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1. Podstawowe informacje o spółce 

DANE SPÓŁKI: 

Nazwa:   EDISON Spółka Akcyjna  

ADRES SIEDZIBY:   ul.  Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków  

TELEFON:   +48 (12) 425 09 70  

E-MAIL:   biuro@edison.pl   

STRONA WWW:   www.edison.pl   

NIP:    676-15-98-008  

REGON:   351139980  
 

Spółka powstała 26 sierpnia 1996 roku na podstawie Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej (Akt 

Notarialny Repertorium A Nr 13691/96 sporządzonego przez Notariusza Iwonę Cyz-Hejmo  

w Kancelarii Notarialnej w Krakowie). Do 16 czerwca 1998 roku Spółka funkcjonowała pod 

nazwą „DoctorQ EDI S.A.”, następnie w wyniku podjętych przez Akcjonariuszy uchwał 

zmieniła nazwę na EDISON S.A. Spółka od początku swojego istnienia prowadzi obsługę 

podmiotów gospodarczych w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych, w tym faktur 

elektronicznych. EDISON jako spółka informatyczna skupia się na procesie obsługi wymiany 

danych, który określany jest systemem EDI (elektroniczna wymiana danych, ang. Electronic  

Data Interchange). Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie 

Statutu oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Dz. U. z 2000 I., Nr 94, poz. 1037                      

z późniejszymi zmianami.   

  

ZARZĄD SPÓŁKI  

Zarząd Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie, był jednoosobowy:  

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu 

 

RADA NADZORCZA  

W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie,  

wchodzili: 

1. Michał Biskup  - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 08.06.2016 do     

                                   27.08.2018; w składzie Rady Nadzorczej od 08.06.2016  

   do 27.08.2018r.       

mailto:biuro@edison.pl
http://www.edison.pl/
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2. Hans Ralf Saykiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 08.06.2016  

  do 12.07.2018r; w składzie Rady Nadzorczej od 09.11.2015  

  do 12.07.2018r. 

 

3. Dominik Lipiec    -  Członek Rady Nadzorczej od 08.06.2016r. 

 

4. Damian Kwiatkowski  - Członek Rady Nadzorczej od 09.11.2015r. 

 

5. Łuksza Kierepka   - Członek Rady Nadzorczej od 26.05.2015r. 

 

6. Błażej Wasilewski  - Członek Rady Nadzorczej od 16.07.2018r. 
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STRUKTURA AKCJONARIATU  

Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu EDISON SA zostały zebrane i przedstawione  

z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki, jednakże mogą 

one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna sprzedaży akcji przez akcjonariuszy,       

o których Spółka nie została poinformowana. 

Wszystkie poniższe akcje Spółki (tj. akcje serii Al, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C, 

D, El, E2, E3, E4, E5, E8 od nr 150944 do 154471 oraz od nr 159601 do nr 159835, E9, FI, F2, 

F3, F5, F6, F7, GIl, GI2, GB, GI4, GI5, GIIl, GII2, GIB, GIIIl, GIII2, GIIB, GIII4, GIII5, GIII6, H, I, J      

i K) są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) 

każda, które zostały dematerializowane i wprowadzone do obrotu  

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu i głosów na Walnym Zgromadzeniu EDISON SA  

(stan na dzień 31.12.2018) 

Akcjonariusz Ilość akcji 

% udział w 

ogólnej liczbie 

akcji 

Ilość głosów 

%udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Omegia S.A. 2 639 645 89,43 2 639 645 89,43 

Pozostali 

akcjonariusze 
311 922 10,57 311 922 10,57 

SUMA 2 951 567 100,00 2 951 567 100,00 

  

Tabela 2 - Podział na akcje wprowadzane do obrotu na rynek NewConnect i pozostające 

poza obrotem na tym rynku  

Wyszczególnienie Ilość akcji 
% udział w liczbie  

akcji 
% udział w ogólnej 
liczbie akcji na WZ 

Akcje wprowadzone na 
NewConnect. 

