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Raport  zostağ przygotowany przez emitenta zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi Ä 5 ust. 4.1. ZağŃcznika 

Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ĂInformacje bieŨŃce i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectò, stanowiŃcego ZağŃcznik nr 1 do Uchwağy Nr 

733/2009 ZarzŃdu Gieğdy Papier·w WartoŜciowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku. 



Tele-Polska Holding S.A. 
Raport kwartalny  

jednostkowy  
 

 

 

 

2010-08-12   Strona | 3 z 10 

 

1. Wprowadzenie  

Emitent nie prowadzi dziağalnoŜci operacyjnej bezpoŜrednio. Jego wyniki zaleŨŃ od kondycji zarzŃdzanych i 

nadzorowanych przez Tele-Polska Holding S.A. sp·ğek zaleŨnych. Z tego powodu, w celu czytelniejszej 

prezentacji danych, ZarzŃd Emitenta uznağ za stosowne prezentowaĺ czynniki i zdarzenia majŃce wpğyw na 

osiŃgane wyniki finansowe oraz podejmowane dziağania w obszarze rozwoju prowadzonej dziağalnoŜci, jako 

podejmowane w obrňbie cağej grupy kapitağowej. Zar·wno w raporcie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. 

Zostağa uwzglňdniona przy tym koniecznoŜĺ odmiennej prezentacji danych finansowych (jednostkowych i 

skonsolidowanych) dla kaŨdego z raport·w osobno.  

 

2. Podstawowe informacje o Emitencie  

Emitent, Tele-Polska Holding S.A. (TPH) jest sp·ğkŃ wiodŃcŃ holdingu firm, kt·rych dziağalnoŜĺ koncentruje siň na 

Ŝwiadczeniu usğug telekomunikacyjnych. SŃ to, miňdzy innymi, usğugi gğosowe, transmisji danych oraz usğugi 

dodane. Grupa kapitağowa TPH dziağa zar·wno na rynku detalicznym, ŜwiadczŃc usğugi klientom biznesowym 

oraz indywidualnym, jak i hurtowym, kierujŃc ofertň do innych operator·w telekomunikacyjnych - w kraju i 

zagranicŃ. Podstawowym przedmiotem dziağalnoŜci Emitenta jest zarzŃdzanie grupŃ sp·ğek zaleŨnych, 

kreowanie oraz zarzŃdzanie ich ofertŃ jako cağoŜci, planowanie i realizacja strategii dla grupy, organizacja 

finansowania rozwojowych projekt·w, nadz·r nad realizowanymi inwestycjami oraz zadania zwiŃzane z 

administracjŃ tymi podmiotami. Przychody Emitenta stanowiŃ, przede wszystkim, opğaty z tytuğu zarzŃdzania od 

sp·ğek zaleŨnych oraz z dywidend (na dzieŒ sporzŃdzenia niniejszego raportu Emitent posiada 100% gğos·w na 

Zgromadzeniu Wsp·lnik·w wszystkich sp·ğek zaleŨnych).  

 

2.1 Podstawowe informacje rejestrowe  

Nazwa Tele-Polska Holding Sp·ğka Akcyjna 

Siedziba i dane 

teleadresowe   

Al. Jerozolimskie 123 A 

02-017 Warszawa 

Tel. +48 (22) 397 33 00    

Fax. +48 (22) 397 33 99 

Mail. inwestor@tphsa.pl   

Kapitağ zakğadowy 29.400.000 zğ (dzieli siň na 29.400.000 akcji o wartoŜci nominalnej 1 zğ) 

SŃd rejestrowy SŃd Rejonowy w Warszawie, XII Wydziağ Gospodarczy pod numerem KRS 

0000320565 

Skğad zarzŃdu 

 

Bernhard Friedl ï Prezes zarzŃdu 

Gustaw Groth ï Czğonek zarzŃdu 

Mark Montoya ï Czğonek zarzŃdu 

mailto:inwestor@tphsa.pl
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2.2 Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta  

 

Wedle posiadanych przez Emitenta informacji na dzieŒ sporzŃdzenia niniejszego raportu struktura jego 

akcjonariatu prezentuje siň nastňpujŃco: 

 

