu
Zarządzania Walką Szczebla Batalionu” kryptonim „ROSOMAK BMS” (zakres odpowiedzialności Enigma:
podsystem ochrony kryptograficznej)

 Pozyskanie kolejnego projektu R&D finansowanego przez NCBiR (rozwiązania z obszaru systemów
niejawnych) – realizacja w latach 2017/2018 przez spółkę Enigma

 Finał negocjacji i zawarcie kontraktów z HP i DELL na realizację w okresie 36 miesięcy usług serwisu
producenta on-site w skali całej Polski, a w przypadku DELL w regionie Czech i Słowacji. Wyłączność
COMP na wymienionych terytoriach
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SEGMENT IT – CELE STRATEGICZNE 2017

 Dywersyfikacja przychodów: obok rynku publicznego, intensywny rozwój współpracy i oferty dla
kluczowych klientów z obszarów: przemysł, energetyka, telco, bankowość i finanse. Celem jest wzrost
ilości istotnych klientów i trwałość współpracy (powtarzalność r/r) z pozyskanym klientem

 Pozycja kluczowego dostawcy rozwiązań przeznaczonych do budowy systemów ochrony informacji
niejawnych dla MON

 Pozycja lidera rynkowego w zakresie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów i danych
przedsiębiorstw.

 Rozwój oferty :

 Rynek transportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju współpracy ze spółkami PKP,
pozyskanie pierwszego kontraktu poza granicami Polski dla kolei chorwackich (COMP
w konsorcjum z niemieckim IVU.rail i chorwackim oddziałem T-Mobile został wybrany jako
dostawca systemu w projekcie finansowanym przez Bank Światowy)

 Rozwój współpracy z NASK – w ramach projektów dotyczących budowy systemów bezpieczeństwa
i monitorowania bezpieczeństwa w podmiotach zarządzających tzw. infrastrukturą krytyczną kraju,
m.in.: Poczta, PGNiG, Gaz System, PERN/OLPP.

 Utrzymanie najwyższych poziomów partnerstwa ze strategicznymi firmami, m.in.: Juniper (nr1), Hitachi
Data Systems (nr1), VmWare (nr1), McAfee (nr1), PaloAlto (nr1), HP/Arcsight (nr1), Checkpoint (nr2),
FireEye (nr2) Oracle, IBM, HP, DELL/EMC

 Udział - w roli dostawcy urządzeń - w ogłoszonych przez Min. Cyfryzacji - Centrum Projektów Polska
Cyfrowa postępowaniach na projekty finansowane ze środków EFRR w ramach: I Osi priorytetowej POPC
– „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”



WYNIKI FINANSOWE GK COMP
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WYNIKI GK COMP – 3 KWARTAŁY 2016 VS 2015
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WYNIKI GK COMP – 3 KWARTAŁY 2016 VS 2015
Dane skorygowane: bez rynku pierwotnego w 2015
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WYNIKI GK COMP – III KWARTAŁ 2016 VS 2015
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BILANS GK COMP
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WYNIKI SEGMENTU IT
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WYNIKI SEGMENTU RETAIL



WYNIKI SEGMENTU RETAIL
Dane skorygowane: bez rynku pierwotnego w 2015
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Dane za 2012-2013 nie obejmują konsolidacji Paytel SA
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WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMP
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WYNIKI SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 2012-3Q 2016



akcje o wartości 
rynkowej łącznie 
ok. 92,2 mln PLN
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GK COMP SYTUACJA GOTÓWKOWA 
NA DZIEŃ PUBLIKACJI SPRAWOZDANIA
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WYNIKI GK ELZAB – 3 KWARTAŁY 2016 vs 2015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mln PLN) 1-3Q2016 1-3Q2015 dynamika 2016/2015

