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Zawierający: 

 

• Wybrane dane finansowe 

• Oświadczenia Zarządu 

• Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

• Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na  
dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. 

• Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego 

• Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 
sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. 

• Komentarz do raportu za I półrocze 2015 roku 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 
 
Wybrane dane finansowe Grupy Netia  

  

30 czerwca  

2015 r. 

  

31 grudnia 

2014 r. 

  

30 czerwca 

2015 r. 

  

31 grudnia 

2014r. 

 tys. zł  tys. zł  tys. EUR  tys. EUR 

        
Aktywa razem ......................................................................................................  2.571.295  2.890.698  613.031  678.201 
Zobowiązania razem .........................................................................................  530.023  648.081  126.365  152.048 
Zobowiązania długoterminowe ....................................................................  198.940  249.740  47.429  58.591 
Zobowiązania krótkoterminowe ...................................................................  331.083  398.341  78.936  93.457 
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta......................  2.041.272  2.242.617  486.666  526.153 
Kapitał zakładowy ..............................................................................................  348.099  348.088  82.991  81.667 
Liczba akcji (nie w tysiącach) ..........................................................................  348.099.025  348.088.394  348.099.025  348.088.394 

 

 

 

 

Okres sześciu 

miesięcy 

zakończony 

30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 

miesięcy 

zakończony 

30 czerwca  

2014 r. 

 Okres sześciu 

miesięcy 

zakończony 

30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 

miesięcy 

zakończony 

30 czerwca  

2014 r. 

 tys. zł  tys. zł  tys. EUR  tys. EUR 

        
Przychody ze sprzedaży ...................................................................................  769.058  856.532  186.028  204.990 
Zysk operacyjny ..................................................................................................  16.283  34.908  3.939  8.354 
Zysk przed opodatkowaniem ........................................................................  15.431  25.453  3.733  6.092 
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Emitenta .............................  7.825  19.248  1.893  4.607 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ..........................  237.332  214.632  57.408  51.367 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ......................  (119.756)  (137.959)  (28.968)  (33.017) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ............................  (262.890)  (165.608)  (63.591)  (39.634) 
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) ...........................................  348.092.270  347.910.774  348.092.270  347.910.774 
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach)  ..............................  349.365.011  348.722.538  349.365.011  348.722.538 

Podstawowy zysk  na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) .................  0,02  0,06  -  0,01 
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) ................  0,02  0,06  -  0,01 

 
 

Wybrane dane finansowe Emitenta  

 

 

30 czerwca  

2015 r. 

  

31 grudnia 

2014 r. 

  

30 czerwca 

2015 r. 

  

31 grudnia 

2014 r. 

 tys. zł  tys. zł  tys. EUR  tys. EUR 
        
Aktywa razem ......................................................................................................  3.120.568  3.362.200  743.984  788.823 
Zobowiązania razem .........................................................................................  1.022.966  1.078.748  243.889  253.091 
Zobowiązania długoterminowe ....................................................................  528.168  578.654  125.922  135.761 
Zobowiązania krótkoterminowe ...................................................................  494.798  500.094  117.966  117.330 
Kapitał własny ......................................................................................................  2.097.602  2.283.452  500.096  535.732 
Kapitał zakładowy ..............................................................................................  348.099  348.088  82.991  81.667 
Liczba akcji (nie w tysiącach) ..........................................................................  348.099.025  348.088.394  348.099.025  348.088.394 

 

 
 Okres sześciu 

miesięcy 

zakończony 

30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 

miesięcy 

zakończony 

30 czerwca  

2014 r. 