1 440 806 48,81% 48,81% 

Akcje nie wprowadzone 

na NewConnect 
1 510 761 51,19% 51,19% 

SUMA 2 951 567 100,00% 100,00% 
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2. OPIS KLUCZOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

W 1996 roku EDISON SA podpisał umowę licencyjną z General Electric Information Services 

(obecnie OpenText). Licencja obejmowała zarówno specjalistyczne oprogramowanie            

do obsługi centrum wymiany danych (Platformę Handlu Elektronicznego), umożliwiające 

świadczenie usług przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej (EDI), jak i metodologię 

prowadzenia wdrożeń tego typu rozwiązań u klientów (know-how). Bazując na wiedzy  

i doświadczeniu licencjodawcy EDISON S.A. w sposób aktywny tworzy społeczność EDI  

w Polsce, oferując szerokie spektrum produktów i usług EDI dla handlu, bankowości, 

administracji i transportu, w coraz większym stopniu wykorzystując technologie internetowe. 

Pakiety usług zaprojektowane zostały z myślą o każdym aspekcie elektronicznej wymiany 

danych, począwszy od doradztwa i planowania, poprzez kompleksową obsługę klienta,  

a skończywszy na rozwijaniu elektronicznej społeczności dostawców i klientów.                

Dzięki integracji rozwiązań EDISON z siecią prowadzoną przez OpenText (dawniej GXS) 

możliwa jest elektroniczna wymiana danych z użytkownikami na całym świecie,                 

m.in. poprzez Internet. Spółka oferuje szeroki wachlarz usług i produktów.  

 

USŁUGI  

 consulting dotyczący projektów i wdrożenia rozwiązań e-Commerce,    

 tworzenie społeczności użytkowników e-Commerce z wykorzystaniem zarówno sieci 

VAN jak i Internetu 

 świadczenie usług operatorskich przesyłania dokumentów EDI pomiędzy partnerami 

krajowymi i zagranicznymi,  

 Business Process Outsourcing (BPO),  

 NBTS - Network Based Translation Services – usługi translacji formatów 

dokumentów; możliwość przetłumaczenia w trybie „Any to Any”  

PRODUKTY  

Connector Plus  

Oprogramowanie komunikacyjne służące klientowi do automatycznego odbierania/ 

wysyłania dokumentów elektronicznych. Działa na wszystkich platformach sprzętowych 

(Windows, Linux, MacOS) oraz spełnia wymogi EDI Gateway dla dużych przedsiębiorstw – 

aplikacja serwerowa, obsługa wielu skrzynek EDI.  
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ediPort  

ediPort - rozwiązanie typu Web EDI. Gwarantuje dostęp do usług EDI bez konieczności 

używania jakiejkolwiek aplikacji. Dostęp poprzez ediPort  można uruchomić od ręki,                

a po stronie użytkownika wymaga jedynie przeglądarki internetowej. Istotne jako 

domknięcie projektów typu roll-out (inaczej on-boarding).  

SAFE – SYSTEM ARCHIWIZACJI FAKTUR ELEKTRONICZNYCH  

Zaawansowane narządzie do archiwizacji faktur elektronicznych (oraz każdego typu 

dokumentu – XML i EDIFACT). Zapewnia pełny, ciągły i natychmiastowy dostęp                      

do archiwizowanych faktur przez Internet. Umożliwia optymalizację procesów przy 

jednoczesnej redukcji kosztów w stosunku do tradycyjnych metod archiwizacji                           

i stuprocentowym bezpieczeństwie.  Narzędzie odpowiada wymogom fiskusa dzięki łatwemu 

udostępnianiu dokumentów na potrzeby kontroli skarbowej oraz możliwość przeniesienia 

kopii zapasowych archiwum na dowolny nośnik. Cechuje się również intuicyjnym interfejsem 

oraz szybkim wyszukiwaniem dokumentów według różnorodnych kryteriów (data, nazwa 

kontrahenta, NIP itd.). Umożliwia także podgląd dokumentu w czytelnej formie i pobranie   

go (oraz archiwizację) w formacie pdf. 

WALIDACJA I ARCHIWIZACJA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH  

Rozbudowany system do walidacji i archiwizacji faktur elektronicznych. Walidacja to 

sprawdzanie faktur elektronicznych pod względem rachunkowym (poprawność wyliczenia 

wartości podatku, deklaracji stawek podatku, kwalifikacji do właściwego okresu księgowego, 

itd.) oraz biznesowym (czy np. występuje nr dowodu dostawy i czy ma prawidłową strukturę, 

czy deklarowana data ważności produktu spełnia założone kryteria). Walidacja odbywa się  

w oparciu o ustalone reguły walidacji, które wynikają z potrzeb zamawiającego. 

