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SKONSOLIDOWANY BILANS
AKTYWA

30.09.2013

30.09.2012

31.12.2012

Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe

57 581

57 581

57 581

883

1 006

957

3 933

4 243

4 133

1 287

1 287

1 287

1 335

1 191

1 001

161

207

235

Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Należności
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

974

702

999

66 154

66 217

66 193

8 999

9 062

10 744

33 684

39 288

47 757

88

23

258

4

27

268

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

409

538

377

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone
do sprzedaży

805

5 888

9 352

43 990

54 826

68 757

110 144

121 043

134 950

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

Aktywa obrotowe
Aktywa razem
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SKONSOLIDOWANY BILANS (CD.)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej:
Kapitał podstawowy
Akcje własne (-)
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Pozostałe kapitały

30.09.2013

30.09.2012

1 022

31.12.2012

1 262

1 136

-8 842
24 863

24 863

24 863

1 459

9 902

9 286

19 810

23 705

15 605

5 431

6 525

9 316

52 586

57 415

60 206

52 586

57 415

60 206

1 042

3 180

2 339

6 998

6 508

6 720

74

33

74

8 113

9 720

9 133

43 008

48 124

57 747

Zyski zatrzymane:
- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
Udziały niedające kontroli
Kapitał własny

Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

686

606

1 232

3 553

2 946

3 373

2 198

2 232

3 163

Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

96

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi
przeznaczonymi do sprzedaży
Zobowiązania krótkoterminowe

49 444

53 908

65 611

Zobowiązania razem

57 558

63 628

74 744

110 144

121 043

134 950

Pasywa razem
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
od 01.07 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2013

od 01.07 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2012

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

61 737

195 611

70 512

209 670

Przychody ze sprzedaży usług

35 298

114 649

41 226

123 468

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

26 439

80 962

29 286

86 202

Koszt własny sprzedaży

47 813

152 642

54 748

163 470

Koszt sprzedanych usług

22 156

73 015

27 294

80 014

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

25 657

79 627

27 454

83 456

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

13 924

42 970

15 764

46 201

Koszty sprzedaży

9 790

29 161

9 893

30 008

Koszty ogólnego zarządu

1 860

6 526

2 253

6 897

375

782

164

389

67

732

107

862

2 582

7 333

3 674

8 822

15

124

89

386

157

559

154

646

2 439

6 898

3 608

8 562

504

1 467

929

2 037

1 935

5 431

2 679

6 525

1 935

5 431

2 679

6 525

1 935

5 431

2 679

6 525

Przychody ze sprzedaży produktów

Koszt sprzedanych produktów

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych
metodą praw własności (+/-)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- podmiotom niekontrolującym

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)
od 01.01 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2012

z działalności kontynuowanej
- podstawowy

0,99

1,03

- rozwodniony

0,99

1,03

z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy

0,99

1,03

- rozwodniony

0,99

1,03
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
od 01.07 do
30.09.2013
Zysk (strata) netto

od 01.01 do
30.09.2013

od 01.07 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2012

1 935

5 431

2 679

6 525

1 935

5 431

2 679

6 525

1 935

5 431

2 679

6 525

Inne całkowite dochody
Przeszacowanie środków trwałych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych
dochodach
całkowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
Instrumenty zabezpieczające przepływy
środków
pieniężnych:
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych
dochodach
całkowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji
zabezpieczanych
Różnice kursowe z wyceny jednostek
działających za
granicą
Różnice kursowe przeniesione do wyniku
finansowego –
sprzedaż jednostek zagranicznych
Udział w innych dochodach całkowitych
jednostek
wycenianych metodą praw własności
Podatek dochodowy odnoszący się do
składników
innych dochodów całkowitych
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu
Całkowite dochody
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- podmiotom niekontrolującym
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał
podstawowy
Saldo na 01.01.2013 roku

1 136

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał ze
sprzedaży akcji
Akcje
Pozostałe
Zyski
powyżej ich
własne (-)
kapitały
zatrzymane
wart. nominalnej
24 863
9 286
24 921

Udziały
niedające
kontroli

Razem

Kapitał
własny razem

60 206

60 206

60 206

60 206

-7 941

-7 941

0

0

- 5 111

-5 111

-5 111

-5 111

-13 052

-13 052

5 431

5 431

5 431

5 431

5 431

5 431

25 241

52 586

52 586

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

1 136

Skup akcji
Umorzenie akcji
Emisja akcji w związku z realizacją opcji
(program płatności akcjami)
Wycena opcji (program płatności akcjami)
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami
niekontrolującymi)
Dywidendy

24 863

9 286

24 921

-7 941
-113

7 941

-7 827

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od
01.01 do 30.09.2013 roku
Razem całkowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
przeszacowanych środków trwałych)
Saldo na 30.09.2013 roku

-113

1 022

0

0

-7 827

24 863

1 459
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)

Kapitał
podstawowy
Saldo na 01.01.2012 roku

1 262

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał ze
sprzedaży akcji
Akcje
Pozostałe
Zyski
powyżej ich
własne (-)
kapitały
zatrzymane
wart. nominalnej
24 863
9 902
23 705

Razem

Udziały
niedające
kontroli

Kapitał
własny razem

59 732

59 732

59 732

59 732

- 8 842

- 8 842

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

1 262

24 863

9 902

23 705

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2012 roku
Skup akcji
Emisja akcji w związku z realizacją opcji
(program płatności akcjami)
Wycena opcji (program płatności akcjami)
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami
niekontrolującymi)
Dywidendy

-8 842

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami

- 8 842

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od
01.01 do 30.09.2012 roku
Razem całkowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
przeszacowanych środków trwałych)
Saldo na 30.09.2012 roku

1 262

- 8 842

24 863

9 902

-8 842

-8 842

6 525

6 525

6 525

6 525

6 525

6 525

30 230

57 415

57 415
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)

Kapitał
podstawowy
Saldo na 01.01.2012 roku

1 262

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał ze
sprzedaży akcji
Akcje
Pozostałe
Zyski
powyżej ich
własne (-)
kapitały
zatrzymane
wart. nominalnej
24 863
9 902
23 705

Udziały
niedające
kontroli

Razem

Kapitał
własny razem

59 732

59 732

59 732

59 732

-8 842

-8 842

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

1 262

24 863

9 902

23 705

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku
Umorzenie akcji
Emisja akcji w związku z realizacją opcji
(program płatności akcjami)
Wycena opcji (program płatności akcjami)
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami
niekontrolującymi)
Dywidendy

-126

-8 716

Przekazanie wyniku finansowego na pozostałe kapitały
Razem transakcje z właścicielami

-126

8 100

- 8 100

0

0

-616

-8 100

-8 842

-8 842

9 316

9 316

9 316

9 316

9 316

9 316

24 921

60 206

60 206

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od
01.01 do 31.12.2012 roku
Razem całkowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
przeszacowanych środków trwałych)
Saldo na 31.12.2012 roku