Lp. Akcjonariusz  Liczba akcji  Udziağ w kapitale Udziağ w gğosach 

1 Erlizima Investments Limited  11.666.000 39,68% 39,68% 

2 W Investments Limited  9.704.000 33,00% 33,00% 

3 Al Awael Investments Limited  7.000.000 23,81% 23,81% 

4 Pozostali  1.030.000 3,51% 3,51% 

 

 

3. Struktura grupy kapitağowej 

Na dzieŒ sporzŃdzenia niniejszego raportu w skğad grupy kapitağowej Tele-Polska Holding S.A. wchodzŃ 

nastňpujŃce sp·ğki: 

 

Sp·ğka Profil dziağalnoŜci 

e-Telko Sp. z o.o.   Sp·ğka dziağa na rynku krajowymi jako alternatywny operator 

telekomunikacyjny. Ofertň kieruje do innych operator·w telekomunikacyjnych, 

reseller·w oraz duŨych przedsiňbiorstw. Ponadto peğni rolň gğ·wnego zaplecza 

technicznego oraz infrastrukturalnego dla wszystkich sp·ğek z grupy 

kapitağowej TPH.  

Teltraffic Sp. z o.o.  Dziağa na rynku miňdzynarodowym jako alternatywny operator 

telekomunikacyjny. Kieruje swojŃ ofertň do innych, w wiňkszoŜci 

zagranicznych, operator·w telekomunikacyjnych. 

DiD Sp. z o.o.  Dziağa na rynku krajowym jako alternatywny operator telekomunikacyjny i 

kieruje swojŃ ofertň do sektora mağych i Ŝrednich przedsiňbiorstw, a takŨe 

jednostek administracji publicznej. 

TelePolska Sp. z o.o.  

 

Dziağa na rynku krajowym jako alternatywny operator telekomunikacyjny i 

kieruje swojŃ ofertň do klient·w indywidualnych oraz mikro i mağych 

przedsiňbiorstw. 
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We wszystkich wymienionych wyŨej sp·ğkach Emitent jest podmiotem dominujŃcym i posiada 100% udziağ·w 

oraz 100% gğos·w na zgromadzeniu wsp·lnik·w. Schemat powiŃzaŒ miňdzy sp·ğkami z grupy kapitağowej 

Emitenta na dzieŒ sporzŃdzenia raportu prezentuje siň nastňpujŃco: 

 

 

Tele-Polska Holding S.A.

Teltraffic Sp. z o.o.100%

TelePolska Sp. z o.o.

DiD Sp. z o.o.100%

E-Telko Sp. z o.o100%

100%

 

 

 

4. Czynnik i i zdarze nia, kt·re miağy wpğyw na osiŃgniňte wyniki 

finansowe  

NarastajŃco, za  dwa kwartağy br. przychody skonsolidowane ze sprzedaŨy wygenerowane przez grupň 

kapitağowŃ TPH wyniosğy 71,5 mln zğ, zysk netto 2,1 mln zğ zaŜ wskaŦnik EBITDA wyraŨa siň wartoŜciŃ 2,8 mln zğ. 

Emitent nie publikowağ raport·w okresowych w analogicznym okresie roku ubiegğego. JednakŨe por·wnanie w 

zakresie przychod·w dokonane przez ZarzŃd w oparciu o audytowane dane historyczne, dowodzi istotnej 

poprawy wynik·w w tym zakresie. Po pierwszym p·ğroczu 2009 roku skonsolidowane przychody Emitenta 

wyraŨağy siň wartoŜciŃ 44,5 mln zğ. Oznacza to, Ũe grupa kapitağowa TPH odnotowağa wzrost sprzedaŨy o 

przeszğo 66,5%.  

 

Jednym z powod·w osiŃgniňcia tego pozytywnego rezultatu byğa intensyfikacja dziağaŒ sprzedaŨowych o czym 

Emitent informowağ w poprzednich raportach okresowych. Wedle opinii zarzŃdu Emitenta, wyniki kt·re zostanŃ 

osiŃgniňte w 2010 roku bňdŃ istotnie lepsze niŨ w roku poprzednim. Warto w tym miejscu zaznaczyĺ, Ũe grupa 

kapitağowa TPH wypada korzystnie zwğaszcza na tle bezpoŜrednich konkurent·w. 

