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Warszawa, 31 marca 2014 roku 

 

Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej oraz Pracownicy! 

 

W imieniu Zarządu Edison SA przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności 
za rok obrotowy 2013, który potwierdził, że Spółka jest w stanie generować 
pozytywny wynik finansowy. 

W roku 2012 Spółka zwiększyła przychody o blisko 19% w stosunku do roku 2012. 
Zgodnie z zapowiedzią złożoną w sprawozdaniu za rok 2012 Edison SA przynosił 
zysk już od I kwartału. Dzięki utrzymaniu kosztów na, praktycznie, niezmienionym 
poziomie Spółka wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 180 
tysięcy złotych – to wynik o ponad 310 tysięcy złotych lepszy niż w poprzednim 
okresie. Należy zwrócić uwagę, że spółka zmieniła w raportowanym okresie biuro, 
w związku z czym poniosła dodatkowe koszty w wysokości blisko 30 000 zł. 

Większość raportowanego okresu przebiegła pod dyktando niepewności rynkowej, 
która sprawiała, że potencjalni Klienci często odkładali decyzje w zakresie 
podpisywanie nowych umów. Symptomy ożywienia gospodarczego Spółka odczuła 
– biorąc pod uwagę wyraźną intensyfikację wymiany handlowej i pojawiające się ze 
strony potencjalnych klientów zapytania – w ostatnim kwartale 2013. Przełożenie 
tego na faktyczne efekty sprzedażowe nastąpi prawdopodobnie w pierwszej 
połowie roku 2014. Biorąc pod uwagę powyższe można ocenić rok 2013 bardzo 
pozytywnie: Edisona SA pozyskał 65 nowych Klientów – w poprzednim okresie 44. 

W drugiej połowie roku zostały podjęte strategiczne decyzje mające na celu dalszy 
rozwoju Spółki – otwarcie biura handlowego w Warszawie (działa od stycznia 
2014) oraz inwestycja w infrastrukturę techniczną, której głównym zadaniem jest 
wsparcie działalności związanej z tworzeniem aplikacji oraz rozwój nowej linii usług 
typu „cloud computing”. 

Wyniki 2013 roku pozwalają z optymizmem patrzyć na rok 2014 – zbudowana baza 
przychodów powtarzalnych (abonamentowych i pochodnych) gwarantuje stabilne 
zwiększanie przychodów w następnych miesiącach. 

Chciałbym podziękować Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej  
i Pracownikom Edison SA za okazane zaufanie i wkład w rozwój Spółki. Mam 
nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój działalności prowadzonej przez 
Edison SA, czego potwierdzeniem będzie rosnące grono Klientów i zdolności do 
podnoszenia wartości Spółki. 

 

 

Z poważaniem 
 
Tomasz Kuciel 
Prezes Zarządu 