1 136

24 863

9 286
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.07 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2013

od 01.07 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2012

Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

2 439

6 898

3 608

8 562

426

1 293

462

1 307

3

66

-1

150

88

279

161

590

-36

-76

-345

1 702

Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące aktywa trwałe
Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych
Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans.
wycenianych przez rachunek zysków i strat
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków
pieniężnych przeniesione z kapitału
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów
trwałych
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych
niż instrumenty pochodne)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Koszty odsetek
Przychody z odsetek i dywidend
Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Inne korekty
Korekty razem
Zmiana stanu zapasów

15

79

532

1 681

545

-481

1 745

1 575

3 682

Zmiana stanu należności

4 772

13 739

8 584

13 645

Zmiana stanu zobowiązań

-2 954

-19 535

-16 139

-22 510

-266

-931

13

-526

1 071

-4 981

-5 967

-5 710

-152

-1 539

-251

-816

3 889

2 059

-2 065

3 738

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych
Zmiany w kapitale obrotowym
Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów
pochodnych
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.)
od 01.07 do
30.09.2013

od 01.07 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2012

Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wydatki na nabycie aktywów trwałych

-671

-1 204

-724

-1 315

14

120

4

152

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych

269

269

11

26

Pożyczki udzielone
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów
finansowych
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów
finansowych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych

-266

-5

-19

-31

1

36

76

346

-654

-784

-652

-822

-7 941

-8 842

-8 842

Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych
Wydatki na nabycie nieruchomości
inwestycyjnych
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
inwestycyjnych
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych

Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez
utraty
kontroli
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek

3 417
- 3 488

-1 507

-713

-2 987

-117

-373

-199

-590

-3 605

-9 821

-9 754

-9 002

-370

-8 546

-12 471

-6 087

1 175

9 352

18 359

11 975

805

805

5 888

5 888

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje ogólne

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Tell S.A.[dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest Tell Spółka
Akcyjna dalej zwana „Spółką dominującą”.
Spółka dominująca została powstała z przekształcenia Tell Sp. z o.o. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników nr 1 z 15 listopada 2004 roku. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000222514. Spółce dominującej nadano numer statystyczny
REGON 630822208.
Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Fortecznej 19a, w Poznaniu 61-362. Siedziba Spółki dominującej
jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego,

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania prowadzona
wyspecjalizowanych sklepach,

Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami,

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

w

Kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz następujące
Spółki zależne:
Nazwa Spółki zależnej

Siedziba

Udział Grupy w kapitale:
30.09.2013

30.09.2012

31.12.2012

Euro-Phone Sp. z o.o.

Piaseczno

100%

100%

100%

PTI Sp. z o.o.

Poznań

100%

100%

100%

2.
2.1.

Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości

Podstawa sporządzenia

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 9 miesięcy zakończony
30.09.2013 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za
okresy porównywalne skonsolidowany bilans sporządzony na 31.12.2012 roku pomimo braku takich wymogów w
MSR 34.
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze kwartalne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Grupy Kapitałowej za rok 2012.
Walutą sprawozdawczą niniejszego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski,
a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki wchodzące w skład Grupy.
2.2.

Zasady rachunkowości

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku nie uległy zmianie zasady rachunkowości w zakresie wyceny
aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, a niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
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Zmiany do opublikowanych standardów i interpretacji, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 roku nie miały
wpływu na niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe.
2.3.

Niepewność szacunków

Przy sporządzaniu kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje
się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady
rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie
zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd.
Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok.
3.

Znaczące zdarzenia i transakcje

W okresie objętym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie
zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresy sprawozdawczego. Jednocześnie niniejszym
kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
4.

Sezonowość działalności

Sezonowość w sprzedaży usług telefonii komórkowej przejawia się przede wszystkim we wzrostach sprzedaży w
okresie czwartego kwartału, ze szczególnym uwzględnieniem miesiąca grudnia. Niekiedy ten naturalny cykl
sezonowości zostaje zmodyfikowany na skutek działań marketingowych operatorów, przy czym w okresie
objętym raportem Zarząd Emitenta nie odnotował istotnych odchyleń w tym zakresie.
5.

Zysk na akcję

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:
od 01.01 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2012

od 01.01 do
31.12.2012

5 493 124

6 309 623

6 242 322

5 493 124

6 309 623

6 242 322

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

5 431

6 525

9 316

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)

0,99

1,03

1,49

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)

0,99

1,03

1,49

Zysk (strata) netto

5 431

6 525

9 316

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)

0,99

1,03

1,49

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)

0,99

1,03

1,49

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Działalność kontynuowana

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)
Działalność kontynuowana i zaniechana

6.

Segmenty operacyjne

Grupa nie identyfikuje segmentów operacyjnych, gdyż wszystkie Spółki Grupy kapitałowej Tell S.A. prowadzą
jednolitą działalność związaną z pośrednictwem w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Jedynie ze
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względu na wymogi formalne stawiane przez poszczególnych operatorów telefonii komórkowej Grupa prowadzi
działalność poprzez wydzielone Spółki zależne.
Grupa nie jest w stanie wiarygodnie przypisać kosztów oraz majątku do przedstawionych poniżej przychodów,
dlatego też zdecydowano o przekazaniu informacji jedynie o przychodach ze sprzedaży w podziale na rodzaje
poszczególnych usług (punkt 7 tabela „Wartościowa i ilościowa struktura sprzedaży Grupy Tell S.A”).
Zarząd Grupy Kapitałowej zarządza Grupą kierując się wartością marż osiąganych na poszczególnych
poziomach działalności Grupy Kapitałowej łącznie dla wszystkich współpracujących operatorów. Informacje
dotyczące zyskowności poszczególnych poziomów działalności znajdują w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów.
Grupa prowadzi działalność operacyjną na jednym obszarze geograficznym, którym jest terytorium Polski.
7.

Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz ze
wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

Wielkość sieci sprzedaży.
Średnia liczba salonów Orange, w których prowadzona jest sprzedaż usług PTK Centertel Sp. z o.o. wyniosła w
III kwartale 2013 roku 177 (stan na 30.09.2013 - 175 salonów), wobec średniej w III kwartale 2012 roku 189 (stan
na 30.09.2012 – 186 salonów).
Liczba salonów prowadzonych przez Spółki zależne, w których sprzedawane są usługi pozostałych operatorów
wyniosła na koniec 30.09.2013 roku – 173 salony wobec 188 salonów na koniec 30.09.2012 roku. Wśród wyżej
wymienionych znajdowało się 82 (odpowiednio 90 na koniec III kwartału 2012 roku) salonów oferujących usługi
Polkomtel S.A. (operator sieci PLUS) oraz 91 (odpowiednio 98 na koniec III kwartału 2012 roku) salonów
oferujących usługi T-Mobile Polska S.A. (operator sieci T-Mobile).
Wyniki skonsolidowane Grupy Tell S.A. z bieżącej działalności.
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły w III kwartale 2013 roku 61.737 tys. zł i były niższe o 12,4%
niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach
2013 roku, przychody ze sprzedaży wyniosły 195.611 tys. zł i były niższe niż osiągnięte po trzech kwartałach
2012 roku o 6,7%.
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w III kwartale 2013 roku 2.582 tys. zł i był o 29,7% niższy niż osiągnięty w
analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2013 roku, zysk z działalności
operacyjnej wyniósł 7.333 tys. zł i był niższy o 16,9% od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2012.
Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w III kwartale 2013 roku 3.008 tys.
zł i był o 27,3% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach
2013 roku, zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 8.626 tys. zł i był niższy
o 14,8% od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2012.
Zysk netto wyniósł w III kwartale 2013 roku 1.935 tys. zł i był niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku
ubiegłego o 27,8%. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2013 roku, zysk netto wyniósł 5.431 tys. zł i był
niższy o 16,8% niż osiągnięty po trzech kwartałach 2012 roku.