  

Skonsolidowana suma bilansowa na dzieŒ 30.06.2010 r. wyniosğa 65,5 mln zğ. Aktywa obrotowe 40,0 mln zğ, zaŜ 

aktywa trwağe 25,5 mln zğ. WartoŜĺ zobowiŃzaŒ i rezerw wyniosğa 32,6 mln zğ, zaŜ kapitağy wğasne 32,9 mln zğ. W 

omawianym okresie Ũadna ze sp·ğek Emitenta nie posiadağa zaciŃgniňtych kredyt·w, a poziom zobowiŃzaŒ grupy 

kapitağowej TPH istotnie obniŨyğ siň w stosunku do I kwartağu 2010 roku.       
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NaleŨy w tym miejscu zwr·ciĺ uwagň na fakt, iŨ zar·wno sprawozdanie jednostkowe, jak i skonsolidowane, w 

zwiŃzku z uchwağŃ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TPH SA z dnia 23 czerwca 2010, poczŃwszy od 2010 

roku sporzŃdzane bňdŃ zgodnie z Miňdzynarodowymi Standardami RachunkowoŜci i Miňdzynarodowymi 

Standardami SprawozdawczoŜci Finansowej (MRS i MSSF).    

    

 

4.1 Czynniki i zdarzenia dotyczŃce Emitenta  

Tele-Polska Holding S.A. wykazuje przychody ze sprzedaŨy wyğŃcznie z tytuğu obsğugi sp·ğek zaleŨnych. W 

omawianym okresie przychody jednostkowe ze sprzedaŨy wyniosğy 461 tys. zğ zaŜ koszty operacyjne wyniosğy 

802 tys. zğ. W konsekwencji Emitent odnotowağ stratň na sprzedaŨy w wysokoŜci 341 tys. zğ. Koszty finansowe 

przewyŨszyğy przychody finansowe o 21 tys. zğ i wpğynňğy ostatecznie na stratň brutto i netto na poziomie 320 tys. 

zğ. Omawiana strata z perspektywy zarzŃdu nie stanowi praktycznie zagroŨenia dla sp·ğki i jest wynikiem 

Ŝwiadomych i wczeŜniej zaplanowanych dziağaŒ. NaleŨy przy tym podkreŜliĺ takŨe wysokŃ wartoŜĺ sumy 

bilansowej Emitenta, kt·ra na dzieŒ 30.06.2010 r. wyniosğa 30,3 mln zğ. Podobnie jak sp·ğki zaleŨne, Emitent nie 

posiadağ w omawianym okresie zobowiŃzaŒ kredytowych.        

 

Emitent kontynuje dotychczasowy model dziağalnoŜci, kt·ry lokuje go jako podmiot dominujŃcy grupy kapitağowej 

TPH, kt·ry zarzŃdza, nadzoruje, Ŝwiadczy usğugi sp·ğkom zaleŨnym oraz dokonuje operacji finansowych w 

ramach cağej organizacji. W omawianym okresie Emitent nie dokonağ w ramach grupy kapitağowej TPH operacji 

lub transakcji finansowych, kt·re wpğynňğyby istotnie na jej dziağalnoŜĺ.  

 

Z waŨnych wydarzeŒ korporacyjnych majŃcych miejsce w omawianym okresie naleŨy wskazaĺ na zwyczajne 

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta, kt·re odbyğo siň w dniu 23 czerwca 2010 roku. Zatwierdzono na 

nim sprawozdania finansowe za 2009 rok, udzielono absolutorium czğonkom organ·w Emitenta a takŨe przyjňto 

regulamin rady nadzorczej. Sp·ğka informowağa inwestor·w i akcjonariuszy o walnym zgromadzeniu stosownymi 

raportami bieŨŃcymi a w szczeg·lnoŜci EBI 26/2010, ESPI 6/2010, EBI 29/2010. Na stronach internetowych pod 

adresem www.tphsa.pl w sekcji relacji inwestorskich, moŨna takŨe zapoznaĺ siň z treŜciŃ podjňtych uchwağ. 

Ponadto, jeden z akcjonariuszy zğoŨyğ wniosek o zwoğanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, 

kt·re zostağo zwoğane przez zarzŃd Emitenta na dzieŒ 24 wrzeŜnia br. Sp·ğka informowağa o tych zdarzenia 

raportami bieŨŃcymi EBI 28/2010, EBI 30/2010 oraz ESPI 7/2010.    

