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JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY

okres od 2009-
01-01 do 2009-

06-30

okres od 2008-
01-01 do 2008-

06-30

okres od 2009-
01-01 do 2009-

06-30

okres od 2008-
01-01 do 2008-

06-30
Przychody ze sprzedaŜy 4263950,93 3740526,85 943686,02 1075605,83

Zysk (strata) ze sprzedaŜy 1724950,44 1063087,64 381761,34 305695,78

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 399807,91 384529,31 88484,40 110573,19

Zysk (strata) brutto 448787,99 722652,70 99324,54 207802,13

Zysk (strata) netto 366112,99 612450,70 81027,13 176113,04
Przepływy pienięŜne netto z działalności

operacyjnej
197379,09

13228,06 44160,35 3943,73
Przepływy pienięŜne netto z działalności

inwestycyjnej
-1863480,84

-1381265,22 -416923,40 -411801,69
Przepływy pienięŜne netto z działalności

finansowej 185947,5 41602,72 0,00

Przepływy pienięŜne netto razem -1480154,25 -1368037,16 -331160,34 -407857,96

Aktywa razem 9023634,95 7528184,85 2018890,94 2244405,48

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1402152,83 1255062,70 313708,79 374176,47

Kapitał (fundusz) akcyjny 1220947,5 1035000,00 273167,06 308568,36

Kapitał własny 7621482,12 6273122,15 1705182,15 1870229,01

Liczba akcji 2441895 2070000,00 2070000 2070000

Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,15 0,30 0,04 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję
(zł/EUR) 3,12 3,03 0,82 0,90

Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w okresie 1.01.2008-30.06.2008 3,4776
Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w dniu 30.06.2008 3,3542

Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w okresie 1.01.2009-30.06.2009 4,5184
Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w dniu 30.06.2009 4,4696

Wybrane dane finansowe Telestrada S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

 w tys. zł  w tys. EUR
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02-670 Warszawa ul. Puławska 182

NIP: 544-10-14-413

30-06-2009 30-06-2008

A
Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 4 263 950,93 3 740 526,85

-  od jednostek powiązanych 295,00
I Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 4 263 655,93 3 740 526,85
II Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 295,00

B Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów,w  tym: 2 539 000,49 2 677 439,21

-  od jednostek powiązanych 0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 539 000,49 2 677 439,21

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,00

C Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (A-B) 1 724 950,44 1 063 087,64
D Koszty sprzeda Ŝy 458 268,63 208 193,03
E Koszty ogólnego zarz ądu 866 873,90 629 059,80
F Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (C-D-E)  399 807,91 225 834,81
G Pozostałe przychody operacyjne  3,26 160 034,50

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II Dotacje 
0,00 0,00

III Inne przychody operacyjne 3,26 160 034,50
H Pozostałe koszty operacyjne 2,73 1 340,00
I Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych
III Pozostałe  koszty operacyjne 2,73 1 340,00
I Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej (F+G-H) 399 808,44 384 529,31
J Przychody finansowe 48 979,55 338 558,07
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 121 986,00

-  od jednostek powiązanych 0,00 121 986,00
II Odsetki, w tym: 48 979,55 101 837,87

-  od jednostek powiązanych
0,00 0,00

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 114 734,20
IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
V Inne 0,00 0,00
K Koszty finansowe 0,00 434,68

I Odsetki, w tym: 0,00 434,68
-  dla  jednostek powiązanych 0,00 0,00

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

TELESTRADA S.A

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 30.06.2009 r.

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za rok
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IV Inne 0,00 0,00

L Zysk (strata) brutto z działalno ści gospodarczej (I+J-K) 448 787,99 722 652,70

M Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (M.I-M.II) 0,00 0,00
I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00
N Zysk (strata) brutto (L+/-M) 448 787,99 722 652,70
O Podatek dochodowy 82 675,00 110 202,00
P Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty) 0,00 0,00
R Zysk (strata) netto (N-O-P) 366 112,99 612 450,70

Agnieszka Górska 
(imię, nazwisko i podpisy osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  – na 

podstawie art. 52 ust. o rachunkowości)

Jacek Lichota
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeŜeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, 

wszsytkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. o rachunkowości)
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TELESTRADA S.A.

