
 

 

 

Szanowni Państwo 

 

 

W imieniu Zarządu Tell S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu jednostkowy Raport 

Roczny Tell S.A. za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta. 

Rok obrotowy 2014 Spółka Tell S.A. zakończyła przychodami ze sprzedaży w wysokości  

97 341 tys. zł i wypracowała zysk netto w wysokości 5 533 tys. zł. Wyniki finansowe 

osiągnięte w tym roku są niższe, szczególnie na poziomie zysku netto, ze względu na duży 

udział kosztów finansowych w porównaniu z rokiem 2013. Koszty te powstały, przede 

wszystkim, w wyniku utworzenia odpisu aktualizującego na udziały Toys4Boys.pl Sp. z o.o. 

Spółka Toys4Boys.pl złożyła wniosek o  upadłości lutym 2015 roku.  

 W roku 2014 średnia liczba sklepów w porównaniu do roku 2013 spadła o 7%, jednak nie 

spowodowało to zmieszenia udziału spółki w sprzedaży zewnętrznej Orange Polska S.A.,  

a nawet pozwoliło na zwiększenie średnich przychodów  z jednego sklepu. 

Na koniec roku Spółka prowadziła 157 salonów sprzedaży oraz posiadała 34 konsultantów 

klientów biznesowych i skupiała się głównie na poprawie operacyjnego działania sieci 

sprzedaży. W roku 2015 spodziewamy się dalszego zmniejszania liczby sklepów 

prowadzonych przez spółkę pod marką Orange. Proces ten dotyczy całej sieci sprzedaży 

tego operatora i wynika ze zmieniających się uwarunkowań rynkowych. 

W roku 2015 planujemy dalsze doskonalenie naszej działalności operacyjnej oraz 

utrzymanie około 20 % udziału w sprzedaży zewnętrznej Orange . 

W roku 2014 spółka podpisała umowę nabycia udziałów (która została sfinalizowana w 

marcu 2015) dwóch spółek: Cursor S.A. i Divante sp. z o.o.  Dzięki tej inwestycji w rozwój 

Grupy Kapitałowej zdywersyfikowaliśmy naszą działalność na inny obszar niż rynek telefonii 

komórkowej i liczymy na to, że pozwoli nam to w przyszłych latach rozwijać się dużo szybciej 

i podnosić wartość Tell SA dla jej akcjonariuszy, 

 



 

 

Rok 2014 był rokiem, w którym Spółka utrzymywała standardy ładu korporacyjnego. 

Chcemy, aby również w następnych latach nasze przedsiębiorstwo było przejrzyste dla 

inwestorów, dobrze zarządzane oraz żeby nadal dynamicznie się rozwijało. 

Więcej informacji na temat działalności i wyników Tell S.A. w roku 2014 możecie Państwo 

znaleźć w niniejszym raporcie. 

 

 

Z poważaniem 

 

Rafał Stempniewicz 

Prezes Zarządu Tell SA 

 