 

 

4.2 Czynniki i zdarzenia majŃce miejsce w sp·ğkach zaleŨnych Emitenta 

W omawianym kwartale sytuacja w sp·ğkach zaleŨnych Emitenta przedstawiağa siň nastňpujŃco (w niniejszym 

punkcie, informacje dotyczŃce wynik·w finansowych poszczeg·lnych sp·ğek sŃ prezentowane w ujňciu 

jednostkowym, bez wyğŃczeŒ konsolidacyjnych zaŜ por·wnania do poprzednich okres·w opierajŃ siň na 

estymacjach i analizach zarzŃdu w oparciu o historyczne dane ksiňgowe): 

 

TelePolska Sp. z o.o.  

Sp·ğka realizuje plan sprzedaŨy, osiŃgajŃc pozytywne wyniki zar·wno w grupie klient·w indywidualnych jak i 

instytucjonalnych - w zakresie przetarg·w publicznych. W drugim kwartale br. wygrağa m.in. przetargi 

organizowane przez: Gminň Wrocğaw - ZarzŃd Zasobu Komunalnego (wartoŜĺ kontraktu 279 tys. zğ), 

http://www.tphsa.pl/
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Samodzielny Publiczny Szpital Wojew·dzki im. Jana BoŨego w Lublinie (278 tys. zğ), SŃd Rejonowy w Radomiu 

(114 tys. zğ), Samodzielny Publiczny Zakğad Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (112 tys. zğ). Na szerokŃ skalň 

realizowana jest przez TelePolskň akcja pozyskiwania klient·w indywidualnych, co komunikowane byğo juŨ w 

poprzednim raporcie okresowym. Sp·ğka kontynuuje r·wnoczeŜnie realizacjň projektu Spoğecznego Operatora 

Telekomunikacyjnego. W omawianym okresie podpisağa umowy o wsp·ğpracy z SOS Wioski Dzieciňce oraz 

Stowarzyszeniem Centrum MğodzieŨy ARKA, pozyskujŃc blisko 500 nowych klient·w i docierajŃc tym samym do 

grona os·b zainteresowanych tŃ inicjatywŃ. Formuğa dzielenia siň opğatŃ za usğugi telekomunikacyjne z 

instytucjami charytatywnymi spotkağa siň z pozytywnym odzewem rynku.   

 

Ponadto, w dniu 30 czerwca 2010 roku odbyğo siň zwyczajne Zgromadzenie Wsp·lnik·w TelePolska Sp. z o.o., 

kt·re podjňğo uchwağy w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania ZarzŃdu Sp·ğki za rok 2009 i sprawozdania 

finansowego za 2009 rok, pokrycia straty za rok 2009 oraz w sprawie udzielenia absolutorium czğonkom zarzŃdu 

za 2009 rok. 

 

DID Sp. z o.o.  

Sp·ğka systematycznie poprawia osiŃgane wyniki zar·wno w zakresie generowanych wynik·w finansowych, jak i 

liczby pozyskiwanych klient·w instytucjonalnych. Warto podkreŜliĺ, Ũe kontrakty zawierane przez sp·ğki z grupy 

kapitağowej TPH, zwğaszcza dziağajŃcych w obszarze sprzedaŨy detalicznej (zar·wno tej skierowanej do klienta 

indywidualnego, jak i biznesowego) obejmujŃ okres 12-36 miesiňcy, co korzystnie wpğywa na sytuacjň finansowŃ 

sp·ğki oraz cağej Grupy oraz uğatwia planowanie dalszego rozwoju. Sp·ğka nadal pozostaje beneficjentem 

obserwowanego od poczŃtku roku oŨywienia w sektorze zam·wieŒ publicznych. Zwğaszcza mniejszych i Ŝredniej 

wielkoŜci. Miňdzy innymi pozytywne rezultaty dziağaŒ w tym obszarze zaowocowağy kolejnym wzmocnieniem 

dziağu handlowego o nowych pracownik·w. W omawianym okresie sp·ğka pozyskağa szereg kontrakt·w, miňdzy 

innymi z czterema wojew·dzkimi komendami policji (ğŃczna wartoŜĺ um·w 175 tys. zğ), oraz takimi klientami 

instytucjonalnymi jak: SŃd Rejonowy w DŃbrowie G·rniczej (103 tys. zğ), ARiMR w Krakowie (310 tys. zğ), Agencja 

