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Szanowni Akcjonariusze, Członkowie Rady Nadzorczej,  
Pracownicy oraz wszyscy Uczestnicy rynku kapitałowego, 

w imieniu Zarządu EDISON S.A. przedstawiam raport za rok obrotowy 2021. 

Był to rok wciąż zdominowany przez pandemię COVID-19. Pod jej wpływem rozpoczęta kilka 
lat temu transformacja cyfrowa gwałtownie przyspieszyła. Kryzys COVID-19 dobitnie wykazał, 
że umiejętność dostosowania się do nowych warunków gospodarczych jest w dużej mierze 
zależna od dobrego przygotowania informatycznego nie tylko w ujęciu wewnętrznych 
procesów, ale także w kontekście kontaktów ze światem zewnętrznym. Elektroniczna 
wymiana danych (EDI) odpowiada na potrzeby automatyzacji procesów handlowo-
logistycznych pomiędzy firmami znakomicie wpisuje się więc w postępujący obecnie trend 
cyfryzacji procesów biznesowych.  

Podsumowując rok 2021 nie sposób pominąć inicjatywy Ministerstwa Finansów – prowadzone 
w roku 2021 prace przygotowawcze pozwoliły 1 stycznia 2022 roku uruchomić KSeF – Krajowy 
System e-Faktur. Tym samym Polska dołączyła do grona kilku krajów europejskich, w których 
stosuje się tzw. faktury ustrukturyzowane (z punktu widzenia komunikacji EDI to  
e-faktury z określoną strukturą danych stosowane przez operatorów EDI od ponad 20 lat). 
KSeF służy do przesyłania i archiwizowania e-faktur. Wg planów MF korzystanie z KSeF stanie 
się obowiązkowe od I kwartału 2023 roku - faktury ustrukturyzowane staną się obligatoryjne 
dla wszystkich przedsiębiorców i zastąpią w całości faktury papierowe. Spodziewamy się, że 
obwiązek stosowania prawdziwych (ustrukturyzowanych) e-faktur będzie impulsem dla wielu 
przedsiębiorców do pełnej cyfryzacji wymiany dokumentów handlowych w łańcuchach 
dostaw. 

Od 24 lutego 2022 roku obserwujemy napaść zbrojną Rosji na Ukrainę. Wywołała ona 
bezprecedensowe, globalne zmiany na każdym możliwym podłożu – społecznym, 
humanitarnym, politycznym i gospodarczym. Inwazja ta oznaczała początek pierwszej po 1945 
roku regularnej wojny między dwoma europejskimi państwami. Stany Zjednoczone i kraje Unii 
Europejskiej stanęły po stronie zaatakowanej Ukrainy, wspierając naszych wschodnich 
sąsiadów ekonomicznie i dostarczając uzbrojenie. Rosyjska agresja na Ukrainę zmienia nie 
tylko stosunki międzynarodowe w Europie, ale także ma i będzie mieć ogromne znaczenie dla 
światowej gospodarki. Zachodnie sankcje efektywnie odcinające Rosję od Europy mogą mieć 
zupełnie nieoczekiwane konsekwencje dla reszty świata. Inwazja wciąż trwa. Trwająca wojna 
wzmacnia 2 obserwowane już wcześniej zjawiska – rosnącą inflację oraz poważane zmiany w 
łańcuchach dostaw. 

 
 



Osiągnięte przez EDISON S.A. wyniki w roku 2021 oraz dotychczasowe wyniki za rok 2022 
pokazują, że ani pandemia, ani wojna w Ukrainie nie wstrzymują obserwowanego od lat 
rozwoju Spółki. W roku 2022 rozwój Spółki będzie wciąż wspomagany mega-trendem, jakim 
jest transformacja cyfrowa, a wprowadzany przez Ministerstwo Finansów Krajowy System e-
Faktur powinien wzmocnić ten efekt. Skuteczna komunikacja w środowisku biznesowym staje 
się podstawowym czynnikiem świadczącym o sprawności operacyjnej firmy, a EDI jest istotną 
częścią tej komunikacji. 

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

 
 
 
 
 
 
Tomasz Kuciel 
Prezes Zarządu EDISON S.A. 


