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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze 

Z ogromną przyjemnością przekazuję na Państwa ręce jednostkowy raport finansowy Benefit Systems 

SA za 2011 r. Znajdą w nim Państwo szczegółowe informacje na temat wyników finansowych 

osiągniętych w ub.r. oraz najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń w Spółce.  

2011 r. był dla Benefit Systems SA rokiem wyjątkowym i przełomowym zarazem. Staliśmy się Spółką 

publiczną pozyskując od inwestorów środki na dalszy dynamiczny rozwój.  

Myślę, że Benefit Systems zdał „giełdowy” egzamin i pierwszy rok naszej obecności na parkiecie przy 

trudnej sytuacji makroekonomicznej kraju, nie zawiódł Państwa oczekiwań. Dodatkowo decyzją 

Zarządu GPW SA Benefit Systems od 16 marca 2012 r. zostanie wprowadzony do indeksu sWIG80. 

Będziemy nadal konsekwentnie realizować naszą strategię oraz umacniać zaufanie u Klientów, co 

powinno przełożyć się na jeszcze większe zwiększenie zainteresowania naszymi produktami. 

W 2011 r. jednostkowe przychody Benefit Systems SA wyniosły 226 745 tys zł i wzrosły o 41,6 proc. w 

stosunku do roku 2010. Zysk brutto wzrósł do 30 345 tys. zł w roku 2011, wobec 22 145 tys. zł w 

poprzednim roku. Zysk netto wzrósł do 24 318 tys. zł i był lepszy aż o 35,4% proc w porównaniu do 

roku 2010. To najlepsze wyniki w naszej historii. Ich osiągnięcie nie byłyby jednak możliwe bez 

profesjonalnego zespołu pracowników Benefit Systems, któremu serdecznie dziękuję za kreatywność 

i zaangażowanie. Dziękuję również za okazane zaufanie oraz współpracę wszystkim naszym 

Partnerom i Klientom – bez nich tak dynamiczny rozwój Benefit Systems nie byłby możliwy. 

Przede wszystkim chciałbym jednak podziękować Naszym Akcjonariuszom za okazane nam zaufanie. 

Myślę, że miniony rok potwierdził, iż debiut na warszawskiej giełdzie, z punktu widzenia Spółki i 

akcjonariuszy, był decyzją właściwą. Dzięki niej możemy znacznie szybciej realizować strategię 

rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że 2012 r. będzie dla Grupy Benefit Systems kolejnym rokiem 

spektakularnych sukcesów, stojącym pod znakiem dynamicznego rozwoju. Życząc Państwu dalszej 

satysfakcji z posiadania naszych produktów i akcji Spółki zapraszam do zapoznania się z 

jednostkowym raportem za 2011 r.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

James Van Bergh  

Prezes Zarządu 

 