NieruchomoŜci Rolnych Oddziağ w Olsztynie, HB Polska sp. z o.o., ABE Marketing sp. z o.o., Oficyna 

Wydawnicza ĂRynek Polskiò, ĂENETEIAò Wydawnictwo Psychologii i Kultury. NaleŨy podkreŜliĺ, iŨ DID 

systematycznie dostosowuje swojŃ ofertň oraz zasoby do obsğugi organizacji z segmentu mağych i Ŝrednich 

przedsiňbiorstw, oraz odnotowuje dobre wyniki nie tylko w segmencie administracji publicznej, ale takŨe 

przedsiňbiorstw prywatnych. 

 

Ponadto w dniu 30 czerwca 2010 roku odbyğo siň zwyczajne Zgromadzenie Wsp·lnik·w DID Sp. z o.o., kt·re 

podjňğo uchwağy w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania ZarzŃdu Sp·ğki za rok 2009 i sprawozdania 

finansowego za 2009 rok, przeznaczenia zysku za rok 2009 oraz w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi 

zarzŃdu za 2009 rok. 

 

Teltraffic Sp. z o.o.  

Sp·ğka kontynuuje realizacjň swoich podstawowych dziağaŒ w zakresie obsğugi telekomunikacyjnego ruchu 

hurtowego. Wzrost sprzedaŨy w pierwszym p·ğroczu  br. w por·wnaniu do analogicznego okresu roku ubiegğego 

wyraŨa siň dynamikŃ 31%. Dodatkowo, korzystny dla sp·ğki cykl rozliczeŒ transakcji zabezpieczajŃcych 

dodatkowo, pozytywnie wpğynŃğ na osiŃgniňte przez sp·ğkň rezultaty finansowe. Mimo sğabszego pierwszego 

kwartağu br. zgodnie z oczekiwaniami zarzŃdu i na skutek podjňtych dziağaŒ, sp·ğka odnotowağa w drugim 
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kwartale znacznŃ poprawň. Nadal jednak dynamika sprzedaŨy i osiŃgane rezultaty nie satysfakcjonujŃ ZarzŃdu 

Emitenta.  

 

Warto wspomnieĺ takŨe, Ũe w maju br. Sp·ğka wziňğa takŨe udziağ w International Telecoms Week (2010 w 

Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Podczas tego wydarzenie przedstawiciele sp·ğki nawiŃzali szereg 

nowych relacji biznesowych, kt·re majŃ szansň zaowocowaĺ kontraktami jeszcze w tym roku. Z jednym z 

amerykaŒskich operator·w taka umowa (na Ŝwiadczenie usğug telekomunikacyjnych) juŨ zostağa zawarta i trwa jej 

implementacja. 

 

Dodatkowo, w dniu 30 czerwca 2010 roku odbyğo siň zwyczajne Zgromadzenie Wsp·lnik·w Teltraffic Sp. z o.o., 

kt·re podjňğo uchwağy w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania zarzŃdu Sp·ğki za rok 2009 i sprawozdania 

finansowego za 2009 rok, przeznaczenia zysku za rok 2009 oraz w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi 

zarzŃdu za 2009 rok. 

 

e-Telko Sp. z o.o.  

Sp·ğka kontynuuje realizacjň swoich podstawowych dziağaŒ skupiajŃc siň na zwiňkszeniu sprzedaŨy do 

dotychczasowych klient·w oraz poszerzaniu bazy reseller·w. W minionym kwartale pozyskağa trzech znaczŃcych 

partner·w biznesowych, z kt·rymi juŨ rozpoczňğa wsp·ğpracň. Jednym z kontrahent·w jest sp·ğka majŃca dobrŃ 

pozycje rynkowŃ we Wrocğawiu i na Dolnym ślŃsku, co jest dobrŃ informacjŃ dla grupy TPH, dotychczas sğabo 

reprezentowanej w tym regionie. Niestety, podobnie jak sp·ğka Teltraffic, jej wyniki odbiegajŃ od oczekiwaŒ 

zarzŃdu Emitenta. PrzyczynŃ sğabszych wynik·w e-Telko Sp. z o.o., pomimo odnotowanego wzrostu sprzedaŨy 

za dwa kwartağy br. (wzrost o 37%), byğy wyŨsze od zakğadanych koszty operacyjne towarzyszŃce generowaniu 

wiňkszej sprzedaŨy. ZarzŃd Emitenta spodziewa siň jednak poprawy tej sytuacji w drugim p·ğroczu 2010 r.   