Przychody ze sprzedaży razem 66,1 90,9 73%

Koszty bezpośrednie razem 46,3 59,4 78%

wynik na sprzedaży brutto 19,8 31,4 63%

marża na sprzedaży 30% 35% 87%

Koszty działow handlowych i koszty sprzedaży 6,0 8,4 71%

Koszty ogólnego zarządu 9,3 10,4 89%

Zysk na sprzedaży 4,6 12,7 36%

marża na sprzedaży 7% 14% 50%

wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych 0,5 0,8 59%

EBIT 5,1 13,5 38%

EBITDA 8,4 16,6 51%

wynik na operacjach finansowych -2,9 -2,0 146%

ZYSK BRUTTO 2,2 11,5 19%

marża brutto 3% 13% 26%

Podatek dochodowy 0,9 2,2 42%

ZYSK NETTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1,2 9,3 13%

marża netto 2% 10% 18%

ZYSK NETTO 1,2 9,3 13%

w tym: przypadający na udziały mniejszości 0,0 0,1 n/a

w tym: przypadający na akcjonariuszy Spółki COMP 1,2 9,2 13%

Amortyzacja 3,4 3,1 108%
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WYNIKI GK ELZAB – 3 KWARTAŁY 2016 vs 2015
Dane skorygowane: bez rynku pierwotnego w 2015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mln PLN) 1-3Q2016 1-3Q2015 dynamika 2016/2015

Przychody ze sprzedaży razem 66,1 79,4 83%

Koszty bezpośrednie razem 46,3 52,8 88%

wynik na sprzedaży brutto 19,8 26,6 74%

marża na sprzedaży 30% 33% 89%

Koszty działow handlowych i koszty sprzedaży 6,0 8,4 71%

Koszty ogólnego zarządu 9,3 10,4 89%

Zysk na sprzedaży 4,6 7,9 58%

marża na sprzedaży 7% 10% 70%

wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych 0,5 0,8 59%

EBIT 5,1 8,6 59%

EBITDA 8,4 11,8 72%

wynik na operacjach finansowych -2,9 -2,0 146%

ZYSK BRUTTO 2,2 6,7 32%

marża brutto 3% 8% 39%

Podatek dochodowy 0,9 2,2 42%

ZYSK NETTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1,2 4,5 28%

marża netto 2% 6% 33%

ZYSK NETTO 1,2 4,5 28%

w tym: przypadający na udziały mniejszości 0,0 0,1 n/a

w tym: przypadający na akcjonariuszy Spółki COMP 1,2 4,4 28%

Amortyzacja 3,4 3,1 108%

* za 3Q2015 dane skorygowane: bez rynku pierwotnego Retail (wpływ na sprzedaż: 11,4 mln; wpływ na EBIT 4,8)
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WYNIKI GK ELZAB – III KWARTAŁ 2016 vs 2015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mln PLN) III kwartał 2016 III kwartał 2015 dynamika 2016/2015

Przychody ze sprzedaży razem 20,2 24,1 84%

Koszty bezpośrednie razem 14,7 15,6 94%

wynik na sprzedaży brutto 5,6 8,5 65%

marża na sprzedaży 28% 35% 78%

Koszty działow handlowych i koszty sprzedaży 2,1 3,0 72%

Koszty ogólnego zarządu 2,9 3,4 85%

Zysk na sprzedaży 0,5 2,1 24%

marża na sprzedaży 2% 9% 28%

wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych 0,1 0,3 30%

EBIT 0,6 2,5 25%

EBITDA 1,6 3,6 45%

wynik na operacjach finansowych -0,9 -0,2 402%

ZYSK BRUTTO -0,3 2,2 n/a

marża brutto -2% 9% n/a

Podatek dochodowy 0,1 0,3 37%

ZYSK NETTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -0,4 1,9 n/a

marża netto -2% 8% n/a

ZYSK NETTO -0,4 1,9 n/a

w tym: przypadający na udziały mniejszości 0,0 0,0 n/a

w tym: przypadający na akcjonariuszy Spółki COMP -0,4 1,9 n/a

Amortyzacja 1,0 1,2 88%
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BILANS GK ELZAB

