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1. Sprawozdanie z działalności jednostki w okresie obrotowym 
 
 

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

 

 

2. Dane Spółki 
 
Nazwa EDISON S.A. 

Adres siedziby ul. 28 Lipca 1943 r  nr 17A, 30-233 Kraków 

Tel. +48 (12) 425 09 70 

Fax +48 (12) 425 09 60 

e-mail biuro@edison.net.pl  

www www.edison.net.pl  

NIP 676-15-98-008 

REGON 351139980 

KRS 0000040306 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  

Kapitał zakładowy  1 451 567 PLN, wniesiony w całości. 

 
 

3. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za I kwartał 2012 
 

a. Dane z bilansu 

 

Wyszczególnienie stan na 31.03.2011 r. (PLN) stan na 31.03.2012 r. (PLN) 

Kapitał własny 495 511,47 976 458,45 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 248 020,57 224 077,16 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 216,84 621 055,73 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 183 862,43 161 309,17 

 

b. Dane z rachunku zysków i strat 

 

Wyszczególnienie I kwartał 2011 r. (PLN) I kwartał 2012 r. (PLN) 

Amortyzacja 17 529,63 21 344,57 

Przychody netto ze sprzedaży 441 401,48 445 236,27 

Zysk/ strata ze sprzedaży 43 356,04 -40 636,75 

Zysk/ strata z działalności operacyjnej 37 550,80 -41 600,84 

Zysk/ strata brutto 31 432,08 -38 114,32 

Zysk/ strata netto 31 432,08 -37 116,19 

mailto:biuro@edison.net.pl
http://www.edison.net.pl/
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4. Komentarz Zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe.  

 

Przychody netto ze sprzedaży uzyskane w I kwartale 2012 przez Edison S.A. wyniosły 
445,24 tys. zł i były wyższe od tych uzyskanych w analogicznym okresie roku 
poprzedniego o  0,87%. W opisywanym okresie miał miejsce równoczesny wzrost 
kosztów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, który spowodował w 
efekcie ujemny wynik finansowy w wysokości 37,12 tys. PLN. Rezultat ten wynikał 
głównie z faktu wzrostu kosztów prowadzonej działalności (m.in. doprowadzenie do 
debiutu Spółki na alternatywnym rynku NewConnect), reorganizacją spółki, rozwojem 
działu sprzedaży, wdrażaniem nowej polityki marketingowej oraz nieznacznie niższą 
zyskownością jednostkową usług świadczonych przez emitenta.   

 

5. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności 

 

W okresie objętym raportem do znaczących wydarzeń należy zaliczyć: 

 

 wybór i podpisanie stosownych umów z Autoryzowanym Doradcą Biurem 
Maklerskim Banku DnB NORD Polska Spółka Akcyjna,  

 Dnia 30 marca 2012 debiut Spółki na alternatywnym rynku NewConnect, 

 Działania nastawione na rozwijanie prowadzonej działalności w sferze 
handlowej przede wszystkim współpracy z kluczowymi partnerami, 

 Rozwój pionu handlowego, 

 Zmiany w zakresie organizacji pionu finansowego, 

 Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży poprzez opracowywanie 
nowych produktów. 

 

6. Działania, które w ocenie Zarządu powinny przynieść pozytywne wyniki 
w kolejnych okresach sprawozdawczych 

 

 Rozwój działu sprzedaży, 

 Wprowadzenie do oferty nowych produktów, 

 zwiększenie sprzedaży poprzez umocnienie marki zbudowanie nowego 
wizerunku spółki, 

 rozwój współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania – kontynuowanie 
statusu GS1 Polska Partner, współpraca w przedsięwzięciach z zakresu 
promocji standaryzacji i dobrych praktyk EDI. 
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7. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności raportu 
 

Zarząd Edison SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy przedstawione 
wybrane dane finansowe oraz pozostałe informacje zostały sporządzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy 
i rzetelny sytuację finansową Edison SA.  

 

Prezes Zarządu 

Mariusz Butler 