02-670 WARSZAWA ul.PUŁAWSKA 182

NIP: 544-10-14-413

BILANS
AKTYWA
+/- Poz. 30-06-2009 30-06-2008

- 3 719 663,03 2 366 579,74

+ 343 699,44 319 660,00
1 Koszty prac rozwojowych 

2 Warto ść firmy 

3 Inne warto ści niematerialne i prawne 343 699,44 319 660,00

3 Zaliczki na warto ści niematerialne i prawne 

- 502 157,28 487 397,83
+ 502 157,28 428 340,16

0,00 0,00

b budynki, lokale i obiekty in Ŝynierii l ądowej i wodnej

c urz ądzenia techniczne i maszyny 285 831,18 295 609,93

d środki transportu 174 385,27 132 730,23

59 057,67

- 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

- 2 873 806,31 1 559 521,91
0,00 0,00

0,00 0,00

- 2 873 806,31 1 249 521,91

2 873 806,31 1 249 521,91

2 873 806,31 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 310 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

- 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

- 5 303 971,92 5 161 605,11

Dane za rok
Nazwa pozycji

A          Aktywa trwałe

I Wartości niematerialne i prawne

II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe

a grunty (w tym prawo u Ŝyt. wieczystego gruntu )

e inne środki trwałe

III           NaleŜności długoterminowe

1 Od jednostek powi ązanych

2 Od pozostałych jednostek

1 Nieruchomo ści
IV           Inwestycje długoterminowe

2 Warto ści niematerialne i prawne

3 Długoterminowe aktywa finansowe

- a)               w jednostkach powiązanych

-(1) udziały lub akcje

-(2) inne papiery wartościowe

-(3) udzielone poŜyczki

-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe

inne papiery wartościowe

- b)               w pozostałych jednostkach

-(1) udziały lub akcje

-(3) udzielone poŜyczki

-(2)

-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe

4  Inne inwestycje długoterminowe

V            Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

B           Aktywa obrotowe
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- 0,00 13 060,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 13 060,00

- 1 906 828,02 972 770,27
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

- 1 507 629,24 972 770,27

1 488 272,74 972 770,27

1 488 272,74 972 770,27

0,00 0,00

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze237 822,86 0,00

inne 161 375,92 0,00

dochodzone na drodze s 0,00 0,00

- 3 155 461,46 3 736 250,14
3 155 461,46 3 736 250,14

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 155 461,46 21 764,88

33.379,92 21 764,88

0,00 0,00

367 224,77 0,00

935.000,00 0,00

1 819 856,77 3 714 485,26

1 819 856,77 3 714 485,26

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

241 682,44 439 524,70

9 023 634,95 7 528 184,85

Półprodukty i produkty w toku

I              Zapasy
1 Materiały

3 Produkty gotowe

2

4 Towary

5 Zaliczki na dostawy

II            NaleŜności krótkoterminowe
1                 NaleŜności od jednostek powi ązanych

-(1) do 12 miesięcy

- a)               z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-(2) powyŜej 12 miesięcy

b)               inne

2                 NaleŜności od pozostałych jednostek

- a)               z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-(1) do 12 miesięcy

-(2) powyŜej 12 miesięcy

b)

c)

d)

III           Inwestycje krótkoterminowe
-          1                Krótkoterminowe aktywa finansowe

- a)               w jednostkach powiązanych

-(1) udziały lub akcje

-(2) inne papiery wartościowe

-(3) udzielone poŜyczki

-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

- b)               w pozostałych jednostkach

-(1) udziały lub akcje

-(2) inne papiery wartościowe

-(3) udzielone poŜyczki

-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

- c)               środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

-(1) środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

-(2) inne środki pienięŜne

-(3) inne aktywa pienięŜne

Suma

2                Inne inwestycje krótkoterminowe

IV           Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
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BILANS
PASYWA
+/- Poz. 30-06-2009 30-06-2008

- 7 621 482,12 6 273 122,15
1 220 947,50 1 035 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00
6 034 421,63 4 625 671,45

