
Gdańsk, 26 kwietnia 2018 roku 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Przekazujemy skonsolidowany raport roczny Grupy Eurotel za 2017 rok, po raz kolejny wykazujący 

wzrost wielkości sprzedaży jak i wypracowanego zysku netto. 

 

W tym roku jesteśmy jednak szczególnie dumni z osiągniętych rezultatów, gdyż skonsolidowany wynik 

netto, wyrażony jest dwucyfrową wartością po raz pierwszy w historii Grupy Eurotel. To cel jaki 

stawialiśmy sobie do osiągnięcia od pewnego czasu, gdyż potwierdza on naszą skalę działania i 

efektywność prowadzonej działalności. 

 

Osiągnięte wyniki były rezultatem aktywności w wielu obszarach działania Grupy Eurotel. 

Największe znaczenie dla całkowitego wyniku Grupy miały w raportowanym okresie rezultaty Eurotel 

SA, a w szczególności współpraca związana ze sprzedażą produktów Apple, zarówno dla klientów 

indywidualnych jak i biznesowych. Wzrost wyniku dotyczył bezpośrednio sprzedaży, ale i również 

działalności dodatkowej związanej ze sprzedażą tych produktów. Przede wszystkim nastąpiło dalsze 

zwiększenie wartości usług serwisowych oraz prowizji z tytułu finansowania sprzedaży zarówno dla 

klientów indywidualnych jak i firm. 

 

Współpraca z operatorem T-Mobile, mimo większej ilości podpisanych umów niż w poprzednim roku, 

nie przełożyła się na poprawę wyniku tego segmentu. Zmiana struktury prowadzonych punktów 

sprzedaży poprzez większy udział salonów własnych, zwiększył koszty prowadzenia działalności i nie 

udało się tego czynnika zrekompensować zwiększonymi przychodami. 

 

Prowadzenie sieci nc+ również było mniej rentowne i nie wpłynęło pozytywnie na końcowy rezultat za 

2017 rok. Liczymy jednak, że podjęte pod koniec 2017 roku działania, zwiększające skalę prowadzonej 

działalności poprzez zakup punktów sprzedaży innej sieci nc+, pozwolą na zmianę tej sytuacji. 

 

W ramach aktywności spółki zależnej Viamind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niestety nie udało się 

uzyskać zakładanych celów i podejmowane będą dalsze działania, aby wykorzystać potencjał jaki w 

ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności wykorzystać jak najlepiej. Warunki współpracy z 

operatorem Play dają ciągle możliwości poprawy osiąganych rezultatów, co jest akurat pozytywnym 

elementem aktualnej sytuacji. 

 

W ramach stowarzyszonej spółki Soon Energy Sp. z o.o. zajmującej się energią odnawialną, osiągnięto 

po raz pierwszy od momentu nabycia w 2015 roku 40% jej udziałów, dodatni wynik działalności. 

Oczekuje się kontynuowania tego trendu w tym roku i dalszego wzrostu osiąganych rezultatów. 

 

Dziękujemy Państwu za zaufanie jakie otrzymaliśmy na rynku kapitałowym i umocnienie się kursu 

Eurotel SA na historycznie wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że nasze wyniki potwierdzają słuszność 

podjętych przez Państwa decyzji. 

 

Zapraszam do lektury Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2017 rok i jeszcze raz dziękujemy za 

zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie. 

 

 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu 

Krzysztof Stepokura 