 Okres sześciu 

miesięcy 

zakończony 

30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 

miesięcy 

zakończony 

30 czerwca  

2014 r. 

 tys. zł  tys. zł  tys. EUR  tys. EUR 

        
Przychody ze sprzedaży ...................................................................................  669.105  712.910  161.850  170.618 
Zysk / (strata) operacyjna.................................................................................  (4.835)  6.998  (1.170)  1.675 
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem .......................................................  24.639  (14.936)  5.960  (3.575) 
Zysk / (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy Emitenta ............  23.320  (19.214)  5.641  (4.598) 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ..........................  183.563  153.980  44.402  36.851 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ......................  (108.570)  (116.430)  (26.262)  (27.865) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ............................  (219.441)  (91.969)  (53.081)  (22.011) 
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) ...........................................  348.092.270  347.910.774  348.092.270  347.910.774 
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach)  ..............................  349.365.011  348.722.538  349.365.011  348.722.538 
 
Podstawowy zysk / strata na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) ...  0,07  (0,06)  0,02  (0,01) 
Rozwodniony zysk /(strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)  0,07  (0,06)  0,02  (0,01) 

 



 
 
 
 
 
 
 
NETIA S.A. 

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Netii S.A. niniejszym oświadcza, że: 

 
 
- zgodnie z jego najlepszą wiedzą, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. 

(„Grupa Netia”) i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Netii S.A. („Netia”, „Spółka”) oraz zawarte w tych sprawozdaniach dane 
porównywalne zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez 
Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszych sprawozdań finansowych oraz odzwierciedlają w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Netia i Spółki. Komentarz do raportu 
półrocznego, stanowiący półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Netia zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 
Grupy Netia, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 
 
- PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu 

półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia oraz półrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego Netii został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego przeglądu 
spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami 
zawodowymi. 

 
 
 

 
 
_________________________    _________________________ 
Bogusława Matuszewska   Katarzyna Iwuć  
Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Prezes Zarządu   Członek Zarządu 
    Dyrektor Finansowy 
 
 

 
 
 
_________________________    _________________________ 
Cezary Chałupa   Tomasz Szopa  
Członek Zarządu   Członek Zarządu 
     
 
 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. 
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NETIA S.A. 
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r.

 



 

 

 
Spis treści do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................................................................................................................1 

Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat ........................................................................................................................................................3 

Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów ........................................................................................................................4 

Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................................................................................................5 

Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....................................................................................................................7 

Informacja dodatkowa  

 
 

1. Spółka i Grupa Netia ................................................................................................................................................................................... 8 

2. Przyjęte zasady rachunkowości .............................................................................................................................................................. 9 

3. Znaczące transakcje jednorazowe w bieżącym okresie sprawozdawczym ............................................................................ 10 

4. Rzeczowe aktywa trwałe ......................................................................................................................................................................... 12 

5. Wartości niematerialne............................................................................................................................................................................ 14 

6. Inwestycje w jednostkach zależnych .................................................................................................................................................. 16 

7. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ................................................................................................................................ 16 

8. Instrumenty finansowe............................................................................................................................................................................ 16 

9. Kapitał własny............................................................................................................................................................................................. 17 

10. Kredyty i pożyczki...................................................................................................................................................................................... 19 

11. Podatek dochodowy ................................................................................................................................................................................ 21 

12. Pozostałe przychody i koszty ................................................................................................................................................................. 22 

13. Pozostałe zyski/(straty), netto................................................................................................................................................................ 22 

14. Przychody i koszty finansowe................................................................................................................................................................ 23 

15. Dywidendy i odkup akcji własnych ..................................................................................................................................................... 23 

16. Dodatkowe ujawnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych .................................................................................... 24 

17. Zarząd i Rada Nadzorcza ......................................................................................................................................................................... 24 

18. Transakcje z podmiotami powiązanymi............................................................................................................................................. 25 

19. Zobowiązania inwestycyjne ................................................................................................................................................................... 27 

20. Zobowiązania i aktywa warunkowe .................................................................................................................................................... 27 

21. Zdarzenia po dniu bilansowym ............................................................................................................................................................ 30 

  



NETIA S.A. 
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

na dzień 30 czerwca 2015 r.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa jest integralną częścią niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
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 Nota 

 
30 czerwca  

2015 r.  
31 grudnia  

2014 r. 
   (PLN)  (PLN) 

AKTYWA      

 
Aktywa trwałe 

     

Rzeczowe aktywa trwałe ................................................................................................4  1.458.652  1.509.275 

Wartości niematerialne ................................................................................................5  217.088  236.805 

Nieruchomości inwestycyjne ..........................................................................................  26.388  26.639 

