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Szanowni Akcjonariusze, Członkowie Rady Nadzorczej, Pracownicy 

oraz wszyscy Uczestnicy rynku kapitałowego! 

 

W imieniu Zarządu Edison SA przedstawiam raport za rok obrotowy 2018. 

Rok 2018 z perspektywy lat może okazać się rokiem przełomowym jeśli chodzi o rozwój rynku 

elektronicznej wymiany danych. Wchodząca w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego                         

nr 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach 

publicznych, nałożyła na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wprowadzenia 

stosownych regulacji krajowych w roku 2018 i rozpoczęcia stosowania ustrukturalizowanych e-faktur 

począwszy od 18 kwietnia 2019 roku.  

Z dumą informuję, iż Edison SA bezpośrednio uczestniczy w tym przełomie regulacyjnym                                 

- w  połowie czerwca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wybrało wartą około 7 mln zł 

ofertę konsorcjum, w skład którego wchodzi Edison SA, na świadczenie usług brokera platformy 

elektronicznego fakturowania. Platforma elektronicznego fakturowania (PEF) służy do obsługi  

i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych                  

w fazie po udzieleniu zamówienia. Umowa z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii została 

ostatecznie zawarta 19 lipca 2018 roku. Rozwój PEF stanowi element Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa. Głównym zadaniem PEF jest wspieranie procesu wdrażania i realizacji obowiązku odbioru 

faktur elektronicznych przez administrację.  

Regulacje europejskie i krajowe zdynamizują rozwój automatycznych e-faktur (klasy EDI) na obszarze 

całej UE. Biorąc także pod uwagę rosnący trend automatyzacji procesów administracyjnych  

i produkcyjnych, należy spodziewać się w nadchodzących latach wzrostu zainteresowania usługami  

EDI (elektronicznej wymiany danych). Z uwagi na wzrost rynku, Edison SA zdecydował się w roku 

2018 na podpisanie ze światowym liderem usług EDI - firmą GXS Limited (częścią firmy OpenText)                  

- umowy, na mocy której Spółka zakupiła oprogramowanie OpenText BizLink, do świadczenia usług 

elektronicznej wymiany danych. Nowe oprogramowanie zostanie w pełni wdrożone  

i uruchomione w II kwartale br. 

Lata 2019-2020 pokażą na ile rozwój automatycznych e-faktur przełoży się na zdynamizowanie 

rozwoju Spółki. Wierzę, że Edison będzie mógł w najbliższych latach wykorzystać swoje bogate 

doświadczenie, zdobywane od 1996 roku, w świadczeniu usług elektronicznej wymiany danych,                  

aby stać się beneficjentem nadchodzących zmian. 

 
W imieniu Zarządu chcę podziękować Akcjonariuszom, Partnerom i Pracownikom za dotychczasowy 
wkład w rozwój Spółki. 

 

Tomasz Kuciel 

Prezes Zarządu Edison SA 

Kraków, 18 kwietnia 2019 r. 


