Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Tell SA mam przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany Raport Roczny
Tell S.A. za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta.
Rok obrotowy 2013 Grupa Tell S.A. zakończyła skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w
wysokości 263 865 tys. zł i wypracowała zysk netto w wysokości 8 571 tys. zł. W wyniku zmian
rynkowych operatorzy telefonii komórkowej zmniejszają wielkość swoich sieci sprzedaży i na koniec
roku posiadaliśmy w sumie 347 salonów sprzedaży trzech różnych operatorów (o 5% mniej). Wszyscy
operatorzy proces ten przeprowadzają w podobny sposób, zmniejszając proporcjonalnie sieci swoich
partnerów biznesowych, co powoduje że nasz udział w globalnej sprzedaży telefonii komórkowej w
Polsce pozostaje na niezmienionym poziomie.
Średnia liczba salonów Orange zmniejszyła się o 6%, i wynosiła 173 salonów.
Rok 2013 był dla Spółki prowadzącej salony Orange rokiem optymalizacji kosztowej i dalszego
zmniejszania liczby salonów. Pomimo tego wynik operacyjny osiągnięty przez spółkę był lepszy od
wyniku z roku 2012.
Spółka Euro-Phone Sp. z o.o. na koniec roku prowadziła 91 salonów pod marką T Mobile oraz
posiadała 38 konsultantów obsługujących klientów biznesowych. Rok 2013 był dla Spółki rokiem
bardzo trudnym, nie osiągnęła zakładanych wyników finansowych i mimo stosunkowo niewielkiego
zmniejszenia liczby sklepów jej, wyniki znacząco spadły. Zakładamy, że w roku 2014 w wyniku
przeprowadzonej optymalizacji kosztowej spółka poprawi swoje wyniki i nadal będzie znaczącym
składnikiem Grupy Tell.
Spółka PTI Sp. z o.o. zakończyła rok 2013 prowadząc 83 salony sprzedaży sieci Plus i 18
konsultantów. Jej wyniki w mijającym roku, nie odbiegały od założeń.
W 2014 roku planujemy dalszy rozwój poprzez inwestycje w nowe podmioty, które pozwolą na jeszcze
większą dywersyfikacje źródeł przychodów. Nie zaniechamy także dalszego poszukiwania podmiotów
z rynku usług telefonii komórkowej mogących dołączyć do naszych sieci.
Rok 2013 był rokiem, w którym Spółka utrzymywała standardy ładu korporacyjnego. Chcemy, aby
także w następnych latach nasze przedsiębiorstwo również było przejrzyste dla inwestorów, dobrze
zarządzane oraz żeby nadal dynamicznie się rozwijało.
Więcej informacji na temat działalności i wyników Grupy Tell SA w roku 2013 możecie Państwo
znaleźć w niniejszym raporcie.

Z poważaniem
Rafał Stempniewicz
Prezes Zarządu Tell SA

