
 
Szanowni Państwo 
 
 
W imieniu Zarządu Tell S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany Raport Roczny 
Tell S.A. za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta.  
 
Rok obrotowy 2009 Grupa Tell S.A. zakończyła skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży  
w wysokości 277.403 tys. zł i wypracowała zysk netto w wysokości 6.786 tys. zł. Zarówno przychody 
jak i zyski były znacząco wyższe  niż w roku poprzednim. Zmiany te wynikają z tego, że rok 2009 
Grupa poświęciła na rozwój i konsolidację spółek pracujących z innymi operatorami niż Orange.  
W wyniku tych działań na koniec roku posiadaliśmy w sumie ponad 400 salonów sprzedaży u różnych 
operatorów oraz 236 przedstawicieli obsługujących klientów biznesowych. Pierwsze efekty tego 
intensywnego rozwoju, zgodnie z zapowiedziami, pokazały się w wynikach Grupy w mijającym roku. 
Osiągnęliśmy najlepszy w historii wynik operacyjny w kwocie ponad 11.600 tys. złotych. 
 
Średnia liczba salonów Orange zmniejszyła się o 3,3% i wynosiła ok. 248 sklepów. Mimo tego spółka 
wypracowała lepsze wyniki operacyjne, dzięki optymalizacji sieci sprzedaży oraz rozwojowi kanału 
konsultantów klientów biznesowych. Przy  utrzymującej się liczbie sklepów, nie zapominamy o ich 
jakości i staramy się, z sukcesem, utrzymywać pozycję najlepszej jakościowo sieci sprzedaży wśród 
Autoryzowanych Przedstawicieli Ogólnopolskich PTK Centertel. 
  
Spółka Euro-Phone na koniec roku prowadziła 111 salonów pod marką Era oraz posiadała 136 
konsultantów obsługujących klientów biznesowych. Rok 2010 spółka poświęci na dalszą optymalizację 
swoich działań operacyjnych. 
 
Spółka PTI zakończyła rok 2009 prowadząc 47 salonów sprzedaży sieci Plus i posiadając 20 
konsultantów obsługujących klientów biznesowych. 
 
Spółka Connex w wyniku toczącego się przed UKS w Poznaniu postępowania dotyczącego podatku 
dochodowego i podatku od towarów i usług, otrzymała decyzje wymiarowe za lata 2004-2006 na 
kwotę 17.600 tys. zł powiększone o należne odsetki. Na wszystkie decyzje zostały wniesione 
odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Zgodnie z posiadanymi przez Connex opiniami 
prawnymi, sformułowane w decyzjach zarzuty są bezzasadne i stanowią próbę przerzucenia na 
spółkę odpowiedzialności za działania osób trzecich. 
W wyniku działań Urzędu Skarbowego spółka w dniu 1 marca 2010 złożyła wniosek o upadłość. 
Chciałbym zapewnić, że spółka wykorzysta wszelkie prawne możliwości dochodzenia swoich racji. 
  
W 2010 roku planujemy dalszy rozwój sieci sprzedaży poprzez otwieranie nowych,  
a także przejmowanie istniejących salonów sprzedaży sieci komórkowych w Polsce. Już dziś 
posiadamy wstępne porozumienia na przejęcie kolejnych punktów sprzedaży w jednej ze spółek 
zależnych. 
 
Rok 2009 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 S.A. w roku 2009 możecie Państwo 
znaleźć w niniejszym raporcie.  
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