Inwestycje w jednostkach zależnych ................................................................ 6  1.146.235  1.146.173 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ...............................................................  115  115 

Rozliczenia międzyokresowe ..........................................................................................  6.884  7.515 

Pozostałe należności długoterminowe ................................................................  625  - 

Aktywa trwałe razem ................................................................................................  2.855.987  2.926.522 
 
Aktywa obrotowe  

 
   

Zapasy ................................................................................................................................  2.108  2.686 

Należności handlowe i pozostałe należności ............................................................  209.704  156.201 

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ........................11  -  81.404 

Rozliczenia międzyokresowe ..........................................................................................  18.265  15.505 

Pochodne instrumenty finansowe ................................................................ 8  1.405  2.063 
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 

rachunek zysków i strat ............................................................................................... 
 

22  23 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ........................................................7  33.077  177.796 

Aktywa obrotowe razem ...............................................................................................  264.581  435.678 

      

Aktywa razem ....................................................................................................................  3.120.568  3.362.200 

 

 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Bogusława Matuszewska                       Katarzyna Iwuć 
Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki 
Prezes Zarządu   Członek Zarządu 
   Dyrektor Finansowy 
                        
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Cezary Chałupa   Tomasz Szopa 
Członek Zarządu   Członek Zarządu 

    
 
 
 
 
_________________________ 
Jolanta Blachowicz      
Główna Księgowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 5 sierpnia 2015 r.  



NETIA S.A. 
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.) 

na dzień 30 czerwca 2015 r. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 

Informacja dodatkowa jest integralną częścią niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
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Nota 

 
30 czerwca  

2015 r.  
31 grudnia  

2014 r. 
   (PLN)  (PLN) 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA      
 
KAPITAŁ WŁASNY 

  
  

Kapitał zakładowy .............................................................................................. 9  348.099 348.088 
Kapitał zapasowy ...............................................................................................   1.673.747 1.606.848 
Inne składniki kapitału własnego .................................................................   48.968 61.380 
Niepodzielony wynik finansowy ...................................................................   26.788 267.136 
Kapitał własny razem.....................................................................................   2.097.602 2.283.452 
 
ZOBOWIĄZANIA  

 
   

 
Zobowiązania długoterminowe  

 
   

Kredyty .................................................................................................................. 10  149.703 200.534 
Zobowiązania z tytułu obligacji .................................................................... 10  350.000 350.000 
Rezerwy na zobowiązania ...............................................................................   819 819 
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ...................... 11  11.108 10.473 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ...............................................   14.700 15.323 
Pozostałe zobowiązania długoterminowe ................................................   1.838 1.505 
Zobowiązania długoterminowe razem .................................................   528.168 578.654 
 
Zobowiązania krótkoterminowe  

 
   

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania ..............................   165.525  214.782 
Pochodne instrumenty finansowe ............................................................... 8  307 37 
Kredyty .................................................................................................................. 10  99.873 100.004 
Zobowiązania z tytułu obligacji .................................................................... 10  187.125 133.128 
Rezerwy na zobowiązania ...............................................................................   12.160 20.436 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów  ..............................................   29.808 31.707 
Zobowiązania krótkoterminowe razem ...............................................   494.798 500.094 
 
Zobowiązania razem ......................................................................................  

 
1.022.966 1.078.748 

 
Kapitał własny i zobowiązania razem ....................................................  

 
3.120.568  3.362.200 

  
 
  



NETIA S.A. 
ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 

Informacja dodatkowa jest integralną częścią niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
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 Nota  Okres sześciu  

miesięcy 
zakończony  
30 czerwca  

2015 r. 

Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca  

2014 r. 
   (PLN) (PLN) 

SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
     
Przychody ze sprzedaży ....................................................................................    669.105 712.910 
     
Koszt własny sprzedaży ........................................................................................    (485.389) (499.969) 
Zysk na sprzedaży ................................................................................................    183.716 212.941 
     
Koszty sprzedaży i dystrybucji ............................................................................    (137.613) (131.461) 
Koszty ogólnego zarządu   (59.173) (76.485) 
Pozostałe przychody .............................................................................................  12  8.221 4.951 
Pozostałe koszty ......................................................................................................  12  (459) (2.527) 
Pozostałe zyski / (straty) .......................................................................................  13  473 (421) 
Zysk / (strata) operacyjna .................................................................................    (4.835) 6.998 
     
Przychody finansowe ............................................................................................  14  43.981 1.159 
Koszty finansowe ....................................................................................................  14  (14.507) (23.093) 
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem ......................................................    24.639 (14.936) 
     
Podatek dochodowy .............................................................................................  11  (1.319) (4.278) 
Zysk / (strata) netto .............................................................................................    23.320 (19.214) 

     
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą przypadająca na akcjonariuszy Netii 
   (wyrażona w zł na jedną akcję)     

-  podstawowa ....................................................................................................    0,07 (0,06) 
-  rozwodniona ...................................................................................................    0,07 (0,06) 

 
 

 



NETIA S.A. 
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 

Informacja dodatkowa jest integralną częścią niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
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 Nota   Okres sześciu  

miesięcy 
zakończony  
30 czerwca  

2015 r. 

  Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca  

2014 r. 
    (PLN)   (PLN) 

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW        
        
Zysk / (strata) netto ............................................................................................    23.320   (19.214) 
Zyski i straty z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 

(ryzyko stopy procentowej)............................................................................    -   (20) 
Zyski i straty z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 

(wydatki inwestycyjne) ....................................................................................  8  (331)   369 
Podatek dochodowy odnoszący się do innych całkowitych dochodów    85  (110) 
Inne całkowite dochody / (straty) netto podlegające przeklasyfikowaniu 
do zysku / (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych ..........    (246)   239 
 
CAŁKOWITY ZYSK / (STRATA) ........................................................................    23.074  (18.975) 
 
    
       

  



NETIA S.A. 
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 

Informacja dodatkowa jest integralną częścią niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
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         Inne składniki kapitału własnego   

 Nota  
Kapitał 

zakładowy  
Kapitał 

zapasowy   

Niepodzielony 
wynik 

finansowy  

Program 
opcji 

na akcje dla 
pracowników  

Kapitał z 
wyceny 

 instrumentów 
zabezpieczających 

 
Pozostały 

kapitał 
rezerwowy  

Kapitał 
własny razem 

   (PLN)  (PLN)   (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN) 

 
Saldo na 1 stycznia  2015 r. ................................

  
348.088 

 
1.606.848   267.136  22.238  772 

 
38.370  2.283.452 

Zysk netto ................................................................
  

- 
 

-   23.320  -  - 
 

- 
 

23.320  

Inne całkowite dochody ................................

  

- 

 

-   -  -  (246) 

 

-  (246)  
Całkowite dochody ................................................................  -  -   23.320  -  (246)  -  23.074 
                 

Podział zysku za 2014 r. ................................ 9 
 

- 
 

66.787   (66.787)  -  - 
 

- 
 

-  

Dywidenda ................................................................14 
 

 
 

-   (208.859)  -  - 
 

- 
 

(208.859)  
Pokrycie straty z połączenia spółek 

zależnych ................................................................9 
 

- 
 

-   11.978  -  - 
 

(11.978) 
 

-  
 

Program opcji na akcje dla 

pracowników:  

 

 

 

        

 

 

  

- wartość świadczeń................................ 9  -  -   -  (61)  -  -  (61) 
- emisja akcji serii L ................................ 9  11  116   -  (127)  -  -  - 

Koszty emisji ................................................................  -  (4)   -  -  -  -  (4) 

 
Saldo na 30 czerwca 2015 r. ................................

  
348.099 

 
1.673.747   26.788  22.050  526 

 
26.392  2.097.602 
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         Inne składniki kapitału własnego   

 Nota  
Kapitał 

zakładowy  
Kapitał 

zapasowy   

Niepodzielony 
wynik 

finansowy  

Program 
opcji 

na akcje dla 
pracowników  

Kapitał z 
wyceny 

 instrumentów 
zabezpieczających 

 
Pozostały 

kapitał 
rezerwowy  

Kapitał 
własny razem 

   (PLN)  (PLN)   (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN) 

 
Saldo na 1 stycznia  2014 r. ................................

