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Telestrada S.A – informacje podstawowe

Telestrada S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02670 Warszawa.
Numer statystyczny w systemie REGON: 006229011
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 544-10-14-413
Spółka Telestrada S.A. jest następcą prawnym spółki Telestrada Sp. z o.o. i powstała w
skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja
sądowa poprzednika prawnego Spółki została dokonana w dniu 15 lutego 1989 roku w
Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku – rejestr handlowy dział B, pod
numerem 208. Do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została
wpisana w dniu 17 lipca 2001 roku pod numerem KRS 0000028500 w Sądzie Rejonowym dla
M.St. Warszawy w Warszawie. Po przekształceniu w spółkę akcyjną Telestrada Sp. z o.o.
została wykreślona z Krajowego rejestru Sądowego, natomiast Telestrada S.A. została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791 dnia 11.05.2007 r.
Zarząd: jednoosobowy, Prezes Zarządu – Jacek Lichota
Rada Nadzorcza: W skład Rady nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2009 r. wchodzą
następujące osoby:
•
•
•
•
•

Pan
Pan
Pan
Pan
Pan

Alfred Lichota
Krzysztof Lichota
Ziemisław Trzeszczkowski
Maciej Kaźmierczak
Paweł Rektor
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Telestrada S.A – przedmiot działalności

Telestrada SA jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych
i domowych. Zapewniamy pełen zestaw usług „pierwotnych“ – przeniesienie abonamentu
telefonicznego z TPSA bez zmiany numeru, dostęp do Internetu w technologii aDSL, tańsze
połączenia telefoniczne ale takŜe szeroko rozwijamy ofertę usług inteligentnych, w których
upatrujemy klucz do sukcesu rynkowego.
W ramach usług inteligentnych oferujemy klientom moŜliwość posiadania infolinii 0800 lub
0801 za niewielkie pieniądze, wprowadziliśmy do sprzedaŜy przypominacz SMSowy i głosowy
usprawniający działalność wszelkich firm (w tym gabinetów lekarskich, dentystycznych czy
fryzjersko-kosmetycznych ale takŜe stacji obsługi pojazdów i brokerów ubezpieczeniowych) w
zakresie kontaktu z klientami i potwierdzania wizyt.
Udostępniamy bardzo skuteczne narzędzia automatycznej windykacji głosowej skierowane do
firm mających masowych odbiorców. Staramy się podchodzić do klienta od strony
zwiększania uŜyteczności usług telekomunikacyjnych i kreowania dzięki nim dodatkowych
przychodów jednocześnie uwzględniając potrzeby w zakresie kosztów.
Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom fachowej i sprawnej obsługi i umoŜliwienie im
wykonywania tańszych i uczciwie rozliczanych połączeń telefonicznych najwyŜszej jakości.
Działamy na terenie całej Polski obsługując klientów instytucjonalnych (urzędy, instytucje
publiczne, firmy), a takŜe prywatnych.
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Zakres świadczonych usług obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

świadczenie usług telekomunikacji głosowej w oparciu o dedykowane łącza
dostępowe ISDN
przeniesienie numeracji od innego operatora lub przydzielenie nowej numeracji
telefonicznej
tanie połączenia telefoniczne
świadczenie usług telekomunikacji głosowej w oparciu o infrastrukturę TPSA
przejęcie abonamentu telefonicznego i obniŜenie kosztów połączeń
usługi dostępu do Internetu w technologii DSL
świadczenie usług dostępu do Internetu w oparciu o dedykowane łącza symetryczne
usługi sieci inteligentnych (infolinia firmowa 0800 lub 0801, fax-to-e-mail)
usługi inteligentnych przypominaczy telekomunikacyjnych
projektowanie i dostarczenie rozwiązań central telefonicznych zgodnie z wymaganiami
indywidualnymi klienta
wykonanie okablowania strukturalnego (sieci LAN i telefoniczne) w budynkach
biurowych i mieszkalnych

Co nas wyróŜnia?
Zasadniczym wyróŜnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty TELESTRADA S.A. jest
elastyczne podejście. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą
wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe
wyzwania.
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3.