Uzupełnieniem usługi jest „matching”, czyli konfrontowanie przesłanych faktur  

z zamówieniami zakupu, dowodami przyjęcia towaru (PZ) lub innymi dokumentami 

logistycznymi. Matching pozwala na automatyczne parowanie faktur i dokumentów 

logistycznych, a także ujawnia niezgodności w przesłanych fakturach w stosunku do dostawy. 

Przy tysiącach miesięcznie przetwarzanych faktur i połączonych z fakturami, innych 

dokumentach, w znaczący sposób obniżają się koszty procesu ewidencji faktur po stronie 

kupującego. 

NBTS – NETWORK BASED TRANSLATION SERVICES  

Usługa translacji plików „w locie” pomiędzy skrzynką nadawcy i odbiorcy dokumentu. 

Automatycznie tłumaczy dokumenty elektroniczne z dowolnego formatu nadawcy 

dokumentu do dowolnego formatu odpowiedniego dla adresata dokumentu.  
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3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA 

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY  

W OKRESIE OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO 

ZAKOŃCZENIU,DO DNIA ZATWIERDZENIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

W połowie czerwca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wybrało wartą około 7 mln 

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

platformy elektronicznego fakturowania. Platforma elektronicznego fakturowania (PeF) 

służyć będzie 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 i już w III kwartale zakończył się pierwszy etap wdrażania platformy. 

Konsorcjum wykonawców, w skład którego wchodzi Edison, jako pierwsze otrzymało 

potwierdzenie odebrania przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii I etapu prac. 

Rozwój PeF stanowi element Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Głównym zadaniem 

PeF jest wspieranie procesu wdrażania i realizacji obowiązku odbioru faktur elektronicznych 

przez administrację.  

Dnia 7 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa z firmą GXS Limited (częścią 

kanadyjskiej firmy OpenText), na mocy której Spółka zakupiła oprogramowanie OpenText 

BizLink do świadczenia usług elektronicznej wymiany danych. BizLink zapewnia nieprzerwany 

przepływ informacji i bezpośredni, bezpieczny transport wszelkiego rodzaju danych                         

i dokumentów. BizLink upraszcza zarządzanie dużą i różnorodną społecznością partnerów 

biznesowych i organizacji wewnętrznych. System działa na platformach IBM AIX, HP-UX, Sun 

Solaris, Red Hat Linux i Microsoft Windows. Funkcja MultiLink zapewnia równoważenie 

obciążenia za pośrednictwem instalacji rozproszonej na wielu serwerach.  

Zakup został dokonany z uwagi na rosnący potencjał rynku EDI (elektronicznej wymiany 

danych), w szczególności w kontekście zmian regulacyjnych dotyczących stosowania faktur 

klasy EDI przez administrację publiczną. Oprogramowanie będzie stanowić istotną część 

infrastruktury Spółki.  
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4. WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE 

Już szósty rok z rzędu Spółka zwiększyła wartością dwucyfrową przychody w ujęciu rok do 

roku. Tym razem był to wzrost o ponad 12%. Dobry wynik to efekt skutecznie prowadzonych 

działań marketingowych i handlowych w zakresie pozyskiwania nowych Klientów oraz 

narastający efekt sprzedaży usług abonamentowych w poprzednich okresach. Na wynik 

złożyły się także pierwsze przychody w ramach realizacji umowy podpisanej z Ministerstwem 

Przedsiębiorczości i Technologii.  

Zysk z działalności operacyjnej jest niewiele niższy od poprzedniego roku, co biorąc pod 

uwagę wzrost amortyzacji (o blisko 100 000 zł) wynikającej głównie z zakupu systemu BizLink 

i wzrost wynagrodzeń (o 18% R/R) spowodowany presją płacową należy uznać za dobry 

wynik. 

Duża strata wynika z wyceny akcji oraz z przeszacowanie poprzez dokonanie odpisu 

aktualizującego. 

