Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Tell SA mam przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany Raport
Roczny Tell SA za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta.
Rok obrotowy 2010 Grupa Tell SA zakończyła skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży
w wysokości 307 371 tys. zł i wypracowała zysk netto w wysokości 7 117 tys. zł. Zarówno
przychody jak i zyski były wyższe niż w roku poprzednim. Zmiany te wynikają z tego, iż rok
2010 Grupa poświęciła na rozwój i konsolidację Spółek współpracujących z innymi
operatorami niż Orange. W wyniku tych działań na koniec roku posiadaliśmy w sumie 440
salonów sprzedaży u trzech różnych operatorów oraz 198 przedstawicieli obsługujących
klientów biznesowych. Pierwsze efekty tego intensywnego rozwoju, a także dywersyfikacji
przychodów zgodnie z zapowiedziami, mają odzwierciedlenie w wynikach Grupy w
mijającym roku. Osiągnęliśmy najlepszy w historii wynik operacyjny w kwocie ponad 12 336
tys. zł.
Średnia liczba salonów Orange zmniejszyła się o 6%, i wynosiła 233 sklepy. Rok 2010 był
dla Spółki prowadzącej salony Orange trudniejszy niż poprzednie, a jej wynik gorszy niż w
roku 2009. Podjęte działania, polegające na zamknięciu kilkunastu najgorszych punktów
sprzedaży oraz na optymalizacji kosztów działalności, w naszym przekonaniu pozwolą
osiągnąć w roku 2011 lepsze wyniki.
Spółka Euro-Phone Sp. z o.o. na koniec roku prowadziła 108 salonów pod marką Era oraz
posiadała 103 konsultantów obsługujących klientów biznesowych. Rok 2010 był dla Spółki
rokiem w którym osiągnęła zakładane wyniki i przyczyniła się walnie do osiągnięcia bardzo
dobrych wyników przez Grupę Tell.
Spółka PTI Sp. z o.o. zakończyła rok 2010 prowadząc 98 salonów sprzedaży sieci Plus i 23
konsultantów. W roku tym Spółka rozszerzyła swoją działalność poprzez zakup 41 punktów
w sieci Plus. Transakcja ta pozwoliła osiągnąć optymalną wielkość sieci zakładaną w
planach Grupy.
W 2011 roku planujemy dalszy rozwój poprzez inwestycje w nowe podmioty, które pozwolą
na jeszcze większą dywersyfikacje źródeł przychodów. Już w marcu 2011 podpisaliśmy
pierwszą umowę inwestycyjną. Nie zaniechamy także dalszego poszukiwania podmiotów z
rynku usług telefonii komórkowej mogących dołączyć do naszych sieci.
Rok 2010 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 2010 możecie
Państwo znaleźć w niniejszym raporcie.
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