  
347.911 

 
1.720.488   30.796  21.573  (6.151) 

 
38.370  2.152.987 

Strata netto ................................................................
  

- 
 

-   (19.214)  -  - 
 

- 
 

(19.214)  

Inne całkowite dochody ................................

   
- 
 

 

-   -  -  239 

 

-  239  
Całkowite dochody ................................................................  -  -   (19.214)  -  239  -  (18.975) 
                 

Dywidenda ................................................................15 
 

- 
 

(115.398)   (30.725)  -  - 
 

- 
 

(146.123)  
Wynik z połączenia spółek 

zależnych ................................................................ 
 

 
 

-   (8.513)  -  - 
 

- 
 

(8.513)  
 

Program opcji na akcje dla 

pracowników:  

 

 

 

        

 

 

  

- wartość świadczeń................................9  -  -   -  1.314  -  -  1.314 

 
Saldo na 30 czerwca 2014 r. ................................

  
347.911 

 
1.605.090   (27.656)  22.887  (5.912) 

 
38.370  1.980.690 
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Nota 

 Okres sześciu  
miesięcy 

 zakończony 
 30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu  
miesięcy 

 zakończony 
 30 czerwca  

2014 r. 
   (PLN)  (PLN) 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:      
Zysk / (strata) netto   23.320  (19.214) 

Korekty razem:      
Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości 

inwestycyjnych ....................................................................................................................... 4, 5  166.215  164.994 
Odpisy z tytułu utraty wartości określonych aktywów trwałych ............................... 4  459  723 
Odroczony podatek dochodowy ......................................................................................... 11  721  (4.496) 
Odsetki i opłaty naliczone od kredytów bankowych .................................................... 14  3.314  10.988 
Odsetki naliczone od obligacji .............................................................................................. 10  9.647  11.740 
Pozostałe odsetki .......................................................................................................................   2  28 
Świadczenia w formie akcji własnych ................................................................................. 9  (73)  (1.792) 
Straty z tytułu wyceny aktywów / zobowiązań finansowych .....................................   2  1 
Zyski straty z tyt. wyceny pochodnych instrumentów finansowych ....................... 8  476  (535) 
Różnice kursowe ........................................................................................................................   271  194 
Strata na sprzedaży i likwidacji środków trwałych .........................................................   1.286  2.139 
Zmiana kapitału obrotowego................................................................................................ 16  (22.077)  (10.790) 

Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ...................................................   183.563  153.980 
 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej:      

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych  ...........................................   (108.585)  (115.807) 
Sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych .......................................   65  63 
Dopłata za udziały spółek zależnych...................................................................................   -  (1.380) 
Prawne połączenie - środki pieniężne spółek zależnych   -  6.694 
Inwestycje w jednostkach zależnych .................................................................................. 6  (50)  (6.000) 

Wypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ............................................   (108.570)  (116.430) 
 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej:      

Wypłata dywidendy ..................................................................................................................   (208.859)  (138.539) 
Spłata zobowiązań z tyt. leasingu finansowego .............................................................   (9)  (8) 
Spłata kredytu bankowego ....................................................................................................   (50.000)  (65.000) 
Zaciągnięcie kredytu bankowego .......................................................................................     50.000 
Spłata odsetek od kredytu / opłaty i rozliczenie transakcji zabezpieczających 

ryzyko stopy procentowej związane z kredytem bankowym ................................   (4.922)  (12.393) 
Spłata odsetek od obligacji ....................................................................................................   (10.651)  (11.029) 
Emisja obligacji ........................................................................................................................... 10  55.000  85.000 

Wypływy pieniężne netto z działalności finansowej ..................................................   (219.441)  (91.969) 
      
Zmniejszenie stanu środków pieniężnych ......................................................................   (144.448)  (54.419) 
 
Straty kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych w walutach obcych ....   (271)  (194) 
      
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu ..................................................   177.796  29.967 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu ................................................   33.077  (24.646) 
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1. Spółka i Grupa Netia 

