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PISMO PREZESA ZARZĄDU 
 
Szanowni Akcjonariusze, 
 
 W imieniu Zarządu NTT System S.A. przedstawiam Raport Roczny z działalności w 2007 roku. 
Dokument ten szczegółowo opisuje wyniki finansowe Spółki oraz istotne wydarzenia jakie miały wpływ 
na jej działalność w ciągu ubiegłego roku. 

W obecnej formie prawnej spółka funkcjonuje od 2004 roku, jednakŜe na skutek połączenia z dniem 8 
czerwca 2006 roku, z NTT System Sp. z o.o., działającą na rynku od roku 1989, na chwilę obecną 
zajmujemy zaszczytną pozycję lidera w zakresie produkcji i dystrybucji sprzętu komputerowego na rynku 
krajowym. 

W marcu 2007 roku sukcesem zakończyła się publiczna emisja akcji, dzięki czemu Spółka dołączyła do 
prestiŜowego grona podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Pierwsze notowanie praw do akcji Spółki miało miejsce w dniu 12 kwietnia 2007 r. 

Rok 2007 obfitował w nietypowe wydarzenia i duŜą zmienność zewnętrznych warunków 
ekonomicznych, co sprawiało, Ŝe był on trudny dla podmiotów z róŜnych branŜ, w tym i naszej. Mimo 
wszystko udało nam się osiągnąć wyniki finansowe lepsze niŜ w roku ubiegłym, lecz dalekie od naszych 
oczekiwań. Przychody ze sprzedaŜy wzrosły o 8% a zysk netto o 12% w stosunku do danych 
finansowych pro forma za 2006 r., dotyczących łącznych wyników Spółek NTT System Sp. z o.o. i NTT 
System S.A. 

Wyniki Spółki były konsekwencją cięŜkiej pracy całej załogi NTT System S.A. W raporcie TOP 200 
opublikowanym przez Computerworld NTT System S.A. znalazł się na 13 miejscu wśród firm 
informatycznych działających w Polsce w 2007 roku. Wg Computerworld Spółka jest największym 
producentem sprzętu na rodzimym rynku IT.  

W 2007 r. spółka sprzedała 163,5 tys. komputerów stacjonarnych własnej produkcji i 19,2 tys. 
notebooków. W ciągu najbliŜszych 3 lat chcielibyśmy aby nasz udział w rynku notebooków przekroczył 
10%. Będziemy równieŜ stawiać na rozwój segmentu serwerów oraz utrzymanie pozycji lidera w zakresie 
desktopów. 

Spółka stale doskonali się w produkcji oferowanych pod własną marką komputerów. Olbrzymią wagę 
przywiązuje do jakości własnych produktów, poprzez odpowiednie systemy kontroli, oraz procedury 
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Oferowane przez nas komputery stacjonarne, nootebooki 
oraz serwery obejmują szeroką gamę konfiguracji, a przy ich tworzeniu wykorzystujemy nowoczesne 
technologie informatyczne. 

 



 

 

 

Na wyniki Spółki negatywny wpływ w 2007 r. miały takie czynniki jak:  

- bardzo istotne umocnienie się kursu PLN w stosunku do innych walut (szczególnie USD i EUR), co w 
przypadku branŜy o duŜym udziale produkowanych zagranicą towarów i  szybkim przełoŜeniu kursów 
walutowych na ceny sprzedawanych towarów ma szczególnie negatywne oddziaływanie; 

- wzrost zatrudniania związany z obsługą większych wolumenów obrotu (zatrudnienie wzrosło o prawie 
100 osób) oraz wzrost kosztów zatrudnienia, którego doświadczyła cała Polska gospodarka; 

- wybory parlamentarne, które opóźniły proces przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów w zakresie 
zamówień publicznych, w wyniku czego część z nich przesunęła się na 2008 r.; 

- opóźnienie realizacji planów inwestycyjnych, emisyjnych Spółki uwarunkowane czynnikami 
administracyjnymi, leŜącymi poza Spółką. Niemniej planujemy w bieŜącym roku rozpoczęcie inwestycji 
w zakresie budowy centrum serwisowego w miejscowości Zakręt i centrum logistycznego. Centrum 
logistyczne powstanie na zakupionej juŜ przez nas działce o powierzchni ponad 2 ha pod Warszawą, w 
miejscowości Duchnów. Chcemy teŜ jak najszybciej uruchomić mową linię produkcyjną. 

Mamy nadzieję, Ŝe realizacja inwestycji z jednej strony przyniesie znaczne oszczędności po stronie 
kosztów logistycznych, jak i planowany wzrost mocy produkcyjnej pozwoli nam na realizację projektów, 
których dotychczas nie mogliśmy realizować. 

Jednocześnie Zarząd będzie się koncentrował na działaniach prowadzących do optymalizacji procesów 
zarządzania i wykorzystaniu w moŜliwie największym zakresie efektów skali.  

Rozszerzenie asortymentu sprzedaŜy jak i ciągła dbałość i rozbudowa kanałów sprzedaŜy stwarzają 
solidną podstawę dla kontynuacji wzrostu w kolejnych latach. 

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Spółki w 2007 
roku. Dlatego szczególnie chcę podziękować konsumentom za wybór naszych produktów, 
akcjonariuszom za okazywane nam zaufanie. Dziękuję teŜ członkom Rady Nadzorczej za cenne uwagi, a 
wszystkim pracownikom za istotny wkład w rozwój naszego biznesu. 

 

 W imieniu całego Zarządu pragnę Państwa zapewnić, iŜ NTT System S.A. kroczy nadal we 
właściwym kierunku i realizuje przyjętą długookresową strategię rozwoju, ku naszym wspólnym celom.  
 
 
       Z powaŜaniem 
 

Tadeusz Kurek  
Prezes Zarządu 