Wartościowa i ilościowa struktura sprzedaży Grupy Tell S.A.:
Przychody ze sprzedaży
produktów i towarów (tys. zł)

2013
I-III kw.

2012
I-III kw.

Zmiana
2013 I-III
/2012 I-III

2013
III kw.

2012
III kw.

Zmiana
2013 I-III
/2012 I-III

Przychody za sprzedaż usług telekomunikacyjnych

74 293

82 575

89,97%

23 213

27 403

84,71%

Zestawy i doładowania pre-paid

14 958

17 349

86,22%

5 188

5 710

90,86%

Telefony abonamentowe

99 053

101 922

97,18%

31 042

36 218

85,71%

Pozostałe przychody

7 307

7 824

93,39%

2 294

1 181

194,24%

195 611

209 670

93,29%

61 737

70 512

87,56%

Razem
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

2013
I-III kw.

Wolumen sprzedaży usług

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

2012
I-III kw.

Zmiana
2013 I-III
/2012 I-III

2013
III kw.

2012
III kw.

Zmiana
2013 I-III
/2012 I-III

Aktywacje post-paid

435 464

452 358

96,27%

141 714

149 795

94,61%

Aktywacje pre-paid

122 779

122 772

100,01%

58 178

57 218

101,68%

558 243

575 130

97,06%

199 892

207 013

96,56%

Razem

8.

Wartość firmy

Poniższa tabela przedstawia zmiany wartości firmy w poszczególnych okresach sprawozdawczych:
od 01.01 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2012

od 01.01 do
31.12.2012

Wartość brutto

57 581

57 581

57 581

Saldo na początek okresu

57 581

57 481

57 481

57 581

57 581

57 581

57 581

57 581

57 581

Połączenie jednostek gospodarczych
Sprzedaż jednostek zależnych (-)
Różnice kursowe netto z przeliczenia
Inne korekty
Wartość brutto na koniec okresu
Odpisy z tytułu utraty wartości
Saldo na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Różnice kursowe netto z przeliczenia
Inne zmiany
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu

9.

Wartości niematerialne

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych:
Oprogramowanie
licencje

Pozostałe

Razem

za okres od 01.01 do 31.09.2013 roku
Wartość bilansowa netto na 01.01.2013 roku

387

571

957

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

170

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Amortyzacja (-)

170
-8

-8

-137

-100

-237

420

463

883

191

294

485

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na 30.09.2013 roku
za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku
Wartość bilansowa netto na 01.01.2012 roku
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

327

327

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Amortyzacja (-)

-99

-57

-156

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na 30.09.2012 roku

419

587

1 006

191

294

485

332

390

722

-12

-12

-137

-101

-238

387

571

957

za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku
Wartość bilansowa netto na 01.01.2012 roku
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż Spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na 31.12.2012 roku

10. Rzeczowe aktywa trwałe
Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych:
Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

W budowie

Razem

za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku
Wartość bilansowa netto na 01.01.2013 roku
Nabycie przez połączenie jednostek
gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

686

1 388

2 032

26

4 133

479

134

187

291

1 091

-6

-87

-82

-57

-232

-256

-317

-487

903

1 119

1 650

261

3 933

Wartość bilansowa netto na 01.01.2012 roku

610

1 542

2 882

26

5 059

Nabycie przez połączenie jednostek
gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

142

228

200

-52

-110

-255

-145

-331

-469

554

1 329

2 358

2

4 243

610

1 542

2 882

26

5 059

Sprzedaż Spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)

-1 059

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na 30.09.2013 roku
za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku

570

Sprzedaż Spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-24

-441

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)

-945

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na 30.09.2012 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku
Wartość bilansowa netto na 01.01.2012 roku
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Nabycie przez połączenie jednostek
gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

355

405

233

25

1 017

-29

-100

-274

-24

-427

-270

-458

-788

686

1 388

2 032

Sprzedaż Spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)

-1 516

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na 31.12.2012 roku

26

4 133

11. Wartość godziwa instrumentów finansowych
Zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych
Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się
następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości
godziwej):
30.09.2013
Klasa instrumentu finansowego

Wartość
godziwa

30.09.2012

Wartość
bilansowa

Wartość
godziwa

31.12.2012

Wartość
bilansowa

Wartość
godziwa

Wartość
bilansowa

Aktywa:
Pożyczki
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe
Pochodne instrumenty finansowe

4

4

27

27

268

268

34 978

34 978

40 479

40 479

48 754

48 754

805

805

5 888

5 888

9 352

9 352

Kredyty w rachunku kredytowym

3 037

3 037

6 126

6 126

5 459

5 459

Kredyty w rachunku bieżącym

1 153

1 153

522

522

Papiery dłużne
Akcje spółek notowanych
Udziały, akcje spółek nienotowanych*
Jednostki funduszy inwestycyjnych
Pozostałe klasy pozostałych aktywów
finansowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania:

Pożyczki
Dłużne papiery wartościowe
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
35 773
35 773
44 018
44 018
54 299
54 299
pozostałe
*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia
wartości godziwej

Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych został zaprezentowany w ostatnim rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.
Przekwalifikowanie aktywów finansowych
Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby
zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego
kosztu.
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów:
od 01.01 do
30.09.2013
Stan na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone w okresie (-)

od 01.01 do
30.09.2012

od 01.01 do
31.12.2012

647

614

614

121

15

33

619

647

-120

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Stan na koniec okresu

648

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
od 01.01 do
30.09.2013
Stan na początek okresu

od 01.01 do
30.09.2012

od 01.01 do
31.12.2012

4 875

4 245

4 245

Odpisy ujęte jako koszt w okresie

192

541

630

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)

-38

Odpisy wykorzystane (-)

-69

4 786

4 875

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Stan na koniec okresu

4 960

13. Kapitał podstawowy
Szczegółowe informacje dotyczące emisji akcji Spółki dominującej zostały zaprezentowane w tabelach poniżej.
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
30.09.2013
Liczba akcji
Wartość nominalna akcji (PLN)
Kapitał podstawowy

30.09.2012

31.12.2012

5 110 847

6 309 623

5 678 030

0,20

0,20

0,20

1 022 169,40

1 261 924,60

1 135 606,00

14. Dywidendy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 27 września 2013 roku, podjęło uchwałę nr 3/2013 w
sprawie podziału zysku netto za rok 2012 w kwocie 9.963.311,17 zł i postanowiło przekazać zysk netto na:
- wypłatę dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję Spółki,
- kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.
Jako dzień dywidendy został ustalony 7 październik 2013 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy 21 październik
2013 roku.
Ogółem wypłacono 5.110.847,00 zł tytułem dywidendy i 4.852.464,17 zł przekazano na kapitał zapasowy.
15. Emisja i wykup papierów dłużnych
Nie wystąpiła emisja i wykup papierów dłużnych.

