List Prezesa Zarządu
Szanowni Paostwo, Drodzy Akcjonariusze
Z prawdziwą satysfakcją pragnę w imieniu Zarządu Benefit Systems SA przekazad na Paostwa ręce
raport roczny, zawierający informacje na temat wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeo
i osiągnięd, jakie miały miejsce w naszej Spółce w 2010 roku.
Raport za 2010 rok jest dla nas szczególny, ponieważ po raz pierwszy publikujemy go w formacie
obowiązującym spółki publiczne. Mamy tym większą satysfakcję, gdyż uzyskane wyniki finansowe
możemy z powodzeniem uznad za najlepsze w całej historii istnienia naszej firmy.
Spółka Benefit Systems zakooczyła rok 2010 wzrostem o 247,6% zysku netto – z 5 167 tys. zł w 2009
roku do 17 961 tys. zł w 2010 roku. W przypadku przychodów, w roku 2010 wyniosły 160 094 tys. zł i
w porównaniu z rokiem 2009 wzrosły o 69,4%.
Rosnące zainteresowanie naszymi produktami w 2010 roku dały nam impuls do dalszego
dynamicznego rozwoju naszej Spółki i otworzyły nowe możliwości. Był to rok zmian i nieustannego
rozwoju, ciężkiej pracy oraz nowych wyzwao, czego efektem są wyniki ekonomiczne Spółki oraz
wysoki poziom zadowolenia Klientów.
Rezultatem tego było podjęcie przez udziałowców decyzji o przeprowadzeniu publicznej emisji akcji,
a następnie debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie
2011 roku. Duże zainteresowanie akcjami naszej firmy jest potwierdzeniem silnego rozwoju rynku
fitness, jak i pozapłacowych świadczeo pracowniczych. Branże te dzięki obiecującym perspektywom
rozwoju są interesujące dla inwestorów. To właśnie dzięki ich zaufaniu, emisja naszych akcji okazała
się sukcesem, a pozyskane środki finansowe będziemy mogli przeznaczyd na dalsze inwestycje
i przejęcia podmiotów komplementarnych, za co wszystkim akcjonariuszom serdecznie dziękuję.
Nasze osiągnięcia i dobre wyniki finansowe nie byłby możliwe bez profesjonalnie wykonywanej pracy
całego zespołu Benefit Systems, którym chciałbym podziękowad za skuteczną realizację
wyznaczonych celów, zaangażowanie oraz kreatywnośd.
Chciałbym również skierowad podziękowania do naszych Partnerów, za wspólne budowanie wciąż
rozwijającego się rynku pozapłacowych świadczeo pracowniczych, w szczególności z obszaru sportu,
rekreacji, kultury oraz rozrywki i wellness. Wyrazy szacunku składam również naszym Klientom
i Użytkownikom za okazane nam zaufanie oraz długofalową współpracę.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełnym raportem rocznym oraz sprawozdaniem Zarządu za
rok 2010.
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