 

Podobnie jak w przypadku pozostağych sp·ğek, takŨe w dniu 30 czerwca 2010 roku odbyğo siň zwyczajne 

Zgromadzenie Wsp·lnik·w e-Telko Sp. z o.o., kt·re podjňğo uchwağy w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania 

zarzŃdu  Sp·ğki za rok 2009 i sprawozdania finansowego za 2009 rok, przeznaczenia zysku za rok 2009 oraz w 

sprawie udzielenia absolutorium czğonkowi zarzŃdu za 2009 rok. 

 

5. AktywnoŜĺ w obszarze rozwoju prowadzonej dziağalnoŜci 

Emitent jest sp·ğkŃ wiodŃcŃ holdingu firm, kt·rych dziağalnoŜĺ koncentruje siň na Ŝwiadczeniu usğug 

telekomunikacyjnych. Podstawowym przedmiotem dziağalnoŜci Emitenta jest zarzŃdzanie grupŃ sp·ğek 

zaleŨnych, kreowanie oraz zarzŃdzanie ich ofertŃ jako cağoŜci, planowanie i realizacja strategii dla grupy, 

organizacja finansowania rozwojowych projekt·w, nadz·r nad realizowanymi inwestycjami. Emitent nie prowadzi 

dziağalnoŜci operacyjnej bezpoŜrednio a jego wyniki zaleŨŃ przede wszystkim od kondycji zarzŃdzanych sp·ğek 

zaleŨnych. W obszarze rozwoju prowadzonej dziağalnoŜci, dziağania warte wskazania o tym charakterze 

przedstawiajŃ siň nastňpujŃco:  

 

Innowacyjny projekt m arketingowy ĂSpoğeczny Operator Telekomunikacyjn yò 

Sp·ğka zaleŨna Emitenta TelePolska Sp. z o.o. kontynuuje realizacjň projektu marketingowego Spoğecznego 

Operatora Telekomunikacyjnego, o kt·rym Emitent informowağ w poprzednich raportach kwartalnych. Projekt jest 

juŨ w peğni wdroŨony od strony technicznej, jak i komercyjnej. Obecnie podejmowane sŃ dziağania zmierzajŃce do 
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zwiňkszenia skali jego zasiňgu, miňdzy innymi, poprzez wsp·ğpracň z duŨymi organizacjami poŨytku publicznego. 

Dziňki jego uruchomieniu udağo siň pozyskaĺ juŨ przeszğo 500 klient·w podzielajŃcych wizjň i pomysğ dzielenia siň 

czňŜciŃ opğaty za usğugň telekomunikacyjna z potrzebujŃcymi oraz organizacjami charytatywnymi.  

 

Istotna intensyfikacja dziağaŒ zwiŃzanych z pozyskaniem klienta indywidualnego  

W II kwartale 2010 r. Emitent poprzez sp·ğkň zaleŨnŃ TelePolska Sp. z o.o. w zakresie obsğugi i sprzedaŨy do 

klienta indywidualnego kontynuuje bezprecedensowŃ w historii firmy akcjň sprzedaŨowŃ (co do skali) majŃcŃ na 

celu zwiňkszenie bazy klient·w indywidualnych. Zaprezentowane przez sp·ğkň rezultaty sŃ zadowalajŃce, a 

TelePolska osiŃgnňğa juŨ znaczŃcŃ efektywnoŜĺ dziağania.  