16

Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

16. Rezerwy
Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w
poszczególnych okresach przedstawiały się następująco:
Rezerwy na
długoterm.
świadczenia
pracownicze

Pozostałe rezerwy, w tym na:
Zaległe
urlopy

Koszt
wynagrodzeń

Inne
koszty

Inne
świadczenia

razem

za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia)
Stan rezerw na 30.09.2013 roku

74

963

834

86

1 883

3

193

196

-56

-210

-266

-817

-86

-903

910

74

910

0

0

36

761

342

69

za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)

135

6

11

1 178
146

-3

-22

-342

-80

-6

-428

33

874

0

0

0

874

Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia)

36

761

342

69

1 172

41

202

834

86

1 122

-342

-69

-411

Stan rezerw na 31.12.2012 roku

74

834

86

1 883

Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia)
Stan rezerw na 30.09.2012 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku

-3

963

17. Zobowiązania warunkowe
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących
jednostek powiązanych) przedstawia się następująco:
30.09.2013

30.09.2012

31.12.2012

Wobec jednostek powiązanych wyłączonych z konsolidacji:
Poręczenie spłaty zobowiązań
Gwarancje udzielone
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną
Sprawy sporne i sądowe
Inne zobowiązania warunkowe
Jednostki powiązane wyłączone z konsolidacji razem
Wobec jednostek stowarzyszonych:
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Poręczenie spłaty zobowiązań
Gwarancje udzielone
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną
Sprawy sporne i sądowe
Inne zobowiązania warunkowe
Jednostki stowarzyszone razem
Wobec pozostałych jednostek:
Poręczenie spłaty zobowiązań

33 425

33 425

33 425

33 425

33 425

33 425

Gwarancje udzielone
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną
Sprawy sporne i sądowe
Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym
Inne zobowiązania warunkowe
Pozostałe jednostki razem
Zobowiązania warunkowe ogółem

18. Sprawy sądowe
Zarówno Spółka dominująca, jak i jednostki od niej zależne, są stronami postępowań przed sądami
powszechnymi, jednak żadne z tych postępowań nie dotyczy zobowiązań ani wierzytelności, których wartość
stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki dominującej. Również łączna wartość odpowiednio
zobowiązań oraz wierzytelności, których dotyczą te postępowania nie stanowi co najmniej 10 % kapitałów
własnych emitenta.
Przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego nie toczą się żadne postępowania z udziałem Spółki
dominującej lub jednostek od niej zależnych.
19. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji,
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek.
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi nie ujęte w skróconym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy:
Przychody z działalności
operacyjnej
od 01.01 do
30.09.2013

Należności

od 01.01 do od 01.01 do
30.09.2012 31.12.2012

30.09.2013

30.09.2012

31.12.2012

Sprzedaż do:
Jednostki dominującej
Jednostki zależnej

459

343

550

0

28

28

459

343

550

0

28

28

Jednostki stowarzyszonej
Wspólnego przedsięwzięcia
Kluczowego personelu kierowniczego
Pozostałych podmiotów powiązanych
Razem

30.09.2013

30.09.2012

31.12.2012

Udzielone Skumulowane Udzielone Skumulowane Udzielone Skumulowane
w okresie
saldo
w okresie
saldo
w okresie
saldo
Pożyczki udzielone:
Jednostce dominującej
Jednostce zależnej

10 330

9 327

3 500

7 482

3 500

7 482
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Jednostce stowarzyszonej
Wspólnemu przedsięwzięciu
Kluczowemu personelowi
kierowniczemu
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem

10 330

9 327

3 500

7 482

17 550

9 782

20. Zdarzenia po dniu bilansowym
W okresie objętym kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły
zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresy sprawozdawczego.
Jednocześnie niniejszym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne
zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
21. Skup akcji własnych Spółki dominującej
Uchwałą nr 3/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tell S.A. z 29 października 2012 roku Zarząd
Spółki został upoważniony do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach określonych w tej
uchwale i na warunkach określonych przez Zarząd. Zarząd został upoważniony do określenia pozostałych zasad
nabywania akcji własnych. Upoważnienie dotyczy zarówno akcji zwykłych na okaziciela, jak i akcji imiennych.
Upoważnienie do nabywania akcji zostało udzielone do 31 marca 2013 roku.
W okresie od podjęcia uchwały w sprawie nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia do 31 marca 2013
roku Spółka skupiła 567.184 akcji własnych po 14 zł za akcję.
Po zakończeniu procesu nabywania akcji Zarząd, zgodnie z upoważnieniem, był zobowiązany do zwołania
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału
zakładowego.
Akcje Spółki zostały umorzone 4 lipca 2013 roku.
22. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.
23. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)
W okresach objętych kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy
Bank Polski:

kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2013 4,2163 PLN/EUR, 30.09.2012
4,1138 PLN/EUR,

średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie: od 01.01 do 30.09.2013 - 4,2231 PLN/EUR, od 01.01 do
30.09.2012 – 4,1948 PLN/EUR.
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela:
od 01.01 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2013

tys. PLN

i

strat

oraz

od 01.01 do
30.09.2012

tys. EUR

Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży

195 611

209 670

46 319

49 983

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

7 333

8 822

1 736

2 103

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

6 898

8 562

1 633

2 041

Zysk (strata) netto
Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego
Zysk na akcję (PLN; EUR)

5 431

6 525

1 286

1 555

5 431

6 525

1 286

1 555

0,99

1,03

0,23

0,25

0,99

1,03

0,23

0,25

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)
Średni kurs PLN / EUR w okresie

X

X

4,2231

4,1948
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Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Średni kurs PLN / EUR w okresie

2 059

3 738

488

891

-784

-822

-186

-196

-9 821

-9 002

-2 326

-2 146

-8 546

-6 087

-2 024

-1 451

X

30.09.2013

X

4,2231

30.09.2012

30.09.2013

tys. PLN

4,1948

30.09.2012

tys. EUR

Bilans
Aktywa

110 144

121 043

26 123

Zobowiązania długoterminowe

8 113

9 720

1 924

2 363

Zobowiązania krótkoterminowe

49 444

53 908

11 727

13 104

52 586

57 415

12 472

13 957

52 586

57 415

12 472

13 957

Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
Kurs PLN / EUR na koniec okresu