Dla pozyskiwania nowych Klientów duże znaczenie miało konsekwentne umacnianie pozycji 

eksperta, w tym wystąpienia na wydarzeniach branżowych i utrzymywanie bardzo dobrych 

relacji z dotychczasowymi Klientami, czego wynikiem była duża ilość rekomendacji.   
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5. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 

 
 

Wyszczególnienie 
PLN 

31.12.2018 

EUR 

31.12.2018 

PLN 

31.12.2017 

EUR 

31.12.2017 

Przychody ze 

sprzedaży 
4 395 047,12    1 030 032,84 3 909 445,85 921 018,18 

Wynik finansowy 

netto: 
-2 887 904,05    - 676 815,50 2 492 046,06 587 095,92 

Wynik finansowy 

brutto 
-3 158 319,02    - 740 190,54 2 947 279,43 694 343,40 

Aktywa razem 6 473 924,36    1 505 563,81 8 464 368,50 2 029 386,58 

Kapitały własne 2 350 073,38    546 528,69 5 237 977,43 1 255 838,65 

Zobowiązania 

długoterminowe 
2 142 450,14    498 244,21  1 501 831,89 360 073,81 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
1 797 076,54    417 924,77 1 327 495,34 318 275,51 

Należności 

długoterminowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 

krótkoterminowe 
666 214,56    154 933,61 879 224,69 210 799,75 

Inwestycje 

krótkoterminowe  
807 048,74    187 685,75 3 908 785,61 937 156,39 

Amortyzacja 341 568,32    80 050,70 252 829,95 59 563,68 

Zysk ze sprzedaży 324 563,72    76 065,46 332 185,96 78 259,00 

Zysk z działalności 

operacyjnej 
299 458,40    70 181,72 328 742,23 77 447,69 

 

 W roku 2018 udało się utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów ze 

sprzedaży (rok do roku) na poziomie 12%. 

 Utrzymano wskaźnik rentowności brutto na dobrym poziomie t.j. 7,4%; jest on niższy 

od wskaźnika w poprzednim okresie (8,5% w 2017) na co miał decydujący wpływ 

wzrost wynagrodzeń. 
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 2018 2017 

Kurs średni EUR na dzień bilansowy (31.12) 
 

4,3000 
 

4,1709 

Średni kurs EUR w okresie 01.01 do 31.12 
4,2669 

 
4,2447 

 

6. WYNIKI SPRZEDAŻY  

W całym 2018 roku Spółka dobrze radziła sobie zarówno z utrzymaniem dotychczasowych, 

jak i zdobywaniem nowych Klientów. Edison SA odnotował znaczący wzrost zainteresowania 

usługami EDI wśród firm produkcyjnych i firm prowadzących intensywną wymianę handlową 

z zagranicznymi kontrahentami. 

 

Przychody ze sprzedaży w kolejnych kwartałach kształtowały się następująco: 

 2018 2017 
Zmiana r/r 

[%] 

I kwartał 1 039 677,92 921 214,40 12,9% 

II kwartał 
1 035 339,80 976 505,19 6,0% 

III kwartał 
1 066 684,69 973 230,14 9,6% 

IV kwartał 1 251 827,64 1 030 897,74 21,4% 

SUMA: 4 393 530,05 3 901 847,47 12,6% 
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7. PLANY NA ROK 2019  

 

SPRZEDAŻ  

• utrzymywanie przewagi nad konkurencją w wybranych branżach; 

• kontynuacja rozpoczętych projektów wdrożeniowych (rozszerzenie zasięgu 

rozpoczętych wcześniej projektów);  

• dosprzedaż (up-sale) – rozwój usług EDI u obecnych Klientów; 

• rynek związany z rozwojem e-faktur dla zamówień publicznych;  

 

OBSŁUGA KLIENTA  

• utrzymywanie i pogłębianie relacji biznesowych z obecnymi Kontrahentami;  

• ciągła poprawa jakości obsługi sprzedażowej i posprzedażowej; 

 

ROZWÓJ PRODUKTÓW  

• poszerzenie zakresu oferowanych usług w oparciu o nowe rozwiązanie klasy 

WebEDI; 

• dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych (EDI) i usług archiwizacji e-faktur do 

wymagań Platformy Elektronicznego Fakturowania (organizowanej przez 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii); 

• kontynuacja prac nad nowymi produktami z obszaru BPO (Business Process 

Outsourcing);  

• zakończenie wdrożenia nowej platformy usługowej EDI. Nowa platforma umożliwi 

dowolną skalowalność oraz pozwoli zoptymalizować wiele procesów 

komunikacyjnych; 

 

MARKETING I PR  

• promocja w periodykach branżowych;  

• aktywny udział w konferencjach i targach branżowych;  

• umocnienie pozycji w kategorii eksperta usług EDI. 