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
366 112,99 612 450,70

0,00 0,00

- 1 402 152,83 1 255 062,70
- 0,00 0,00

0,00 0,00

- 0,00 0,00

długoterminowa 0,00 0,00

krótkoterminowa 0,00 0,00

- 0,00 0,00

długoterminowe 0,00 0,00

krótkoterminowe 0,00 0,00

- 0,00 0,00
0,00 0,00

- 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

inne 0,00 0,00

- 1 381 187,83 1 255 062,70
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

- 1 143 115,23 1 255 062,70

0,00 303 743,00

0,00 0,00

0,00

1 037 242,26 876 926,96

Dane za rok
Nazwa pozycji

A          Kapitał (fundusz) własny
I Kapitał (fundusz) podstawowy
II NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ść ujemna)

III Udziały (akcje) własne (wielko ść ujemna)
IV Kapitał (fundusz) zapasowy
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII Zysk (strata) netto
IX Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna)

B          Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania
I              Rezerwy na zobowiązania

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

-(1)

-(2)

3                 Pozostałe rezerwy

-(1)

-(2)

II            Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powi ązanych

2 Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i poŜyczki

b)

c) inne zobowiązania finansowe

d)

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

III           Zobowi ązania krótkoterminowe
1                 Wobec jednostek powi ązanych

-

-(1) do 12 miesięcy

-(2) powyŜej 12 miesięcy

2                 Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i poŜyczki

b)               inne

b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

- d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
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1 037 242,26 876 926,96

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

229 338,46 71 945,29

7 297,71 2 447,45

0,00

0,00 0,00

- 20.965,00 0,00
0,00 0,00

- 20.965,00 0,00

długoterminowe 0,00 0,00

krótkoterminowe 20.965,00 0,00

0,00 0,00

9 023 634,95 7 528 184,85

Sporządzono dnia:08-06-2009r

Agnieszka Górska 

Prezes Zarządu Jacek Lichota 

-(2) powyŜej 12 miesięcy

-(1) do 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

3                Fundusze specjalne

1
IV           Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna warto ść firmy

2 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe

-(1)

-(2)

Suma
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sporządzony za okres od 01-01-2009. do 30-06-2009

(metoda pośrednia)

30-06-2009 30-06-2008

I. Zysk (strata) netto 366 112,99 612 450,70

II. Korekty razem -168 733,90 -599 222,64

1. Amortyzacja
64 065,01 46 119,72

2. Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -121 986,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -114 734,20

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów -13 060,00

7. Zmiana stanu naleŜności -240 771,20 35 620,93

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i 
kredytów 95 342,15 -247 470,95

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -87 369,86 -24 217,14

10. Inne korekty -159 495,00

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II) 197 379,09 13 228,06

I. Wpływy 2 103,56 5 178 879,28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 5 178 879,28

a) w jednostkach powiązanych (dywidendy)
b) w pozostałych jednostkach 5 178 879,28

- zbycie aktywów finansowych 5 056 893,28

- dywidendy i udziały w zyskach 121 986,00

- spłata udzielonych poŜyczek krótkoterminowych 2 103,56

- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 865 584,40 6 560 144,50

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 241 300,00 215 091,45

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym: 6 285 995,38

a) w jednostkach powiązanych 1 560 640,00 1 249 521,91

b) w pozostałych jednostkach 63 644,40 5 036 473,47

- nabycie aktywów finansowych 4 726 473,47

- udzielone poŜyczki krótkoterminowe 310 000,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 59 057,67

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II) -1 863 480,84 -1 381 265,22

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

A. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej

B. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej

C. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej
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I. Wpływy 185 947,50

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 185 947,50

2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i poŜyczek

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (I-II) 185 947,50 0,00

D. Przepływy pieni ęŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 480 154,25 -1 368 037,16

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ęŜnych, w tym: -1 368 037,16
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych

F. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu 3 300 011,02 5 082 522,42

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 1 819 856,77 3 714 485,26

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

Sporządzono Warszawa, dnia 10-08-2009

Agnieszka Górska 

Prezes Zarządu:  Jacek Lichota

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
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.........................................
(pieczątka jednostki)

Zestawienie zmian w  kapitale (funduszu) własnym
sporz ądzone na okres od 01.01.2009 do 30.06.2009