X

X

4,2163

29 424

4,1138

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
Grupa Kapitałowa Tell S.A. składa się z jednostki dominującej Tell S.A. oraz Spółek powiązanych.
Euro-Phone Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: ul. Puławska 40a, 05-500 Piaseczno,
Podstawowy przedmiot działalności: działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów (PKD 2007 - 4618Z),
Podstawy prawne działalności Spółki: Spółka powstała 19 marca 1998 roku (Akt Notarialny Rep. A
2699/98). Organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010796. Data rejestracji 25 maj 2001.
Tell S.A. posiada w Spółce Euro-Phone Sp. z o.o. 100% udziałów.
PTI Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: ul. Forteczna 19a, 61-362 Poznań,
Podstawowy przedmiot działalności: działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów (PKD 2007 - 4618Z),
Podstawy prawne działalności Spółki: Spółka powstała 12 lipca 2007 roku (Akt Notarialny Rep. A 5675/2007).
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000286046.Data rejestracji w KRS – 13 sierpień 2007.
Tell S.A. posiada w Spółce PTI Sp. z o.o. 100% udziałów.
Toys4Boys Pl. Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: ul. Nowy Świat 11B, 80-299 Gdańsk,
Podstawowy przedmiot działalności: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet (PKD 2007 – 4791Z),
Podstawy prawne działalności Spółki: Spółka powstała 16 lutego 2007 roku (Akt Notarialny Rep. A
5029/2007). Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000276286. Data rejestracji w KRS – 12 marzec
2007.
Tell S.A. posiada w Spółce Toys4Boys. pl Sp. z o.o. 30% udziałów.
Sprawozdanie finansowe Spółki Toys4Boys.pl Sp. z o.o. jest nieistotne z punktu widzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tell S.A.. Decyzją Zarządu odstąpiono od konsolidowania spółki
Toys4Boys.pl Sp. z o.o. na 30 września 2013 roku.
Spółka Tell S.A. posiada udziały w Spółce Connex Sp. z o.o., która nie podlega konsolidacji. Na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania Connex Sp. z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej.
Konsolidacji podlegają spółki Euro-Phone Sp. z o.o. oraz PTI Sp. z o.o.
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25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej emitenta,
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
Brak zmian w strukturze jednostki.
26. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w
stosunku do wyników prognozowanych
Zarząd Spółki Tell S.A. nie publikował prognoz wyników na rok 2013.
27. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie
zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego
Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.022.169,40 zł i dzieli się na:
a) 1.381.312 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy,
b) 3.729.535 akcji zwykłych na okaziciela - wyemitowanych jako akcje serii A i B. Ogólna liczba głosów 6.492.159
głosów.
W okresie od publikacji ostatniego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku zmianie uległa liczba akcji i głosów,
w wyniku umorzenia 567.183 akcji własnych, które Spółka skupiła do 31 marca 2013 roku. Umorzenie akcji
nastąpiło 4 lipca 2013 roku z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej
obniżenia kapitału zakładowego.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień przekazania
raportu za III kwartał 2013 roku.
1 157 970*

Łączna liczna
głosów
2 315 940

V Group S.A.

529 093

529 093

10,35%

8,15%

Rafał Stempniewicz
AVIVA Investors FIO**
AVIVA Investors SFIO

254 198

413 806

4,97%

6,37%

657 672

657 672

12,87%

10,13%

877 179

877 179

17,16%

13,51%

3 476 112

4 793 690

68,01%

73,83%

Łączna liczba akcji
Family Fund 3 Sp. z o. o.

Quercus Parasolowy SFIO, Quercus
Absolute Return FIZ
razem

Udział w kapitale
zakładowym
22,66%

Udział w głosach
35,67%

*Akcje pośrednio nabyte przez Neo Investment Spółka Akcyjna na skutek realizacji umowy kupna 100% udziałów Family Fund 3 Sp. z o.o..
** liczba akcji posiadanych przez Fundusze reprezentowanych na ZWZA w dniu 28.04.2011

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień przekazania
raportu za I kwartał 2013 roku.
1 157 970

Łączna liczna
głosów
2 315 940

Havo Sp. z o.o.

529 093

529 093

9,32%

7,34%

Rafał Stempniewicz
AVIVA Investors FIO*
AVIVA Investors SFIO
Quercus Parasolowy SFIO, Quercus
Absolute Return FIZ**

244 198

393 806

4,30%

5,46%

657 672

657 672

11,58%

9,12%

893 461

893 461

15,74%

12,39%

Łączna liczba akcji
Impera Capital S.A.

Tell S.A.***
razem

Udział w kapitale
zakładowym
20,39%

Udział w głosach
32,11%

567 183

719 975

9,99%

9,98%

4 049 577

5 509 947

71,32%

76,40%

** liczba akcji posiadanych przez Fundusze reprezentowanych na ZWZA w dniu 28.04.2011
**liczba akcji posiadanych przez Fundusze reprezentowanych na NWZA w dniu 1.10.2012 r.
***zgodnie z art.364 par.2 k.s.h. spółka nie wykonuje prawa głosu z własnych akcji
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Powyższe zestawienia zostały sformułowane w oparciu o informacje przekazane Spółce przez akcjonariuszy, w
szczególności w trybie zawiadomień o znacznych pakietach akcji, przy uwzględnieniu zmian wysokości i struktury
kapitału zakładowego spółki, w tym następujących w związku z emisją akcji, ich podziałem, zamianą czy
umorzeniem.
28. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w
stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla
każdej z osób
Zestawienie posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu za
III kwartał 2013 roku.
Łączna liczba
akcji

Łączna liczna
głosów

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach

105 477

105 477

2,06%

1,62%

Członkowie Rady Nadzorczej
Paweł Turno
Osoby Zarządzające
Rafał Stempniewicz

254 198

413 806

4,97%

6,37%

Stanisław Górski

2 319

2 319

0,05%

0,04%

Robert Krasowski

4 924

4 924

0,10%

0,08%

366 918

526 526

7,18%

8,11%

razem

Zestawienie posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu za
I kwartał 2013 roku.
Łączna liczba
akcji