Wybrane Dane Finansowe

(w złotych)

Kapitał własny
naleŜności długoterminowe
naleŜności krótkoterminowe
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe

(w złotych)

amortyzacja
przychody netto ze sprzedaŜy

31-12-2009
8530702,03
0
2064364,34
2982771,28
0
1500611,42

31-12-2008
7069421,63
0
1666056,82
3300011,02
0
1285845,68

IV Q 2009

I-IV Q 2009

IV Q 2008

I-IV Q 2008

32 679,93

129 214,87

47 195,14

118 355,29

2 291 541,32 8 776 831,49 2 183 478,89 7 912 410,06

zysk/strata na sprzedaŜy
zysk/strata na działalności
operacyjnej

253 953,26

947 375,88

102 269,93

617 997,48

268 449,45

961 871,53

59 378,83

549 836,21

zysk/strata brutto

300 197,23

1 432 035,9

854 393,73 1 903 279,36

zysk/strata netto

300 197,23

1 275 332,9

761 479,32 1 657 431,36

Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy na znaczącą zmianę struktury wyniku
finansowego czwartego kwartału 2009 r. w stosunku do czwartego kwartału 2008 r. O ile w
2008 r. znacząca część wyniku finansowego pochodziła ze zdarzeń pozaoperacyjnych o tyle
w 2009 r. znacząco (o 150%) poprawił się wynik na sprzedaŜy a takŜe o 350% zysk na
działalności operacyjnej.
Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV kwartał z raportem rocznym
Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z
Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane
finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych
finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją
rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.
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4.

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe.

Działania prowadzone przez Spółkę w IV kwartale 2009 r.

SprzedaŜ usług
W IV kwartale 2009 r. spółka skupiła się na poszukiwaniu nowych dróg dystrybucji usług dla
klientów indywidualnych i biznesowych. Rozpoczęto negocjacje dotyczące uruchomienia
zewnętrznych sieci dystrybucyjnych a takŜe prowadzono nabór nowych sprzedawców usług
skierowanych do odbiorców instytucjonalnych. Jednocześnie podjęto negocjacje z kilkoma
strategicznymi klientami zainteresowanymi usługami inteligentnymi. Działania te będą
widoczne w poziomie sprzedaŜy nowych usług juŜ w I kwartale 2010 r.

Umowa WLR z TPSA
W IV kwartale korzystając ze sprzyjających warunków regulacyjnych Telestrada S.A.
wystąpiła do TPSA o podpisanie umowy WLR i umowę taką podpisano. Dzięki tej umowie
spółka będzie w stanie w pierwszej połowie roku 2010 wdroŜyć własną usługę WLR
(abonamentu telefonicznego w oparciu o sieć TPSA) i osiągnąć wyŜszy poziom niezaleŜności
od operatorów dostarczających jej infrastrukturę z jednoczesnym umoŜliwieniem migracji
klientów bez znaczących utrudnień organizacyjno-prawnych.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych
Podstawowym kosztem ponoszonym przez Telestrada S.A. w działalności operacyjnej jest
koszt zakupu usług telekomunikacyjnych. Zarząd zwraca szczególną uwagę na ten obszar
działalności. W IV kwartale Spółka prowadziła ciągłe działania zmierzające do ograniczania
kosztów pozyskania ruchu telekomunikacyjnego poprzez renegocjację zawartych umów z
dostawcami usług. Wyniki tych działań będą widoczne w wynikach finansowych roku 2010.

Poziom sprzedaŜy usług
Mimo tendencji rynkowej do spadku cen za usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. na
poziomie spółki matki zanotowała wzrost sprzedaŜy zarówno w ujęciu IV kwartał do III
kwartału 2009 r. jak i w ujęciu IV kwartał 2009 do IV kwartału 2008 r. Przychody IV
kwartału 2009 wyniosły 2.291.541, 32 PLN i były wyŜsze od przychodów III kwartału o 3,2%
oraz o 5% od przychodów IV kwartału 2008 roku. Przychody spółki naleŜy rozpatrywać
równieŜ w powiązaniu z przychodami całej grupy kapitałowej, co zostało opisane w raporcie
kwartalnym skonsolidowanym grupy kapitałowej Telestrada S.A.

Zaprzestanie działalności pobocznych
Spółka w praktyce zaprzestała działalności związanej z dziedzinami pozatelekomunikacyjnymi
tj. działalnością marketingową i pośrednictwa finansowego i z końcem roku 2009
zlikwidowała dział zajmujący się powyŜszymi zadaniami dzięki temu pozyskując powierzchnię
do dalszego rozwoju usług telekomunikacyjnych.
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