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Edison S.A. 



Szanowni Akcjonariusze, Członkowie Rady Nadzorczej, Pracownicy 
oraz wszyscy Uczestnicy rynku kapitałowego! 

 
W imieniu Zarządu Edison SA przedstawiam raport roczny za rok obrotowy 2017. 
 
Z dumą informuję, że w drugim kwartale 2017 roku Edison SA został przyjęty w szeregi 
OpenPEPPOL jako pierwsza firma w Polsce. Projekt PEPPOL (Pan-European Public 
Procurement Online) koncentruje się na kluczowych elementach e-zamówień, aby umożliwić 
firmom komunikowanie się drogą elektroniczną z placówkami administracji publicznej.  
Stowarzyszenie zapewnia integralność rozwiązań z wymogami UE w aspekcie fakturowania 
elektronicznego. 
 
Drugim bardzo istotnym wydarzeniem dla Spółki było potwierdzenie jakości usług  
i bezpieczeństwa procesów w ocenie niezależnego audytora w wyniku czego Edison otrzymał 
w drugim kwartale 2017 roku certyfikat ISO/IEC 27001, ISO 14001:2015 oraz ISO 9001:2015.   
Audyt, którego celem było ustalenie, czy Edison spełnia wszelkie niezbędne kryteria 
umożliwiające otrzymanie certyfikacji, przeprowadziła firma TUV NORD. 
 
Działalność Spółki wpisuje się w ogólny trend cyfryzacji. Według szacunków firmy „Billentis” 
wielkość globalnego rynku faktur elektronicznych w 2017 roku wynosiła 3,3 mld euro,  
a w 2024 r. osiągnie wartość około 16,1 mld euro. Tę tendencję wzrostową rynku, wspieraną 
przez rozwiązania legislacyjne, można zaobserwować już w Polsce. Przygotowując się do 
nowych wyzwań Spółka rozpoczęła w 2017 roku modernizację infrastruktury 
technologicznej. Mając na względzie nowe regulacje dotyczące stosowania e-faktur  
w administracji publicznej, Edison przeprowadził cykl publikacji edukacyjnych na temat 
elektronicznej wymiany danych oraz planowanych zmian legislacyjnych, a także uczestniczył 
w konferencjach dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego.   
 
Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce cenowej oraz modelu abonamentowym,  
po raz kolejny – piąty rok z rzędu, przychody netto ze sprzedaży osiągnęły dwucyfrowy 
wzrost. Wyższe niż ubiegłoroczne koszty operacyjne są związane z modernizacją 
infrastruktury, wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością  
(ISO 9001/14001/27001) oraz wyższymi niż rok wcześniej kosztami szeroko rozumianego 
budowania rynku. Wzrost zysku finansowego netto do niemal 2,5 mln zł jest związany  
z wyceną papierów wartościowych będących w posiadaniu Spółki.  
 
 
W imieniu Zarządu chcę podziękować Akcjonariuszom, Partnerom i Pracownikom  
za dotychczasowy wkład w rozwój Spółki. 
 

 

Tomasz Kuciel 

Prezes Zarządu Edison SA 

Kraków, 27 kwietnia 2018 r. 