BILANS  (mln PLN) stan na 30.09.2016 stan na 30.06.2016 stan na 31.12.2015

Aktywa razem 156,0 151,9 158,3

A Aktywa trwałe 91,2 89,6 89,4

I  Rzeczowe aktywa trwałe 21,3 20,8 20,7

II  Wartości niematerialne  12,9 11,9 10,0

III  Pozostałe aktywa 0,6 0,0 0,0

IV Inwestycje w udziały i akcje 55,3 55,9 57,4

V  Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 1,0 1,0 1,2

VI  Należności długoterminowe i pożyczki 0,1 0,1 0,2

B Aktywa obrotowe 61,6 59,1 65,7

I  Zapasy 16,4 17,9 20,2

II  Należności z tytułu dostaw i usług 18,7 21,4 20,0

III Pozostałe aktywa obrotowe 16,2 15,7 17,0

IV  Rozliczenia międzyokresowe 0,7 0,8 1,4

V  Inne należności i pożyczki  1,8 1,8 6,1

VI  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 7,8 1,5 1,0

C Aktywa przeznaczone do sprzedaży 3,2 3,2 3,2

Pasywa razem 156,0 151,9 158,3

A Kapitał własny 72,8 73,3 79,4

B Zobowiązania długoterminowe 28,2 28,1 28,7

I Długoterminowe kredyty bankowe i pozyczki 1,6 1,1 1,4

II Pozostale zobowiązania długoterminowe 26,1 26,4 26,7

III  Rezerwy 0,5 0,6 0,6

C Zobowiązania krótkoterminowe 55,0 50,5 50,2

I Kredyty bankowe i pozyczki 35,4 18,4 29,8

II Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11,7 15,2 10,3

III Rezerwy 5,4 5,4 7,0

IV  Inne zobowiązania 2,4 11,5 3,1
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SEGMENT RETAIL (mln PLN) 2012 2013 2014 2015 1-3Q2016

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 72,3 111,1 187,0 116,5 66,1

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (EBIT) SEGMENTU 5,5 15,4 27,9 15,8 5,1

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mln PLN) 2012 2013 2014 2015 3Q2016

Przychody ze sprzedaży razem 72,3 111,1 187,0 116,5 66,1

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (EBIT) 5,5 15,4 27,9 15,8 5,1

AMORTYZACJA 3,3 3,6 4,1 4,3 3,4

EBITDA 8,8 19,1 31,9 20,1 8,4

ZYSK NETTO DLA AKCJONARIUSZY 3,0 12,9 24,1 11,1 1,2

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ELZAB 
ZA OKRES 2012 – 3Q 2016



OBLIGACJE – ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY, KOWENANT
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 W dniu 20 września 2016 odbyły się Zgromadzenia Obligatariuszy serii  I/2014 oraz I/2015  w celu 
podjęcia uchwał wyrażających zgodę na naruszenie kowenantu (zadłużenie finansowe netto do EBITDA) 
i podwyższenie jego poziomu z 3,5 do 4,5 w okresie do końca 2017 roku – uchwały zostały podjęte.

 W związku z podjęciem uchwał wyrażających powyższą zgodę , COMP SA zaproponował i wypłacił na 
rzecz Obligatariuszy jednorazową, dodatkową premię w wysokości 0,5% wartości nominalnej  za każdą 
Obligację.
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ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY
serii I/2014 oraz serii  I/2015
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DZIĘKUJEMY

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Prezentacja została
przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą na moment jej sporządzania i przy dołożeniu należytej staranności, jednak nie wszystkie dane zostały poddane niezależnej weryfikacji, w związku
z czym nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają możliwy stan rzeczywisty. Wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości obarczone są ryzykiem, które
może spowodować, że faktyczne dane będą istotnie odbiegać od wynikających z Prezentacji. Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdyby informacje zawarte w
Prezentacji okazały się nieprawdziwe lub niekompletne, ani nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości lub kompletności informacji
zawartych w Prezentacji. Spółka nie będzie dokonywała jakichkolwiek uaktualnień, zmian lub korekt dowolnych informacji, danych lub stwierdzeń, które zostały zawarte w Prezentacji,
chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają inaczej. Dane zawarte w Prezentacji nie mogą być traktowane jako zaproszenie do składania ofert, czy oferta nabycia papierów
wartościowych lub do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Prezentacja nie stanowi również oferty, ani zaproszenia do przeprowadzenia innych transakcji. Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w następstwie zapoznania się z Prezentacją. Jedynym wiarygodnym źródłem informacji dotyczącym Spółki są prospekty emisyjne
zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru oraz raporty bieżące i okresowe, przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.