Łączna liczna
głosów

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w głosach

105 477

105 477

1,86%

1,46%

Członkowie Rady Nadzorczej
Paweł Turno
Osoby Zarządzające
Rafał Stempniewicz

244 198

393 806

4,30%

5,46%

Stanisław Górski

2 319

2 319

0,04%

0,03%

Robert Krasowski

11 924

11 924

0,21%

0,17%

363 918

513 526

6,41%

7,12%

razem

29. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Zarówno Spółka Tell S.A., jak i jednostki od niej zależne są stronami postępowań przed sądami powszechnymi,
jednak żadne z tych postępowań nie dotyczy zobowiązań ani wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej
10 % kapitałów własnych emitenta. Również łączna wartość odpowiednio zobowiązań oraz wierzytelności,
których dotyczą te postępowania nie stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.
Przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego nie toczą się żadne postępowania z udziałem Spółki
lub jednostek od niej zależnych.
30. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta
będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym
informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta
Transakcje zawierane pomiędzy Spółkami Grupy są zawierane na warunkach rynkowych. Informacje o
transakcjach zostały umieszczone w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do kwartalnego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego - punkt 18.
31. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od

22

Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi
równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta
Informacja została umieszczona w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do kwartalnego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego – punkt 17.
32. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla
oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta
Sprawozdanie zawiera podstawowe informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Tell S.A.,
przy czym dla całości obrazu poniżej przedstawiony został system ewidencjonowania przychodów i kosztów
związanych ze sprzedażą telefonów komórkowych w ramach usług postpaid.
Metody rozliczania subsydiów do telefonów abonamentowych w umowach z poszczególnymi
operatorami
Dla właściwej interpretacji jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych uzyskanych przez Spółki
Grupy Tell S.A. należy wyjaśnić odmienny sposób ujmowania w księgach spółek Grupy subsydiowania sprzedaży
telefonów komórkowych przez poszczególnych operatorów i wpływ tych operacji na pozycje przychodów i
kosztów. Niezależnie jednak od odmiennego sposobu rozliczenia sprzedaży telefonów komórkowych, przez
poszczególnych operatorów, rezultat tych operacji jest neutralny wynikowo.
Operator sieci ORANGE – PTK Centertel Sp. z o.o.
Spółka Tell S.A. nabywa telefony od Operatora po cenach rynkowych. Z tytułu tego zakupu powstaje
zobowiązanie Spółki w kwocie równej rynkowej cenie telefonu. Jednocześnie w aktywach Spółki powstaje zapas
magazynowy wyceniony według ceny rynkowej telefonu. Spółka dokonuje sprzedaży ww. telefon w dwóch
wariantach:
•
sprzedaż telefonu bezpośrednio klientowi w punkcie sprzedaży (salonie firmowym)
W przypadku tym, sprzedaż następuje według ceny promocyjnej (z uwzględnieniem ustalonego przez Operatora
poziomu subsydium). Spółka ponosi więc chwilową stratę na tej konkretnej transakcji. Jednak niezwłocznie po
dokonaniu promocyjnej sprzedaży, zgodnie z procedurami ustalonymi w umowie z Operatorem, na podstawie
faktury korekty, Operator umniejsza pierwotną cenę zakupu telefonu przez Spółkę, do wysokości ceny
promocyjnej (uwzględniającej wysokość subsydium). Tak więc w efekcie końcowym, dla Spółki transakcja ma
neutralny wpływ na wynik finansowy.
•
sprzedaż telefonu sub-agentowi, który następnie sprzedaje go klientowi w punkcie sprzedaży
W przypadku tym, sprzedaż następuje według pierwotnej ceny zakupu od Operatora, a następnie proces
przebiega analogicznie jak w przypadku pierwszym, przy czym to Spółka wystawia sub-agentowi fakturę
korygującą pierwotną cenę sprzedaży.
Operator sieci T-Mobile – T-Mobile Polska S.A.
Do końca czerwca 2011r. przychody i koszty związane ze sprzedażą telefonów komórkowych były
ewidencjonowane w cenach promocyjnych.
Od 1 lipca 2011r. do marca 2013r. w Spółce obowiązywał system identyczny jak w przypadku rozliczeń Spółki
Tell S.A. z PTK Centertel Sp. z o.o.
System ten został zmieniony w marcu 2013r. Obecnie Spółka otrzymuje od Operatora telefony w powierzenie i
ma 45 dni na ich sprzedaż. W przypadku braku sprzedaży w ciągu 45 dni następuje automatyczny wykup telefonu
i zostaje wystawiona faktura na Euro-Phone Sp. z o.o. Jeżeli następnie telefon (wykupiony przez Spółkę po
upływie 45 dni) zostanie sprzedany klientowi w punkcie sprzedaży, następuje zwrot różnicy pomiędzy ceną
zakupu, a ceną promocyjną w postaci faktury korygującej, czyli tak jak to miało miejsce przed zmianą systemu.
Transakcje z sub-agentami są powieleniem operacji odbywających się pomiędzy Spółką a operatorem, tylko z tą
różnicą, iż stroną jest tutaj Spółka, a nie Operator.
Operator sieci PLUS – Polkomtel Sp. z o.o.
Spółka PTI Sp. z o.o. nabywa telefony od operatora po cenach rynkowych. Z tytułu tego zakupu powstaje
zobowiązanie Spółki w kwocie równej rynkowej cenie telefonu. Jednocześnie w aktywach Spółki powstaje zapas
magazynowy wyceniony według ceny rynkowej telefonu. Spółka dokonuje sprzedaży ww. telefonów w dwóch
wariantach:
•
sprzedaż telefonu bezpośrednio klientowi w punkcie sprzedaży (salonie firmowym)
W przypadku tym, sprzedaż następuje według ceny promocyjnej (z uwzględnieniem ustalonego przez operatora
poziomu subsydium). Spółka ponosi więc stratę na tej konkretnej transakcji. Jednak niezwłocznie po dokonaniu
promocyjnej sprzedaży, zgodnie z procedurami ustalonymi w umowie z operatorem, operator przyznaje spółce
prowizję w kwocie równej wartości poniesionej straty na danej transakcji. W efekcie, dla Spółki transakcja ma
neutralny wpływ na wynik finansowy, jednak Spółka wykazuje znacznie wyższy przychód i koszt niż pozostałe
Spółki Grupy z analogicznej transakcji.
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

