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XSystem S.A. chce rozwijać sprzedaż
własnego oprogramowania
XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r.,
zamierza kontynuować realizację przyjętej Strategii Rozwoju w oparciu o
sprzedaż usług związanych z przetwarzaniem oraz obiegiem dokumentów.
Emitent opublikował również prognozy finansowe na lata 2016-2018.
Spółka posiada autorskie oprogramowanie do archiwizacji i zarządzania obiegiem
dokumentów - ACCELO, którego komercjalizacja ma pozwolić jej bardzo dynamicznie
zwiększać osiągane przychody. XSystem S.A. przeprowadziła już z sukcesem kilka
znaczących wdrożeń ACCELO m.in. realizując projekt Elektronicznego Rządowego Procesu
Legislacyjnego na rzecz Rządowego Centrum Legislacji. Emitent dokonał również
wdrożenia swojego oprogramowania do cyfrowej archiwizacji dokumentów w AQUANET
S.A. - drugim pod względem wielkości zakładzie wodociągów i kanalizacji w Polsce.
Spółka zainstalowała także z sukcesem swoje rozwiązanie u klienta z branży finansowej.
XSystem S.A. przedstawiła prognozy finansowe na lata 2016-2018. Prognozowana
wartość przychodów ze sprzedaży netto w 2016 r. ma wynieść 10,0 mln zł, a zysk ma
sięgnąć 180 tys. zł. W 2017 r. ma to być odpowiednio: 12,0 mln zł przychodów ze
sprzedaży netto oraz 1,0 mln zł zysku. Z kolei w 2018 r. Spółka przewiduje, że osiągnie
2,0 mln zł zysku przy przychodach ze sprzedaży netto kształtujących się na poziomie
14,0 mln zł. Istotny wzrost zysku w odniesieniu do mniejszej dynamiki wzrostu
przychodów będzie wynikał ze zwiększania się udziału sprzedaży własnego
oprogramowania i usług digitalizacji dokumentów, które charakteryzują się bardzo
wysoką marżowością. Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost rentowności Emitenta
jest także fakt, że największe koszty na opracowanie własnego oprogramowania zostały
już poniesione przez niego w latach 2013-2015.
„W bieżącej Perspektywie 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy ok. 2,5 mld EUR na
dofinansowania z zakresu e-administracji, budowę archiwów cyfrowych i digitalizację
zasobów, czyli na strategiczny zakres działalności naszej Spółki. Zamierzamy aktywnie,
jako dostawca rozwiązań, uczestniczyć w tym programie. Nasze rozwiązanie dzięki swojej
generycznej architekturze może być oferowane dla różnych podmiotów, zarówno tych z
obszaru budżetowego, jak i biznesowego, którego nie zamierzamy pomijać. Środki z
obligacji, które wyemitowaliśmy przeznaczymy w całości na komercjalizację ACCELO oraz
budowę kanałów sprzedaży bezpośredniej i pośredniej.” - komentuje Adrian Weremiuk,
Prezes Zarządu Spółki XSystem S.A.

W marcu br. Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii B, których łączna
wartość nominalna wynosiła 1.200 tys. zł. Emitent wykupił również w terminie pozostałe
obligacje serii A. Terminowy wykup papierów wartościowych świadczy o bardzo dobrej
kondycji finansowej XSystem S.A. W marcu 2016 r. NWZA Spółki podjęło Uchwałę o
emisji obligacji zamiennych serii C, D oraz E na akcje serii F. Łączna wartość nominalna
emitowanych papierów dłużnych wyniesie do 3 mln zł. Pozyskane środki mają pozwolić
Spółce realizować przyjętą Strategię Rozwoju oraz prowadzić nowe projekty
inwestycyjne, które przełożą się na poprawę wyników finansowych.
XSystem S.A. osiągnęła w 4 kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w kwocie 472 tys. zł
przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 4.208 tys. zł. W analogicznym okresie
2014 r. Emitent zanotował zysk netto w wysokości 27 tys. zł, a sprzedaż przekroczyła
poziom 2.655 tys. zł. Zdecydowana poprawa wyników finansowych w ujęciu rdr. była
rezultatem realizacji przez Spółkę dwóch znaczących kontraktów.
„Dobre wyniki czwartego kwartału są efektem obranej przez nas strategii budowy
rozwiązań obiegu dokumentów i sprzedaży rozwiązań archiwów cyfrowych budowanych
na bazie naszego produktu - ACCELO (z łac. „acceleratio - przyspieszenie procesów).
Obligacje, które zostały wyemitowane w związku z realizowanymi kontraktami, zostały
przez Spółkę terminowo wykupione. Obecnie budujemy portfolio sprzedaży na ten rok.” dodaje Prezes Weremiuk.
XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji,
przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i
elektronicznej. Spółka opracowała autorskie oprogramowanie do budowy archiwów
cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO. Emitent jest notowany na
rynku NewConnect od września 2011 r.
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