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Warszawa, 27 marca 2013 roku

Szanowni Akcjonariusze, Członkowie Rady Nadzorczej oraz Pracownicy!

W imieniu Zarządu Edison SA przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012, który stał pod znakiem zmian. W marcu 2012 Spółka zadebiutowała
na rynku New Connect, w lipcu nastąpiła zmiana składu Zarządu. Cały rok był poświęcony
rozwojowi produktów i usług oraz zmianom w dziale sprzedaży.

W minionym roku, pomimo odczuwalnego pogorszenia nastrojów w biznesie,
a w szczególności nastawienia na optymalizację kosztów, Spółka dobrze radziła sobie
z utrzymaniem dotychczasowych i zdobywaniem nowych Klientów. W roku 2012 Spółka
pozyskała 44 nowych Klientów – w poprzednim okresie (rok 2011) tylko 18. 

W roku 2012 Spółka zwiększyła przychody o blisko 9% w stosunku do roku 2011.
Porównując IV kwartał 2012 z analogicznym okresem roku 2011 wzrost przychodów wynosi
aż 17%. Wyniki IV kwartału pozwalają z optymizmem patrzyć na rok 2013 – nowa sprzedaż
oraz zakończone strategiczne projekty (otwierające nowe źródła przychodów) będą wspierać
dobre wyniki jakich Zarząd spodziewa się w następnych kwartałach.

Zarząd Edison SA  spodziewa się, że rok 2013 przyniesie ożywienie gospodarcze.
Według ogólnodostępnych prognoz makroekonomicznych, w I półroczu 2013 roku Polska
gospodarka osiągnie tzw. dołek koniunktury jest więc szansa, że od początku II półrocza
2013 kondycja przedsiębiorstw zacznie się poprawiać, a co za tym idzie wzrośnie wolumen
wymiany handlowej (zarówno w Polsce jak i w wymiarze międzynarodowym) co bezpośrednio
wpływa na ilość transakcji obsługiwanych przez Spółkę.

Rok 2013 niesie ze sobą dodatkowe szanse - liberalizacja przepisów dotyczących faktur
elektronicznych (obowiązująca od 1 stycznia 2013) wpłynie na coraz powszechniejsze
zastępowanie dokumentów papierowych przez elektroniczne. Taka sytuacja będzie
stwarzała nowe możliwości rozwoju usług dodanych typu walidacja e-faktur oraz rozszerzona
funkcjonalność Systemu Archiwizacji Faktur Elektronicznych. Także ostatnia transza
dofinansowania dla firm korzystających z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2.
(dotyczy automatyzacji komunikacji na rynku B2B) powinna zwiększyć popyt na usługi
oferowane przez Spółkę.

Warto wskazać, że w minionym roku Spółka dostosowywała swoje kompetencje i zasoby
operacyjne oraz kadrowe do rosnącej skali działalności, poszerzyła portfolio świadczonych
usług, kontynuując działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł przychodów. 

Reorganizacja działu sprzedaży i zmiany w systemie motywacyjnym odniosły zamierzony
skutek. Nowouruchomione usługi znajdą swoje odzwierciedlenie w wyniku Edison S.A.
począwszy od pierwszego kwartału 2013 roku.

Chciałbym podziękować Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej i Pracownikom
Edison S.A. 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
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