1.01.2009-30.06.2009 1.01.2008-30.06.2008

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) 7.069.421,63 1 203 871,45

- korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO), po korektach bł ę 7.069.421,63 1 203 871,45

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz ątek okresu 1.035.000,00 663 600,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 185.947,50 371 400,00

a) zwiększenie (z tytułu) 185.947,50 371 400,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 185.947,50 371 400,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1.220.947,50 1 035 000,00

2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz ątek okresu

2.1. Zmiana naleŜnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na pocz ątek okresu
a) zwiększenie

b) zmniejszenie

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz ątek okresu 4.376.990,27 81 746,96

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4 543 924,49

a) zwiększenie (z tytułu) 4 543 924,49

- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej 4 085 400,00

- zysk z lat ubiegłych 2 866,47

- zysk roku 2007 1.657.431,36 216 742,14

- przeksięgowanie kapitału rezerwowego 238 915,88

b) zmniejszenie (z tytułu)
- emisji akcji
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6.034.421,63 4 625 671,45

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na kon iec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz ątek okresu 238 915,88

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 238 915,88

a) zwiększenie (z tytułu)
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b) zmniejszenie (z tytułu)

- zwrot dopłat do kapitału 238 915,88

- przeksięgowanie na kapitał zapasowy 
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 238 915,88

7. RóŜnice kursowe z przeliczenia 0,00

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 2 866,47

- korekty błędów
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2.866,47

a) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu)

- przeksięgowanie na kapitał zapasowy 

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2.866,47

8.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu

- korekty błędów

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenie (z tytułu)

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00

9. Wynik netto 366.112,99 612 450,70

a) zysk netto 366.112,99 612 450,70

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7 621.482,12 6 273 122,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl ędnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 7 621.482,12 6 273 122,15

Sporządzono Warszawa, dnia 08-06-2009

Agnieszka Górska 

Prezes Zarządu:  Jacek Lichota

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TELESTRADA S.A.  W WARSZAWIE ZA 
okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 R.  

 
Telestrada S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 

02-670 Warszawa. 
 
1. Informacje podstawowe 

 
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. 
 
2. Podstawy działalności Spółki 

 
a. Statutu uchwalonego w dniu przekształcania Spółki w Spółkę Akcyjną, uchwalonego dnia 20.04.2007 

r. przed Notariuszem Robertem Sielskim w Warszawie, nr rep. A 6850. a następnie zmienionego aktem 
notarialnym z dnia 4 października 2007 r. nr rep A 17376, a takŜe do dnia przekształcenia na 
podstawie umowy Spółki zawartej w formie aktu notarialnego rep. A Nr 1715/85 z dnia 13 września 
1985 r., która została zmieniona aktem notarialnym rep. A Nr 3047/2004 w dniu 20 lipca 2004 r a 
następnie aktem notarialnym rep. A Nr 19639 w dniu 19 grudnia 2006 r. 

b. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi 
zmianami) 

c. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi 
zmianami) 

 
3. Przedmiot działalności zgodnie z wpisem do KRS jest nastepujący: 
 
 64.20    Usługi telekomunikacyjne 
 30.02 . Z  Działalność produkcyjna w zakresie wytwarzania sprzętu komputerowego 
 32.30 . A  Działalność produkcyjna w zakresie wytwarzania sprzętu telekomunikacyjnego 
 51.64 . Z  Działalność handlowa w zakresie obrotu sprzętem komputerowym i telekomunikacyjnym w 

hurcie 
 52.48 . A  Działalność handlowa w zakresie obrotu sprzętem komputerowym i telekomunikacyjnym w 

detalu 
 72.50 . Z  Działalność usługowa w zakresie serwisu sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego 
 32.30 . Z  Działalność usługowa w zakresie serwisu sprzętu telekomunikacyjnego 
 72.20 . Z  Tworzenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania komputerowego 
 72.40 . Z  Tworzenie i prowadzenie baz danych oraz stron internetowych, w szczególności rodzajów 