  



 

Raport roczny jednostkowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018                                strona 13 

8. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ  

I ROZWOJU  

 

Spółka w ramach konsorcjum PEFexpert wygrała przetarg na realizację platformy faktur 

elektronicznych dla administracji publicznej (PEF), co było impulsem do praktycznego 

połączenia z europejską siecią PEPPOL. Edisona najpierw – jako pierwsza firma z Polski – 

uzyskała certyfikaty PEPPOL na świadczenie usług „Access Point”, a następnie certyfikat 

„SMP”. Poprzez projekt PEF Spółka aktywnie uczestniczy w budowaniu nowych, cyfrowych 

kompetencji polskiej administracji publicznej.   

Zakończył się etap przygotowawczy do wdrożenia nowego systemu transakcyjnego klasy 

MHS w Spółce. Zasadniczym celem wdrożenia jest  istotne zwiększenie potencjału 

technologicznego Spółki na rynku usług EDI.  
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9. CZYNNIKI RYZYKA I ICH OPIS 

 

RYZYKO ZAHAMOWANIA TENDENCJI WZROSTU RYNKU USŁUG B2B  

Spółka jest wysoko wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem operatorsko-usługowym 

działającym na rynku usług Business-to-Business, w szczególności wymiany dokumentów 

elektronicznych. Ilość przesyłanych dokumentów jest pochodną koniunktury gospodarczej, 

co może niekorzystnie wpłynąć na wykorzystanie zakupionych usług i obniżenie rachunków 

za usługi. Jednocześnie obserwowane jest wzmożone zainteresowanie komunikacją B2B 

(umożliwiającą automatyzację procesów), co powinno korzystanie wpływać na pozyskiwanie 

nowych Klientów.  

 

RYZYKO KREDYTOWE  

W ocenie Zarządu Spółki koncentracja ryzyka kredytowego w Spółce jest znikome.                   

Bieżące potrzeby są regulowane z bieżących przychodów.  

 

RYZYKO KONCENTRACJI UMÓW I ZLECEŃ  

Ryzyko koncentracji umów i zleceń pozycjonuje się w Spółce na stosunkowo niskim 

poziomie. Polityka sprzedaży Spółki polega na utrzymaniu istniejących relacji handlowych, 

jak również ciągłym, aktywnym pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych. Dodatkowo 

kierunki sprzedaży są zdywersyfikowane pod kątem branżowym –  sektor handlu 

detalicznego, producentów FMCG, przemysłu motoryzacyjnego –  co w ocenie Zarządu Spółki 

ogranicza występowanie opisywanego czynnika ryzyka.  

Rok 2019 przynosi zmiany regulacyjne związane z fakturowaniem elektronicznym                   

w zamówieniach publicznych. Będzie to niewątpliwie impuls do szybszego rozwoju branży 

EDI w Polsce. Można się spodziewać, że Spółka zacznie uzyskiwać przychody z zupełnie 

nowych branż – np. administracji / urzędów i ich dostawców. 

 

RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI 

Ryzyko utraty płynności związane jest głównie z finansowaniem zobowiązań Spółki.                   

Spółka na bieżąco monitoruje osiągane wskaźniki płynności finansowej. Na dzień bilansowy 

nie występują trudności związane z regulowaniem bieżących zobowiązań. 
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Zakończenie produkcyjnych etapów realizacji zamówienia dotyczącego świadczenia usług 

brokera platformy elektronicznego fakturowania dla Ministerstwa Przedsiębiorczości  

i Technologii (zakończenie w marcu 2019, a płatność w kwietniu 2019)  znacznie poprawi 

wskaźniki płynnościowe.  

RYZYKO WALUTOWE  

Ryzyko walutowe Spółki może być związane jedynie z regulowaniem zobowiązań.                   

Wobec faktu, iż zobowiązania wyrażone w walutach obcych (EUR, USD) wynoszą                        

ok. 4% ogółu kosztów Zarząd Spółki ocenia ryzyko walutowe jako pomijalne. 

 

RYZYKO KONKURENCJI  

Istotny wpływ na sytuację Spółki wywierają podmioty konkurencyjne wobec Spółki.  

