Gdańsk, 30 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Eurotel SA za 2018 rok,
potwierdzający stabilną kondycję finansową Grupy oraz dobre perspektywy jej dalszego funkcjonowania.
W raporcie znajdą Państwo podstawowe informacje ekonomiczno-finansowe, wyjaśnienia
najważniejszych parametrów opisujących sytuację w Grupie oraz jej plany na przyszłość.

W 2018 roku przychody ze sprzedaży w Grupie Eurotel zostały po raz kolejny poprawione i były wyższe
niż w poprzednim roku o 16%.
Zysk netto osiągnął poziom 11 mln zł, co stanowi porównywalny wynik w stosunku do poprzedniego roku i
związane było z niższym zyskiem jednostki dominującej wynikającym z dokonania odpisów i braku
dywidendy ze spółek zależnych.

Grupa Eurotel to trzy prowadzące działalność spółki. Jednostka dominująca, czyli Eurotel SA, Viamind
Sp. z o.o. oraz Soon Energy Poland Sp. o.o. oraz czwarta 2Way Sp. z o.o., która jednak nie podjęła
jeszcze działalności gospodarczej w odpowiedniej skali.

Największa skala działania dotyczyła Eurotel SA, spółki współpracującej z operatorem T-Mobile, nc+
oraz sprzedającej produkty Apple w różnych kanałach dystrybucji. Spółka ta miała największy wpływ na
wykazane wyniki, które poprawiła w stosunku do ubiegłego roku w kategorii przychodów o 23%.
Głównym czynnikiem tych wzrostów, była zwiększona sprzedaż produktów Apple.

Viamid Sp. z o.o. współpracująca głównie z operatorem Play dla którego prowadzi sieć 90 punktów
sprzedaży, przechodziła w 2018 roku zmiany organizacyjne związane z przeniesieniem księgowości tej
spółki do centrali Grupy do Gdańska oraz zmianami organizacyjnymi w tym zarządu. Zmiany te miały
służyć podniesieniu rentowności działania tej spółki, a efekty tych działań zaczęły być już widoczne pod
koniec 2018 roku. Osiągnięte wyniki przez tą spółką są już obecnie lepsze w porównaniu do wyników za
2017 rok, jednak należy zwrócić uwagę, że dokonano wielu znaczących odpisów w 2018 roku w celu
osiągnięcia najwyższego stopnia realności danych oraz dostosowaniu kryteriów stosowanych w tej spółce
do zasad obowiązujących w jednostce dominującej. Bez tego rodzaju odpisów, efektywność działania
Viamind Sp. o.o. byłaby wyższa jeszcze o kilkanaście procent.

Ostatnia, najmłodsza spółka w Grupie, czyli Soon Energy Poland Sp. o.o. w której Eurotel SA posiada
40% udziałów, utrzymała trend wzrostowy i wykazała po raz kolejny dodatni wynik prowadzonej
działalności. Podstawą działalności tej spółki jest instalacja i serwis sprzętu służącego do wytwarzania
energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Biorąc pod uwagę coraz większe doświadczenie tej spółki
na rynku, większe możliwości finansowe oraz trendy na rynku (planowane podwyżki cen prądu, przy
tendencji odchodzenia od energii wytwarzanej z węgla), można liczyć na dalsze wzrosty wyniku tej spółki
w kolejnych latach.

Zapraszam do lektury Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok i jeszcze raz dziękujemy za
zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie.
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