”www” i „wap” 
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 72.60 . Z  Projektowanie i prowadzenie serwisów internetowych, grafiki komputerowej 
 72.60 . Z  Usługi dydaktyczne w zakresie obsługi sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego oraz 

oprogramowania 
 72.60 . Z  Przygotowanie i prowadzenie aukcji internetowych 
 74.40 . Z  Działalność reklamowa i marketingowa 
 70.31 . Z  Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w szczególności zawierania umów 

sprzedaŜy, najmu lub dzierŜawy 
 65.23    Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 
 74.14    Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
 74.15    Działalność holdingów 
 45       Budownictwo 
 67.20    Usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi 
 
4. Zasadniczy, wykonywany przedmiot działalności Spółki jest następujący: 

 
a. świadczenie usług telekomunikacyjnych – działalność dominująca, 
b. tworzenie i prowadzenie baz danych oraz stron internetowych, 
c. projektowanie i prowadzenie serwisów internetowych 
d. projektowanie i tworzenie grafiki komputerowej, 
e. przygotowanie i prowadzenie aukcji internetowych 
f. działalność reklamowa i marketingowa, 
g. usługi pośrednictwa finansowego, 
h. budownictwo 
 
5. Kapitał 
 
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1220947,50 zł i dzieli się na 2441895 akcji o nominale 50 gr. kaŜda. 
 
6. Numer statystyczny w systemie REGON 006229011 
 
7. Numer identyfikacji podatkowej NIP 544-10-14-413 
 
8. Zatrudnienie 
 
Średnioroczne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2009 wyniosło 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 
 
9. Zarząd 
 
Zarząd Spółki powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech  lat. W pierwszym 
półroczu roku 2008 Zarząd był jednoosobowy. BieŜące sprawy oraz reprezentacja Spółki na zewnątrz 
prowadzona była przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Lichotę. Do składania oświadczeń woli w imieniu 
Spółki upowaŜniony jest członek zarządu – jednoosobowo. 
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10. Rada Nadzorcza 
 
Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest na okres trzech lat. Jej działalność reguluje regulamin uchwalony 
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
W skład Rady nadzorczej Spółki na dzień 30.06.2009 r. wchodzą następujące osoby: 
 
a. Pan Alfred Lichota 
b. Pan Krzysztof Lichota 
c. Pan Ziemisław Trzeszczkowski 
d. Pan Maciej Kaźmierczak 
e. Pan Paweł Rektor 
 
 
11. Sposób prowadzenia działalności 

 
Firma nie posiada oddziałów, działalność prowadzona jest w siedzibie firmy. 
 
12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
 
W spółce nie tworzy się zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
 
13. Inwestycje i leasing 
 
Spółka w pierwszym półroczu 2009 r. dokonała inwestycji w centralę telefoniczną przeznaczoną do 
dzierŜawy na rzecz jednego z kontrahentów, korzystała z leasingu jednego samochodu osobowego. 
 
14. Krótki opis działalności w pierwszym półroczu 2009. 
 
a. Działalność operacyjna 
 
W pierwszym półroczu 2009 r. Spółka rozwijała działalność w zakresie usług telekomunikacyjnych. Spółka 
skupiła się na pozyskiwaniu nowych klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych a takŜe na 
kontroli kosztów pozyskiwania ruchu telekomunikacyjnego. 
 
b. Przejęcia i umowy o podobnym charakterze 
 
Pod koniec roku 2008 Telestrada S.A. Podjęła negocjacje odnośnie zakupu od GTS Energis Spółki Multimo 
Sp. z o.o., świadczącej usługi dostępu do Internetu w oparciu o model BSA (hurtowy dostęp do usługi 
internetowej w oparciu o sieć TPSA). W dniu 19 grudnia 2008 r. Telestrada S.A. podpisała umowę kupna 
100% udziałów w Multimo Sp. z o.o. Realizacja tej umowy zakończyła się 2 stycznia 2009 r. zatem po 
dniu bilansowym. W pierwszym kwartale 2008 r. Telestrada S.A. dokonała restrukturyzacji spółki Multimo 
pod względem kosztowym. 
 
 
 
 



       JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY 

 
Telestrada S.A, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, budynek IO-I, NIP 544-10-14-413,  

REGON 006229011, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000279791, o kapitale zakładowym 1 220 947,50 PLN wpłaconym w całości, kierowaną przez Zarząd w 

składzie Jacek Lichota. 

