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Drodzy akcjonariusze, 

 

W imieniu Zarządu Spółki XSystem S.A. chciałbym zaprezentować Państwu raport okresowy 

podsumowujący rok 2015, dotyczący jednostkowego sprawozdania finansowego XSystem S.A. oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy XSystem S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku 

do 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią i raportem z badania jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy we wskazanym 

okresie. 

Tak jak rok 2014, tak i miniony 2015 rok był dla XSystem S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej XSystem 

okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Był to również okres bardzo intensywnej pracy, w 

którym miały miejsce ważne  dla naszego rozwoju wydarzenia. Najważniejszym elementem w  

rozwoju Spółki była kontynuacja prac w obszarze rozbudowy własnego oprogramowania do 

zarządzania obiegiem dokumentów ACCELO, wzbogacanym o nowe funkcjonalności.   

 

W 2015 roku Spółka  podpisała 3 duże kontrakty w zakresie wdrożenia oprogramowania ACCELO.  

W styczniu została podpisana umowa z drugim co do wielkości wodno-kanalizacyjnym 

przedsiębiorstwem w Polsce – firmą Aquanet S.A. na dostawę repozytorium ACCELO. Wartość 

umowy wyniosła 477 626,70 PLN netto i została zrealizowana w listopadzie 2015 roku. Natomiast w 

marcu została podpisana umowa z Rządowym Centrum Legislacji, która będzie trwać do końca 2016 

roku, a jej wartość wynosi 1 461 680, 00 PLN netto. Umowa ta jest kolejnym zleceniem, w ramach 

którego została wdrożona aplikacja na bazie ACCELO. Ponadto w październiku 2015 roku Spółka 

rozpoczęła realizację umowy z firmą Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, gdzie 

całkowita wartość kontraktu wyniesie ok. 202 350,00 PLN netto. Dodatkowo z ostatnim dniem 

czerwca 2015 r. Grupa Kapitałowa poprzez spółkę dominującą XSystem S.A. zakończyła prace 

związane z realizacją podpisanej w maju 2014 r. umowy o dofinansowanie z Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy ramach Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. 

 

Podsumowując wyniki finansowe Spółki. W roku 2015 Spółka osiągnęła  przychody jednostkowe na 

poziomie 9,1 mln zł a zysk netto w wysokości 22 tys. zł. Widoczny wpływ na osiągnięty wynik miało 

podpisanie znaczących umów, ale także wzrost kosztów związanych z realizacją umów z Rządowym 

Centrum Legislacji, firmą Aquanet S.A. oraz Macif Życie TUW, głównie w obszarze intensywnej 

rozbudowy działów R&D oraz skanowania. Nie bez znaczenia był też wysoki poziom odpisów 

amortyzacyjnych. 

Był to czwarty pełny rok bilansowy naszej obecności w Alternatywnym Systemie Obrotów GPW. Rok 

wielu poważnych decyzji i wyzwań. Jako Prezes Zarządu, chciałbym Państwa zapewnić, iż nasze plany 

na kolejne lata zakładają przede wszystkim dynamiczny rozwój oraz tendencję wzrostową. Dążymy 
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do wzrostu wartości Spółki w oparciu o strategię budowania przychodów zorientowaną zarówno na 

utrzymanie przychodów z naszego pierwotnego portfolio, ale głównie o wdrażanie rozwiązań 

opartych o nasz własny system ACCELO, jak i usługi budowania repozytoriów świadczone dla naszych 

Klientów oparte o nasz system. 

Chciałbym podziękować wszystkim naszym akcjonariuszom, obligatariuszom i klientom za rok 

owocnej współpracy, a naszym pracownikom, współpracownikom oraz członkom Rady Nadzorczej za 

zaufanie i owocną współpracę, a także zaangażowanie i ciężką pracę, bez której  osiągnięcie sukcesu 

Spółki XSystem S.A. oraz Grupy XSystem byłoby niemożliwe. 
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