 

Decyzja o podjňciu powyŨszych dziağaŒ wiŃzağa siň nie tylko z planami zwiňkszenia przychod·w oraz liczby 

abonent·w, ale wiŃŨe siň takŨe z potrzebŃ zapewnienia odpowiednio liczebnej grupy abonent·w do kt·rej w 

przyszğoŜci grupa bňdzie mogğa skierowaĺ nowe lub dodatkowe usğugi telekomunikacyjne nad kt·rymi r·wnolegle 

pracuje. Po dw·ch kwartağach widaĺ, Ũe podejŜcie to przynosi efekty a Emitent zamierza kontynuowaĺ tŃ akcjň co 

najmniej do koŒca br.  

 

Istotna intensyfikacja dziağaŒ zwiŃzanych z pozyskaniem klienta biznesowego i poszerzeniem oraz 

podniesieniem jakoŜci adresowanych do tego odbiorcy usğug telekomunikacyjnych 

W omawianym okresie w podmiocie zaleŨnym od Emitenta - DID Sp. z o.o. ï po raz kolejny zostağo nieznacznie 

zwiňkszone zatrudnienie w dziale handlowym. Nowi pracownicy majŃ koncentrowaĺ siň na pozyskiwaniu nowych 

klient·w oraz oferowaniu nowych produkt·w telekomunikacyjnych oraz zintensyfikowaĺ sprzedaŨ wybranych 

produkt·w z dotychczasowej oferty. Sp·ğka osiŃga bardzo dobre rezultaty sprzedaŨy w zwiŃzku z tym zarzŃd 

Emitenta stara siň wpğywaĺ na zwiňkszenie skali dziağania tej sp·ğki, ostroŨnie wyposaŨajŃc jŃ w coraz wiňksze 

siğy handlowe. W celu podniesienia jakoŜci niekt·rych ze Ŝwiadczonych usğug, Emitent oraz wymieniona sp·ğka 

zaleŨna, podjňğy rozmowy z jednym z wiodŃcych telekomunikacyjnych operator·w infrastrukturalnych, 

zmierzajŃcych do nawiŃzania wsp·ğpracy w zakresie wsp·lnego oferowania wybranych produkt·w 

telekomunikacyjnych klientom biznesowym. Emitent informowağ o tym w poprzednim raporcie okresowym. 

Finağem tych uzgodnieŒ jest podpisany w omawianym okresie kontrakt z jednym z wiodŃcych operator·w 

infrastrukturalnych, notowanych na parkiecie gğ·wnym Gieğdy Papier·w Warszawie w Warszawie a dotyczŃcym 

przede wszystkim, wsp·ğpracy w zakresie Ŝwiadczenia usğug dodanych ï hostingu i kolokacji dla Ŝrednich i 

duŨych klient·w komercyjnych.   
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6. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysk·w i strat 

Tabela 1. ï Dane jednostkowe w zğ* 

Wyszczeg·lnienie Q2 2010 

 

01.04.2010-

30.06.2010 

Q2 2009 

 

01.04.2009-

30.06.2009 

Q2 2010 

NarastajŃco 

01.01.2010-

30.06.2010 

Q2 2009 

NarastajŃco 

01.01.2009-

30.06.2009 

przychody netto ze sprzedaŨy 235.768,22 - 460.706,72 - 

zysk/strata na sprzedaŨy -226.558,46 - -341.141,99 - 

zysk/strata na dziağalnoŜci 

operacyjnej  
-226.558,36 - -341.141,57 - 

zysk/strata brutto  -219.445,75 - -319.787,16 - 

zysk/strata netto  -219.445,75 - -319.787,16 - 

* Emitent nie konsolidowağ/publikowağ danych finansowych w analogicznym okresie roku ubiegğego. 

 

Tabela 2. ï Dane jednostkowe w zğ* 

Wyszczeg·lnienie Q2 2010 

30.06.2010 

Q2 2009 

30.06.2009 

kapitağ wğasny 29 948 205,74 - 

naleŨnoŜci dğugoterminowe 0,00 
- 

naleŨnoŜci kr·tkoterminowe 395.981,57 
- 

Ŝrodki pieniňŨne i inne aktywa pieniňŨne 4 070 711,98 
- 

zobowiŃzania dğugoterminowe 52.159,67 
- 

zobowiŃzania kr·tkoterminowe 254.794,65 
- 

amortyzacja  2.898,36 
- 

* Emitent nie konsolidowağ/publikowağ danych finansowych w analogicznym okresie roku ubiegğego. 

 