 
 
 
15. Czynniki ryzyka związane z działalnością spółki 
 
Mimo, Ŝe według oceny zarządu nie istnieje zagroŜenie kontynuacji działania Spółki a ziszczenie się 
poniŜej wymienionych czynników ryzyka jest mało prawdopodobne zarząd czuje się w obowiązku 
wymienić czynniki, które wskazywane w dokumencie informacyjnym spółki mogą mieć potencjalnie 
negatywny wpływ na jej dalsze funkcjonowanie: 
 

 
a. Ryzyko uzaleŜnienia od infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów 
 
Zdaniem Zarządu Spółki głównym ryzykiem, na jakie naraŜona jest Spółka, stanowi prowadzenie 
działalności telekomunikacyjnej w oparciu o sieć Telekomunikacji Polskiej S.A. Awarie lub nieprawidłowe 
ustawienia central mogą powodować utrudnienia w świadczeniu usług przez Spółkę. MoŜe to prowadzić 
do utraty zaufania klientów, a w skrajnych przypadkach kierowania reklamacji do operatora 
alternatywnego - spółki Telestrada S.A., mimo obiektywnych przyczyn nieprawidłowości funkcjonowania 
usług leŜących po stronie Telekomunikacji Polskiej S.A.  
Podobnym ryzykiem obarczone jest korzystanie z infrastruktury GTS Energis Sp. z o.o. Awaria techniczna 
głównej centrali lub punktu styku z siecią Telekomunikacji Polskiej S.A. mogą spowodować zawieszenie 
świadczenia usług dla abonentów Spółki.  
NaleŜy podkreślić, Ŝe opisane powyŜej ryzyko jest ryzykiem systematycznym i naraŜeni są na nie wszyscy 
operatorzy alternatywni  działający na rynku. 
 
b. Ryzyko związane z utrzymaniem bieŜącej płynności 
 
Rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się opóźnieniami w płatnościach. W związku z tym, 
Spółka naraŜona jest na ryzyko związane z problemami w windykacji wierzytelności lub niewypłacalności 
odbiorców usług telekomunikacyjnych. Zrealizowanie wspomnianego ryzyka mogłoby negatywnie wpłynąć 
na bieŜącą płynność Spółki. Spółka prowadzi stały monitoring spływu naleŜności w celu utrzymania 
bieŜącej płynności finansowej. 
 
c. Ryzyko związane ze stabilnością systemu prawnego i podatkowego 
 
Jednym z istotnych zagroŜeń dla Spółki jest niestabilność polskiego systemu prawnego i podatkowego. 
Częste zmiany przepisów odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej, a takŜe systemu 
podatkowego utrudniają prowadzenie działalności przez Spółkę.  
Brak stabilności systemu prawnego z jednej strony utrudnia planowanie skutków obecnie podejmowanych 
działań, a z drugiej moŜe w przyszłości wpłynąć w sposób pośredni lub bezpośredni na poziom kosztów 
ponoszonych przez Spółkę.  
Na działalność Spółki w szczególności istotny wpływ mają akty prawne, dotyczące rynku 
telekomunikacyjnego. Wprowadzanie w Ŝycie kolejnych regulacji doprowadziło do deregulacji i znacznej 
liberalizacji rynku telekomunikacyjnego. Pozwoliło to Spółce na poszerzenie zakresu prowadzonej 
działalności i dynamiczny rozwój. Dzięki kolejnym zmianom regulacji prawnych Spółka mogła zaistnieć w 
branŜy telekomunikacyjnej, a takŜe systematycznie wprowadzać do oferty kolejne usługi – połączenia 
międzystrefowe i międzynarodowe, połączenia do sieci komórkowych oraz połączenia lokalne.  
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Spółka umoŜliwiła klientom obniŜenie abonamentu telefonicznego i udostępniła usługę dostępu do 
Internetu w technologii ADSL. KaŜdy z powyŜszych etapów poprzedzony był formalnymi decyzjami Urzędu 
Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie Urzędu Komunikacji Elektronicznej). 
Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe w przyszłości zmiany w prawie telekomunikacyjnym wpłyną negatywnie 
na działalność prowadzoną przez Spółkę. 
W przypadku systemu podatkowego moŜe nastąpić odmienna interpretacja przepisów prawnych przez 
Spółkę oraz organ podatkowy, co narazi Spółkę na straty. 
 
d. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi 
 
Cechą charakterystyczną rynku telekomunikacyjnego jest jego dynamiczny rozwój. Spowodowany jest on 
pojawianiem się nowych rozwiązań technologicznych. UmoŜliwiają one wprowadzanie usług 
charakteryzujących się coraz większą funkcjonalnością przy jednoczesnym spadku cen. 
Spółka ze względu na ograniczone zasoby, a takŜe występowanie efektu skali działalności moŜe nie być w 
stanie dostatecznie szybko reagować na zachodzące zmiany w porównaniu do konkurencji. W 
konsekwencji jej oferta moŜe stać się mniej atrakcyjna. 
Zrealizowanie się opisanego powyŜej ryzyka mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki 
finansowe osiągane przez Spółkę.  
Telestrada S.A. zamierza przeciwdziałać ryzyku związanemu ze zmianami technologicznymi przede 
wszystkim poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności. 
 
e. Ryzyko konkurencji 
 
Rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się stosunkowo duŜą konkurencją. W przypadku 
telefonii stacjonarnej Spółka konkuruje z innymi operatorami w dwóch segmentach rynku. W sektorze 
klientów indywidualnych głównym konkurentem Spółki jest firma Tele2. Na rynku usług dla klientów 
biznesowych Spółka konkuruje z takimi operatorami jak: Dialog, Netia, Nom oraz Telekomunikacja Polska 
S.A.  
W przypadku usług dostępu do Internetu Spółka konkuruje ze wszystkimi wymienionymi powyŜej 
operatorami, dostawcami telewizji kablowej oraz lokalnymi providerami internetowymi, którzy 
charakteryzują się duŜym rozdrobnieniem. 
Spółka konkuruje przede wszystkim ceną świadczonych usług, jakością obsługi, dostosowywaniem oferty 
do indywidualnych potrzeb i szybkością reakcji na potrzeby klientów 
Nie moŜna wykluczyć, Ŝe w najbliŜszym czasie nastąpi zaostrzenie walki konkurencyjnej. Mogłoby to w 
wpłynąć na konieczność obniŜenia marŜ, co skutkowałoby pogorszeniem rentowności prowadzonej przez 
Spółkę działalności. 
 
f. Ryzyko związane z integracją przejmowanych podmiotów 
 
Spółka w swojej strategii załoŜyła, Ŝe jednym z celów strategicznych jest przejmowanie podmiotów 
mogących w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie liczby klientów i wolumenu obsługiwanego ruchu 
telekomunikacyjnego. JednakŜe złoŜoność procesu integracji z przejmowanymi podmiotami moŜe 
powodować pojawienie się wielu trudności, które w istotny sposób opóźnią  wystąpienie zakładanych 
wcześniej korzyści płynących z przejęcia. 
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g. Ryzyko wypierania telefonii stacjonarnej 
 
Negatywny wpływ na sprzedaŜ usług telefonii stacjonarnej ma ekspansja telefonii komórkowej. 
Wzrastająca konkurencja wśród operatorów skutkuje spadkiem cen minuty połączenia z telefonu 
komórkowego, która swoim poziomem jest coraz bardziej zbliŜona do oferty operatorów stacjonarnych. 
Opisane tendencja zapewne będzie  kontynuowana w latach następnych. 
W przypadku segmentu klientów indywidualnych istotnym zagroŜeniem dla operatorów telefonii 
stacjonarnej jest telefonia internetowa, która ze względu na koszty oraz upowszechnienie dostępu do 
Internetu zyskuje na popularności. 
Opisane powyŜej tendencje mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę. 
Spółka ogranicza to ryzyko poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności. 
 
