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List Prezesa Zarządu 

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Inwestorzy 

W imieniu Zarządu Benefit Systems SA mam przyjemnośd przekazad Paostwu raport z działalności 
Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2010 rok. 

Rok 2010 okazał się dla nas wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii publikujemy raport 
roczny jako Grupa Benefit Systems notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Niezwykle 
satysfakcjonujące są również dobre wyniki finansowe, które okazały się rekordowe w całej historii 
Grupy. 

Grupa Benefit Systems zakooczyła rok 2010 wzrostem o 219,4%  zysku netto – z 5 167 tys. zł w 2009 
roku do 16 502 tys. zł w 2010 roku. W przypadku przychodów, w roku 2010 wyniosły 165 045 tys. zł i 
w porównaniu z rokiem 2009 wzrosły o 74,7%. 

Dynamiczny rozwój rynku pozapłacowych świadczeo pracowniczych w 2010 roku dał nam impuls do 
nieustannego rozwoju, ciężkiej pracy i wyznaczania nowych wyzwao. Rok 2010 to okres budowania 
grupy kapitałowej, tj. zakup 96% udziałów w VanityStyle Sp. z o.o., utworzenie spółki w Republice 
Czeskiej oraz dalszy rozwój spółki Fit Sport Polska Sp. z o.o. Perspektywy dalszego rozwoju Grupy 
skłoniły akcjonariuszy do podjęcia decyzji w roku 2010 o rozpoczęciu projektu wprowadzenia Grupy 
na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co stało się w kwietniu 2011 roku.  

Duże zainteresowanie akcjami Benefit Systems było zwieoczeniem naszych wysiłków oraz 
jednocześnie potwierdzeniem silnego rozwoju rynku fitness, jak i pozapłacowych świadczeo 
pracowniczych. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas inwestorzy jesteśmy pewni, że rozpoczęliśmy 
kolejny etap w dalszym rozwoju Grupy, a środki przeznaczone na inwestycje wzmocnią naszą pozycję, 
prestiż oraz będą odzwierciedleniem osiąganych wyników. 

Chciałbym serdecznie podziękowad inwestorom i akcjonariuszom za okazane nam i naszej Grupie 
wsparcie oraz kredyt zaufania. Tak duży sukces nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy całego zespołu 
Grupy Benefit Systems, a także współpracy z Partnerami, którzy wspólnie z nami zdecydowali się 
budowad nowoczesne rozwiązania z obszaru pozapłacowych świadczeo pracowniczych. Wyrazy 
szacunku składam również lojalnym Klientom i  Użytkownikom za zaufanie, którym obdarzyliście 
produkty Spółki. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełnym raportem rocznym oraz sprawozdaniem zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2010. 

Z wyrazami szacunku 
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