Netia S.A. (zwana dalej "Emitentem", "Netią" lub "Spółką") została utworzona i zarejestrowana w Polsce w 1990 roku jako spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 1992 dokonano zmiany formy prawnej i Emitent został przekształcony w spółkę akcyjną. W 2003 
roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zaaprobowało zmianę firmy, pod jaką działał Emitent z “Netia Holdings S.A.” na “Netia S.A.” 
Zarejestrowana siedziba Spółki znajduje się w Polsce, w Warszawie przy ulicy Poleczki 13. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000041649. Spółce nadano numer statystyczny REGON 011566374. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 
Netia wraz ze swoimi spółkami zależnymi („Grupa Netia”) jest największym alternatywnym operatorem świadczącym przewodowe 

usługi telefoniczne w Polsce. Grupa Netia świadczy różnorodne głosowe usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji danych, usługi 
telewizyjne, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do internetu. Usługi Grupy Netia są dostarczane klientom przez dwie 
struktury sprzedażowe. Sprzedaż business-to-business („B2B”) jest zaadresowana do dużych klientów korporacyjnych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (SME) oraz innych operatorów telekomunikacyjnych, a sprzedaż business-to-consumer („B2C”) jest zaadresowana do 
klientów indywidualnych i małych klientów biznesowych. 

 
Korzystając z możliwości pojawiających się w związku z poprawą otoczenia regulacyjnego Spółka zawarła z Orange Polska SA 

(uprzednio Telekomunikacja Polska S.A. lub „TPSA”) umowę dotyczącą dostępu typu bitstream („BSA”) i w styczniu 2007 r. rozpoczęła 
sprzedaż usług szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez sieć Orange Polska SA. W trzecim kwartale 2007 r. Spółka rozpoczęła 
sprzedaż usług głosowych dla klientów Orange Polska SA, którzy mają wnosić opłaty zarówno abonamentowe jak i za połączenia na rzecz 
Netii. Netia zaś ponosi opłaty za wynajem łączy na rzecz Orange Polska SA zgodnie z decyzją UKE dotyczącą hurtowego dostępu do 
abonamentu (WLR).  W 2008 roku Netia rozpoczęła instalację własnych urządzeń w punktach kolokacyjnych Orange Polska SA korzystając z 
regulowanego dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (LLU) i rozpoczęła przyłączanie klientów poprzez tę formę regulowanego dostępu. 

 
We wrześniu 2008 r. Spółka nabyła Tele2 Polska Sp. z o.o. (“Tele2 Polska”, połączona z Netią w lutym 2009 r.), spółkę świadczącą usługi 

głosowe i szerokopasmowe na terenie całego kraju w oparciu o regulowany dostęp do sieci Orange Polska SA, łącznie z możliwością wyboru 
operatora, WLR i BSA.  

 
Mając na uwadze dalsze poszerzanie oferty produktowej poprzez wprowadzenie usług konwergentnych, Grupa Netia zaczęła świadczyć 

usługi telefonii komórkowej we wrześniu 2008. Netia świadczy usługi telefonii komórkowej na podstawie Umowy świadczenia usług 
mobilnych zawartej z P4 Sp. z o.o. („P4”), która umożliwia Netii hurtowe nabywanie usług telefonii komórkowej od P4 i ich odsprzedaż pod 
własną marką. W trzecim kwartale 2009 r. skala tej współpracy została rozszerzona o mobilne usługi szerokopasmowe oraz usługi głosowe i 
transmisji danych przy użyciu aparatów mobilnych. W styczniu 2015 r. Netia zawarła nową umowę o współpracy z P4, dzięki której będzie 
świadczyć swoim klientom szerszy zakres usług mobilnych i pakietów produktowych. Dzięki nowej umowie z P4 Netia wzbogaci też swoją 
ofertę szybkiego dostępu do internetu o atrakcyjne taryfy LTE. 

 
W 2011 roku Spółka wprowadziła do swojej oferty usługi telewizyjne jak również stopniowo modernizuje własną sieć miedzianą i 

ethernetową przy użyciu systemów VDSL oraz FTTB (Fiber To The Building) w celu zwiększenia przepustowości oferowanych łączy. 
Zmodernizowane sieci umożliwiają oferowanie usług wymagających wysokich przepustowości takich jak usługi telewizyjne czy kontentowe. 