h. Ryzyko uzaleŜnienia od umów z GTS Energis 
 
Działalność Spółki jest w istotny sposób uzaleŜniona od umów o współpracę z GTS Energis Sp. z o.o. W 
wypadku rozwiązania tych umów, mogłoby to w negatywny sposób wpłynąć na działalność Spółki. 
Rozwiązanie umów z GTS Energis spowodowałoby w Spółce powstanie kosztu przeniesienia klientów do 
sieci innego operatora. Wiązałoby się to z duŜym wysiłkiem administracyjno-organizacyjnym mającym na 
celu podpisanie z klientami aneksów do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i skierowaniem 
ruchu telekomunikacyjnego do sieci innego operatora. W takim wypadku naleŜałoby liczyć się z utratą 
części klientów a co za tym idzie przychodów. Spółka wskazuje jednakŜe, Ŝe współpracuje z GTS Energis 
od 2003 r. i nie ma przesłanek wskazujących na potencjalne zakończenie tej współpracy; jak równieŜ 
specyfika działalności Spółki jako operatora wirtualnego pozwala na ewentualne przeniesienie 
realizowanych usług do innego operatora.  
 
16. Zdarzenia, które wystąpiły po okresie sprawozdania, a mogące mieć wpływ na przyszłe 

wyniki finansowe Spółki. 
 
Nie wystąpiły 
 
17. Zamierzenia na drugie półrocze 2009  
 
Spółka planuje dalszy rozwój poprzez znaczące zwiększenie skali działalności telekomunikacyjnej. 
Planowane jest pozyskanie znacznej liczby klientów indywidualnych w związku z rozwojem sieci sprzedaŜy 
dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji. Zarząd będzie poszukiwał potencjalnych celów przejęcia i 
będzie starał się w ten sposób doprowadzić do skokowego wzrostu skali działalności Spółki. Jednocześnie 
Spółka będzie kładła duŜy nacisk na segment usług inteligentnych, w którym upatruje szans na rozwój i 
osiąganie wysokich marŜ zysku. 
 
18. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania 
 
Przedstawione wybrane dane finansowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu 
środków pienięŜnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: 
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• poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz rachunku 
przepływów środków pienięŜnych zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 
30.06.2009 r. przez Narodowy Bank Polski dla EUR 1 EUR = 4,4696. zł, 
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 
roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych 
przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie 
w następujący sposób: 
 
 Data    Kurs 
31.01.2009  4,4392 
29.02.2009  4,6578 
31.03.2009  4,7013 
30.04.2009   4,3838 
30.05.2009   4,4588 
30.06.2009   4,4696 
 
Razem: 27,1105 
Średni kurs za 6 miesięcy: 4,5184 
 
19. Znaczący akcjonariusze 
 

Na dzień 30.06.2009 r. znaczącymi akcjonariuszami spółki były następujące podmioty i osoby: 
 
 
20. Akcje w posiadaniu osób zarządzających 
 
W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcje Prezesa Zarządu znajdowało się na dziań 
30.06.2009 r. 913134 akcji uprawniających do wykonywania 1612513 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,32% głosów. Akcje serii D na dzień 30.06.2009 r. nie były 
notowane na rynku New Connect. 
 
 
 
 
 
 

Seria akcji Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów% w głosach
Jacek Lichota A 700000 28,67% 1400000 44,56%

B i C 174421 7,14% 173800 5,53%
D 38713 1,59% 38713 1,23%

Razem 913134 37,39% 1612513 51,32%
Inwest Connect S.A. B i C 250400 12,10% 250400 7,97%
Pozostali akcjonariusze B i C 945179 9,90% 945800 30,10%

D 333182 333182 10,60%
Razem 1528761 62,61% 1529382 48,68%
Razem 2441895 100,00% 3141895 100,00%
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21. Informacje o nabyciu akcji własnych 
 
Do dnia bilansowego Spółka nie dokonała nabycia akcji własnych. Uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółka ma takie prawo w przypadku, gdyby cena akcji na rynku giełdowym kształtowała się 
poniŜej ceny emisyjnej akcji serii C, tj gdyby kurs akcji spadł poniŜej 6 złotych. 
 
 
Zarząd 
 
 
Jacek Lichota 
 
10 sierpnia 2009 r. 
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Warszawa, dnia 10 sierpnia 2009 roku 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TELESTRADA S.A. 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. PUŁAWSKA 182 

 
 

Zarząd Spółki Telestrada S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub 
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny 
i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz Ŝe sprawozdanie z 
działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk. 

 
 
Z powaŜaniem 

 
 

 