•
sprzedaż telefonu sub-agentowi, który następnie sprzedaje go klientowi w punkcie sprzedaży
W przypadku tym, sprzedaż następuje według pierwotnej ceny zakupu od operatora, a następnie proces
przebiega analogicznie jak w przypadku pierwszym, przy czym to Spółka kompensuje sub-agentowi stratę na
transakcji sprzedaży telefonu klientowi w cenie promocyjnej w postaci odpowiedniej prowizji (uzyskanej uprzednio
od operatora).
Konsekwencją takiego ujęcia sprzedaży telefonów są relatywnie wysokie przychody ze sprzedaży i odpowiednio
wysoki koszt własny sprzedaży w porównaniu z pozostałymi Spółkami Grupy.
Gdyby wszystkie Spółki Grupy rozliczały wartość subsydiów do telefonów w taki sam sposób jak Spółka Tell S.A.,
to przychody Grupy Kapitałowej wyniosłyby w III kwartale 2013 i 2012 roku odpowiednio 141.734 tys. zł i 155.355
tys. zł. Koszt sprzedaży wyniósłby w III kwartale 2013 i 2012 roku odpowiednio 98.765 tys. zł i 109.154 tys. zł.
Natomiast gdyby zasymulować wartość przychodów i kosztów Grupy przy zastosowaniu modelu rozliczeń
obowiązującego przy umowie z PTI Sp. z o.o. z operatorem Polkomtel Sp. z o.o. to przychody Grupy Kapitałowej
wyniosłyby w III kwartale 2013 i 2012 roku odpowiednio 265.733 tys. zł i 294.017 tys. zł. Koszt sprzedaży
wyniósłby w III kwartale 2013 i 2012 roku odpowiednio 222.764 tys. zł i 193.068 tys. zł.
33. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Podstawowymi czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową Tell S.A. w
najbliższym czasie, są popyt na usługi telefonii komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem jego sezonowości
(porównaj punkt 4) i związany z nim poziom wykonania planów sprzedaży narzuconych Spółkom Grupy przez
operatorów telefonii komórkowej.
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA TELL S.A.
JEDNOSTKOWY BILANS
AKTYWA

30.09.2013

30.09.2012

31.12.2012

Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne

21 298

21 298

21 298

464

581

523

2 401

2 351

2 368

25 636

25 636

25 636

370

519

351

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

161

207

235

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

310

263

462

50 640

50 855

50 873

6 162

5 476

7 516

17 837

18 941

26 720

9 327

7 482

7 482

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

323

396

306

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone
do sprzedaży

420

1 284

6 068

Aktywa obrotowe

34 068

33 580

48 094

Aktywa razem

84 708

84 434

98 967

Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Należności
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

JEDNOSTKOWY BILANS (CD.)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej:
Kapitał podstawowy
Akcje własne (-)
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Pozostałe kapitały

30.09.2013

30.09.2012

1 022

31.12.2012

1 262

1 136

-8 842
24 863

24 863

24 863

1 459

9 902

9 286

18 223

21 471

13 371

6 935

6 279

9 963

52 503

54 935

58 619

52 503

54 935

58 619

1 283

713

4 047

4 047

4 047

40

10

40

4 087

5 340

4 800

24 644

20 531

30 476

686

606

1 232

1 407

1 711

1 711

1 382

1 312

2 113

Zyski zatrzymane:
- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
Udziały niedające kontroli
Kapitał własny

Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

16

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi
przeznaczonymi do sprzedaży
Zobowiązania krótkoterminowe

28 118

24 160

35 548

Zobowiązania razem

32 205

29 499

40 348

Pasywa razem

84 708

84 434

98 967
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
od 01.07 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2013

od 01.07 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2012

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

19 736

61 102

15 923

59 467

13 887

46 713

13 551

46 419

5 849

14 389

2 372

13 047

10 661

31 587

6 503

31 779

Koszt sprzedanych usług

5 274

17 928

5 800

20 965

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

5 387

13 659

704

10 814

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

9 075

29 515

9 420

27 687

Koszty sprzedaży

6 485

19 623

6 381

19 130

Koszty ogólnego zarządu

1 367

4 382

1 480

4 384

192

319

112

204

52

533

85

601

1 363

5 296

1 586

3 776

186

3 089

214

4 003

99

292

91

367

1 450

8 092

1 709

7 412

301

1 157

526

1 133

1 149

6 935

1 183

6 279

1 149

6 935

1 183

6 279

1 149

6 935

1 183

6 279

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych
metodą praw własności (+/-)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- podmiotom niekontrolującym

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)
od 01.01 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2012

z działalności kontynuowanej
- podstawowy

1,26

1,00

- rozwodniony

1,26

1,00

z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy

1,26

1,00

- rozwodniony

1,26

1,00
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
od 01.07 do
30.09.2013
Zysk (strata) netto

od 01.01 do
30.09.2013

od 01.07 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2012

1 149

6 935

1 183

6 279

1 149

6 935

1 183

6 279

1 149

6 935

1 183

6 279

Inne całkowite dochody
Przeszacowanie środków trwałych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych
dochodach
całkowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
Instrumenty zabezpieczające przepływy
środków
pieniężnych:
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych
dochodach
całkowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji
zabezpieczanych
Różnice kursowe z wyceny jednostek
działających za
granicą
Różnice kursowe przeniesione do wyniku
finansowego –
sprzedaż jednostek zagranicznych
Udział w innych dochodach całkowitych
jednostek
wycenianych metodą praw własności
Podatek dochodowy odnoszący się do
składników
innych dochodów całkowitych
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu
Całkowite dochody
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- podmiotom niekontrolującym
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał
podstawowy
Saldo na 01.01.2013 roku

1 136

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał ze
sprzedaży akcji
Akcje
Pozostałe
Zyski
powyżej ich
własne (-)
kapitały
zatrzymane
wart. nominalnej
24 863
9 286
23 334

Udziały
niedające
kontroli

Razem

Kapitał
własny razem

58 619

58 619

58 619

58 619

-7 941

-7 941

0

0

-5 111

-5 111

-5 111

-5 111

-13 052

-13 052

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

25 158

52 503

52 503

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

1 136

Skup akcji
Umorzenie akcji

24 863

9 286

23 334

-7 941
-113

7 941

- 7 827

Wycena opcji (program płatności akcjami)
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami
niekontrolującymi)
Podział zysku
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami

-113

0

-7 827

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od
01.01 do 30.09.2013 roku
Razem całkowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
przeszacowanych środków trwałych)
Saldo na 30.09.2013 roku

1 022

0

24 863

1 459
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)

Kapitał
podstawowy
Saldo na 01.01.2012 roku

1 262

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał ze
sprzedaży akcji
Akcje
Pozostałe
Zyski
powyżej ich
własne (-)
kapitały
zatrzymane
wart. nominalnej
24 863
9 902
21 471

Razem

Udziały
niedające
kontroli

Kapitał
własny razem

57 498

57 498

57 498

57 498

- 8 842

- 8 842

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

1 262

24 863

9 902

21 471

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2012 roku
Skup akcji
Emisja akcji w związku z realizacją opcji
(program płatności akcjami)
Wycena opcji (program płatności akcjami)
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami
niekontrolującymi)
Dywidendy

-8 842

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami

-8 842

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od
01.01 do 30.09.2012 roku
Razem całkowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
przeszacowanych środków trwałych)
Saldo na 30.09.2012 roku

1 262

-8 842

24 863

9 902

- 8 842

- 8 842

6 279

6 279

6 279

6 279

6 279

6 279

27 750

54 935

54 935
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)

Kapitał
podstawowy
Saldo na 01.01.2012 roku

1 262

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał ze
sprzedaży akcji
Akcje
Pozostałe
Zyski
powyżej ich
własne (-)
kapitały
zatrzymane
wart. nominalnej
24 863
9 902
21 471

