
 
 

 
 

NIP 5262725362, REGON 015529329 
KRS 0000320565, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 31 616 102 zł wpłacony w całości 

 

Polish Services Group S.A. 
Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa 
Tel. +48 22 397 33 98, Fax +48 22 397 35 99 
E-mail: info@psgsa.pl, www.psgsa.pl 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Rok 2015 upłynął pod znakiem pogarszających się warunków rynkowych dla sektora telekomunikacyjnego 

na co zareagowaliśmy między innym redukcją naszej ekspozycji na ryzyko w zakresie obsługi terminacji 

ruchu telekomunikacyjnego (hurt), wprowadzeniem nowej usługi opartej o infrastrukturę 

telekomunikacyjną (Mobilny Dom) a pod koniec roku częściową zamianą aktywów operacyjnych na 

finansowe. Podobna sytuacja miała miejsce na rynku sprzedaży energii elektrycznej w formule 

alternatywnego sprzedawcy. Mimo, że rynek odnotowuje tendencję wzrostową, nowa ustawa konsumencka 

istotnie przyczyniła się do trudności i wyższego kosztu pozyskania nowych klientów indywidualnych. W 

rezultacie również i w zakresie aktywów związanych z rynkiem energetycznym, Spółka podjęła decyzję o 

ich zbyciu w zamian za aktywa finansowe. Wydarzenia te, łącznie, miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe zarówno na poziomie sprawozdania skonsolidowanego, jak i jednostkowego.  

Na poziomie skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody w wysokości 139 mln zł, 

wskaźnik EBITDA w wysokości -144 tys zł oraz stratę netto w wysokości 4,2 mln zł. Są to wyniki istotnie 

słabsze niż te osiągnięte w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ich przyczyna leży zarówno w 

istotnym ograniczeniu działalności w segmencie hurtu telekomunikacyjnego co odbiło się przede 

wszystkim na przychodach, spadku dynamiki pozyskiwania klientów, jak i w odpisach do wartości 

godziwej na udziałach spółek zależnych w łącznej kwocie 8,7 mln zł co przełożyło się na wynik netto. 

Spółka spodziewając się pogorszenia rezultatów finansowych sygnalizowała taki scenariusz w raportach 

okresowych, jak również zdecydowała się odwołać prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 

2015 rok. Słabsze wyniki spółek zależnych miały swoje odzwierciedlenie także na poziomie sprawozdania 

jednostkowego, w którym Spółka osiągnęła mniejsze przychody niż w roku ubiegłym, w wysokości 745 

tys zł. Na poziomie jednostkowym Spółka odnotowała ujemny wynik wskaźnika EBITDA -123 tys zł oraz 

dodatni wynik netto w wysokości 3,9 mln zł, głównie za sprawą dywidend otrzymanych ze spółek 

zależnych  

W związku z powyższymi wydarzeniami, z perspektywy Emitenta dotychczasowy model działalności nie 

ulega zmianie, gdyż Spółka nigdy nie prowadziła bezpośrednio działalności operacyjnej w obszarze 

telekomunikacji, jak również sprzedaży energii. Emitent nadal świadczy usługi związane z zarządzaniem, 

doradztwem, pozyskiwaniem finansowania czy obsługą typu back-office większości z tych podmiotów 

(które dotychczas wchodziły w skład grupy kapitałowej Emitenta), tym samym pośrednio mając wpływ na 

ich wycenę a zatem i wartość posiadanych aktywów finansowych. Z perspektywy Grupy Kapitałowej z 

uwagi na dotychczasowe doświadczenia, Spółka nadal podtrzymuje zainteresowanie rynkiem 

telekomunikacyjnym i energetycznym, jednakże w najbliższym roku obrotowym zamierza być na nim 

obecna w innej niż dotychczas formule a także poszerzyć obszary branżowe swojej aktywności.  

 

Z poważaniem, 

 

Kamil Łysik 

Prezes Zarządu 

 
 

 


