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1. Wybrane dane finansowe
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WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2012 IV kwartał 2011 narastająco za okres narastająco za okres  
01-10-2012 01-10-2011 01-01-2012 01-01-2011
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011

[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży 529 343,98    452 904,42    1 972 580,45    1 812 785,56    
Koszty działalności operacyjnej 466 894,53    358 649,09    2 032 464,51    1 614 509,00    
w tym amortyzacja 18 570,03    17 785,49    79 066,44    70 323,58    
Zysk/strata ze sprzedaży 69 522,61    94 255,33    -52 810,90    198 276,56    
Zysk/ strata na działalności operacyjnej 95 645,00    107 351,55    -37 042,33    211 121,77    
Zysk/strata brutto 157 884,87    108 705,56    40 387,04    210 235,04    
Zysk/strata netto 120 795,42    86 290,00    -194,86    173 800,25

Stan na dzień 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa trwałe 140 652,03    216 730,17    
Rzeczowe aktywa trwałe 73 969,75    132 918,94    
Należności długoterminowe 0,00 0,00      
Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00      
Aktywa obrotowe 999 221,96    964 689,69    
Zapasy 53 957,37    53 957,37    
Należności krótkoterminowe 311 984,72    249 805,09    
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 189 692,50    619 053,49    
Kapitał własny 978 194,78    1 013 574,64    
Kapitał zakładowy 1 451 567,00    1 451 567,00    
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00      
Zobowiązania krótkoterminowe 124 722,25    107 573,01
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2. Komentarz Zarządu na temat czynników mających
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki.

3. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie
objętym raportem Emitent podejmował w obszarze
rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności
poprzez działania nastawione na wprowadzenie 
rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
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Przychody ze sprzedaży
2011 2012 zmiana r/r [%]

I kwartał 441 401,48 zł 445 236,27 zł 0,87%
II kwartał 473 332,35 zł 514 376,13 zł 8,67%
III kwartał 445 147,31 zł 483 624,07 zł 8,64%
IV kwartał 452 904,42 zł 529 343,98 zł 16,88%

RAZEM 1 812 785,56 zł 1 972 580,45 zł 8,8%

Odnotowane w IV kwartale przychody
i pozytywny wynik finansowy jest zgodny
z informacją Zarządu prezentowaną
w raporcie okresowym za  III kwartał 2012.
Przychody ze sprzedaży w całym roku
2012 są o blisko 9% wyższe niż w roku
2011. Porównując IV kwartał 2012
z analogicznym okresem roku 2011
wzrost przychodów wynosi aż 17%.

Dobry wynik to przede wszystkim efekt
zakończenia prac integratorsko-wdroże-
niowych dla dwóch Kluczowych Klientów
(w tym wdrożenia systemu walidacji faktur
elektronicznych), które zamknęły się
kwotą ponad 50 000 zł.
Pomimo odczuwalnego pogorszenia
nastrojów w biznesie, a w szczególności
nastawienia na optymalizację kosztów,
Spółka dobrze radziła sobie z utrzymaniem
dotychczasowych i zdobywaniem
nowych Klientów.

Przychody ze sprzedaży w kolejnych kwartałach kształtowały się następująco:

Wart odnotowania jest również fakt,
iż na dobry wynik IV kwartału miało wpływ
właściwe zakwalifikowanie kosztów
związanych  z rokiem 2011 (korekta
wyniku lat ubiegłych), które pierwotnie
obciążały rok 2012 ze względu na brak
zawiązania stosownych rezerw w roku
2011.

W IV kwartale 2012 zostały podjęte także
decyzje o dalszym rozwoju produktów –
w I kwartale 2013 Spółka zamierza
przygotować wielojęzykowe wersję
oprogramowania (interface’ów używanych
przez Klientów) oraz rozszerzyć
funkcjonalność systemu archiwizacji
faktur elektronicznych (SAFE).
Wprowadzane zmiany i udoskonalenia 
są – w dużej mierze – odpowiedzią
na wyrażone potrzeby dotychczasowych
i potencjalnych Klientów.

W IV kwartale 2012 zostało zakończonych
większość prac rozwojowych związanych
z systemem walidacji faktur elektronicznych.
Wdrożenie tego systemu dla jednego z
kluczowych Klientów Spółki miało istotne
znaczenie w uzyskaniu pozytywnego
wyniku w raportowanym okresie.
Warto nadmienić, że rozszerzenie zakresu
wdrożenia dla wspomnianego wyżej
Klienta będzie skutkowało dodatkowymi
przychodami w I kwartale 2013.

Wdrożone zmiany w organizacji działu
sprzedaży – w tym system motywacyjny
– dały efekty zgodne z oczekiwaniami.
Dzięki podpisanym w IV kwartale
kontraktom przewidywane przychody
w I kwartale 2013 będą na podobnym
poziomie jak przychody w IV kwartale
2012 i o ok. 20% wyższe od przychodów
w analogicznym okresie roku 2012.



4. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta,
ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,
na dzień sporządzenia raportu, co najmniej
5% głosów na walnym zgromadzeniu.

5. Informacja na temat prognoz opublikowanych
w IV kwartale.

Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012.

6. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.

Zarząd EDISON S.A., oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej  i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

Tomasz Kuciel
Prezes Zarządu
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Akcjonariusz Ilość akcji % udział % udział
w ogólnej liczbie akcji w ogólnej liczbie głosów na WZ

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 954 758 65,77 65,77
IDE sp. z o.o. 88 106 6,07 6,07
Pozostali akcjonariusze 408 703 28,16 28,16
SUMA 1 451 567 100,00 100,00
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