Razem

Udziały
niedające
kontroli

Kapitał
własny razem

57 498

57 498

57 498

57 498

-8 842

-8 842

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

1 262

24 863

9 902

21 471

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku
Skup akcji i umorzenie akcji
Emisja akcji w związku z realizacją opcji
(program płatności akcjami)
Wycena opcji (program płatności akcjami)
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami
niekontrolującymi)
Dywidendy

-126

-8 716

Przekazanie wyniku finansowego na pozostałe kapitały
Razem transakcje z właścicielami

-126

8 100

- 8 100

-616

-8 100

-8 842

-8 842

9 963

9 963

9 963

9 963

9 963

9 963

23 334

58 619

58 619

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od
01.01 do 31.12.2012 roku
Razem całkowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
przeszacowanych środków trwałych)
Saldo na 31.12.2012 roku

1 136

24 863

9 286
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.07 do
30.09.2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

od 01.01 do
30.09.2013

od 01.07 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2012

1 450

8 092

1 709

7 412

272

806

285

774

10
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Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące aktywa trwałe
Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych
Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans.
wycenianych przez rachunek zysków i strat
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków
pieniężnych przeniesione z kapitału
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów
trwałych
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych
niż instrumenty pochodne)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Koszty odsetek

68

99

292

91

367

-186

-3 089

-214

-4 003

Korekty razem

195

-1 963

162

- 2 794

Zmiana stanu zapasów

-89

1 354

1 876

4 347

Przychody z odsetek i dywidend
Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Inne korekty

Zmiana stanu należności

2 634

8 865

7 853

16 320

Zmiana stanu zobowiązań

-961

-10 985

-16 916

-25 153

-32

-649

73

-405

1 552

-1 415

-7 115

-4 891

-119

-1 550

-48

-341

3 078

3 164

-5 292

-615

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych
Zmiany w kapitale obrotowym
Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów
pochodnych
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.)
od 01.07 do
30.09.2013

od 01.07 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2012

Przepływy środków pieniężnych z
działalności
inwestycyjnej
Wydatki na nabycie aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych
Wydatki na nabycie nieruchomości
inwestycyjnych
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
inwestycyjnych
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek
zależnych
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Pożyczki udzielone
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów
finansowych
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów
finansowych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
Otrzymane odsetki

-476

-865

6

58

3 350

8 530

-2 650

-10 330

146

535

Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z
działalności
finansowej

-441

73

1000

5 800
-3 500

214

2 509
376

-738

847
3 156

437

773

5 637

-7 941

-8 842

-8 842

-3 139

-1 017

-428

-1 286

-99

-292

-91

-367

-3 238

-9 249

-9 361

-10 494

217

-5 649

-13 880

-5 472

203

6 068

15 164

6 756

420

420

1 284

1 284

Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez
utraty
kontroli
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i
pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu
finansowego
Odsetki zapłacone
Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i
ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na
koniec okresu
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO KWARTALNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
34. Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz ze
wskazaniem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta
Wielkość sieci sprzedaży.
Średnia liczba salonów Orange, w których prowadzona jest sprzedaż usług PTK Centertel Sp. z o.o. wyniosła w
III kwartale 2013 roku 177 (stan na 30.09.2013 - 175 salonów), wobec średniej w III kwartale 2012 roku 189 (stan
na 30.09.2012 – 186 salonów).
Wyniki jednostkowe Tell S.A. z bieżącej działalności.
Przychody ze sprzedaży Tell S.A. wyniosły w III kwartale 2013 roku 19.736 tys. zł i były wyższe o 23,9% niż
przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy czym wzrost jest wynikiem zwiększenia
przychodów ze sprzedaży telefonów abonamentowych - sprzedaży bezmarżowej. Natomiast osiągnięte
przychody z tytułu prowizji są porównywalne z przychodami roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, po trzech
kwartałach 2013 roku, przychody ze sprzedaży wyniosły 61.102 tys. zł i były wyższe niż osiągnięte po trzech
kwartałach 2012 roku o 2,8%.
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w III kwartale 2013 roku 1.363 tys. zł i był o 14,1% niższy niż osiągnięty w
analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2013 roku, zysk z działalności
operacyjnej wyniósł 5.296 tys. zł i był wyższy o 40,2% od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2012.
Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w III kwartale 2013 roku 1.635 tys.
zł i był o 12,6% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach
2013 roku, zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 6.101 tys. zł i był
wyższy o 34,1% od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2012.
Zysk netto wyniósł w III kwartale 2013 roku 1.149 tys. zł i był niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku
ubiegłego o 2,9%. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2013 roku, zysk netto wyniósł 6.935 tys. zł i był
wyższy o 10,4% niż osiągnięty po trzech kwartałach 2012 roku.
35. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)
W okresach objętych kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy
Bank Polski:

kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2013 4,2163 PLN/EUR, 30.09.2012
4,1138 PLN/EUR,

średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie: od 01.01 do 30.09.2013 - 4,2231 PLN/EUR, od 01.01 do
30.09.2012 – 4,1948 PLN/EUR,
Podstawowe pozycje jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego
rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela:
od 01.01 do
30.09.2013

od 01.01 do
30.09.2012

od 01.01 do
30.09.2013

tys. PLN

od 01.01 do
30.09.2012

tys. EUR

Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży

61 102

59 467

14 468

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

5 296

3 776

1 254

900

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

8 092

7 412

1 916

1 767

Zysk (strata) netto
Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego
Zysk na akcję (PLN; EUR)

6 935

6 279

1 642

1 497

6 935

6 279

1 642

1 497

1,26

1,00

0,30

0,24

1,26

1,00

0,30

0,24

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)
Średni kurs PLN / EUR w okresie

X

X

4,2231

14 176

4,1948
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Nazwa grupy kapitałowej:

GRUPA KAPITAŁOWA TELL S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2013 – 30.09.2013

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Średni kurs PLN / EUR w okresie

3 164

-615

749

-147

437

5 637

103

1 344

-9 249

-10 494

-2 190

-2 502

-5 649

-5 472

-1 338

-1 304

X

30.09.2013

X

4,2231

30.09.2012

30.09.2013

tys. PLN

4,1948

30.09.2012

tys. EUR

Bilans
Aktywa

84 708

84 434

20 091

Zobowiązania długoterminowe

4 087

5 340

969

1 298

Zobowiązania krótkoterminowe

28 118

24 160

6 669

5 873

52 503

54 935

12 452

13 354

52 503

54 935

12 452

13 354

Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
Kurs PLN / EUR na koniec okresu

X

X

4,2163

20 525

4,1138

36. Zatwierdzenie do publikacji
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2013
roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej
28 października 2013 roku.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data

Imię i Nazwisko

Funkcja

28 październik 2013 roku

Rafał Stempniewicz

Prezes Zarządu

28 październik 2013 roku

Stanisław Górski

Członek Zarządu

28 październik 2013 roku

Robert Krasowski

Członek Zarządu

Podpis
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