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie, technologie pozwalające świadczyć usługi                      

na najwyższym poziomie, wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz wypracowane przez wiele lat 

zaufanie Klientów. Spółka stara się systematycznie wzmacniać przewagę konkurencyjną        

m.in. poprzez ciągłe podnoszenie kompetencji technologicznych, rozwój usług doradczo-

projektowych oraz poszerzenie oferty produktowej o nowe rozwiązania.  

 

RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW 

Rynek usług informatycznych, na którym działa Spółka, jest wąskim i specjalistycznym 

obszarem biznesu. Ważnym czynnikiem prowadzonej działalności jest odpowiednio dobrana  

i wykwalifikowana kadra, w tym specjaliści z zakresu informatyki. Z uwagi na wzrastające 

zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z zakresu informatyki, istnieje ryzyko, 

iż dotychczasowi pracownicy zostaną przejęci przez podmioty konkurencyjne. W wypadku 

rozwoju skali działalności problemem może być także pozyskanie nowych pracowników.                 

By przeciwdziałać możliwym kryzysom, Spółka aktywnie odpowiada na obecne potrzeby  

i preferencje pracowników na krajowym rynku pracy. Zatrudnienie na umowę o pracę daje 

poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, dodatkowo wszyscy pracownicy są objęci pakietem 

prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczeniem. Przewagą Spółki jest również przyjazna 

atmosfera i elastyczność pracy oraz troska o zachowanie równowagi między karierą a życiem 

prywatnym pracowników (tzw. work-life balance). Dbałość o środowisko naturalne                            

i społeczna odpowiedzialność biznesu to kolejny przykład wychodzenia Firmy naprzeciw 

oczekiwaniom pracowników. Przyjęte działania, będące efektem przemyślanej strategii 

employer brandingowej, budującej obraz Spółki jako atrakcyjnego pracodawcy, przynoszą 

efekt w postaci lojalności i zaangażowania pracowników.   W całym 2018 roku Spółka dobrze 

radziła sobie zarówno z utrzymaniem dotychczasowych, jak i zdobywaniem nowych 
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Klientów. Edison SA odnotował znaczący wzrost zainteresowania usługami EDI wśród firm 

produkcyjnych, rozwijających działalność na rynkach zagranicznych. 

 

10. POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE 

Zgodnie z art. 49 ust 2 sprawozdanie z działalności powinno obejmować istotne informacje  

o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki.  

Poniżej zamieszczono nieomówione wcześniej wymagane informacje. 

Art. 49 ust 2 pkt.5 Nabycie akcji własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość 

nominalna ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz 

cenie sprzedaży tych akcji w przypadku ich przejęcia. 

W 2018 roku Spółka nie nabywała akcji własnych jak również nie dokonywała odsprzedaży 

akcji własnych. 

Art. 49 ust 2 pkt. 8 Stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.  

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego („Dobre praktyki spółek notowanych                            

na NewConnect”) zgodnie z Regulaminem ASO.  

Art. 49 ust 3 Informacja dotycząca zatrudnienia w Spółce. W roku obrotowym (2018) 

przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła: 

 Przeciętna liczba 

zatrudnionych w 

roku obrotowym 

2018 

Przeciętna liczba 

zatrudnionych w 

roku poprzedzającym 

2017 

Ogółem, z tego: 16,43 15,25 

pracownicy umysłowi 

(na stan. nierobotniczych) 
16,43 15,25 

pracownicy fizyczni (na stan. 

robotniczych) 
0 0 

uczniowie - - 

osoby wykonujące pracę 

nakładczą 
- - 

osoby korzystające z urlopów - - 

wychowawczych lub bezpłatnych - - 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim: 

1. § 91. 1. 5. 5) podpunkt a i b – Spółka (Emitent) nie posiada zobowiązań ani wierzytelności, 

które przekraczałyby samodzielnie lub łącznie 10% kapitałów własnych emitenta. 

3. § 91. 1. 6. 21) – dnia 21 grudnia 2018 roku Spółka (Emitent) podpisała umowę z UHY ECA 

Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-523)              

przy ul. Moniuszki 50, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.  

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 

obrotowy wyniosło: 

2018 2017 

 

8 500  zł netto 

 

8 000  zł netto 

 

 

 

 