 
W grudniu 2011 r. Netia nabyła Telefonię DIALOG S.A. („Dialog”, która została przekształcona w Telefonię Dialog Sp. z o.o. dnia 

30 kwietnia 2012 r.) wraz z jej spółkami zależnymi Avista Media Sp. z o.o.(„Avista”, połączona z Dialog w lipcu 2012 r.) i Petrotel Sp. z o.o. 
(„Petrotel”) (razem „Grupa Dialog”) oraz Crowley Data Poland Sp. z o.o. („Crowley”, następnie CDP Netia Sp. z o.o., połączona z Netią w 
sierpniu 2012 r.) dwóch polskich operatorów alternatywnych, którzy istotnie zwiększyli rozmiary Grupy Netia. Dialog i Petrotel świadczą 
podobny zakres usług telekomunikacyjnych do Netii i obsługują klientów biznesowych i indywidualnych. Crowley świadczył usługi 
telekomunikacyjne wyłącznie dla klientów biznesowych. Avista świadczyła usługi call-center głównie dla Dialog, ale również dla klientów 
zewnętrznych. 

 
W 2013 r. Netia nabyła od UPC Polska Sp. z o.o. (UPC) 100% udziałów w spółkach Dianthus Sp. o.o. i Centrina Sp. z o.o. posiadających 

infrastrukturę telewizji kablowej docierającą do 446.000 (nie w tysiącach) lokali w Warszawie i Krakowie. Umowa obejmuje nabycie 
infrastruktury bez klientów i Netia integruje ją ze swoją siecią i oferuje na niej usługi telewizyjne, szerokopasmowe i głosowe podobne do 
tych, które oferuje na własnej sieci miedzianej i światłowodowej. W dniu 30 czerwca 2014 r. Spółki zostały połączone z Netią. 

 
Począwszy od lipca 2000 roku, akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („WGPW”). Netia podlega 

obowiązkom informacyjnym dotyczącym wszystkich spółek notowanych na WGPW.  
 
Niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 5 sierpnia 2015 r. 
 

Obecna sytuacja finansowa  

 
Na dzień 30 czerwca 2015 r. sprawozdanie finansowe Netii wykazuje kapitał własny w kwocie 2.097.602  zł oraz ujemny kapitał obrotowy 

w kwocie 230.217 zł w tym 33.077 zł środków pieniężnych. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Netia posiadała nadrzędny zabezpieczony dług 
bankowy w wysokości 249.576 zł. Ponadto na dzień 30 czerwca 2015 r. Netia posiadała zobowiązanie z tytułu obligacji do jednostek 
powiązanych w kwocie 537.125 zł. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na istotną niepewność, co do możliwości 
kontyunuowania działalności przez Netię.  
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2. Przyjęte zasady rachunkowości 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. zawiera jednostkowe 

dane finansowe Spółki. Spółka jest jednostką dominującą Grupy Netia i sporządziła śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku, które zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 5 
sierpnia 2015 roku. 

 
W dniu 17 marca 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii zatwierdziło przyjęcie Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską (”UE”) do sporządzania sprawozdawczości finansowej Spółki. Na dzień 
27 sierpnia 2014 r., zważywszy na bieżący przebieg zatwierdzania MSSF w UE oraz rodzaj działalności Grupy Netia, nie występują żadne 
różnice między MSSF stosowanymi przez Grupę Netia i MSSF zatwierdzonymi przez UE. 

 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 

nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., za wyjątkiem nowych standardów rachunkowości przyjętych do stosowania od 1 stycznia 2015 r. 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach 
finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 
W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Netii jako jednostki dominującej w Grupie Netia niniejsze 
sprawozdanie powinno być odczytywane łącznie ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 
sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. Sprawozdania te są dostępne na stronach internetowych pod adresem 
http://inwestor.netia.pl. 

 
Koszty, które powstają w sposób nierównomierny w ciągu roku obrotowego, rozlicza się w czasie w śródrocznych sprawozdaniach 

finansowych tylko w przypadku, gdy należałoby je także rozliczyć w ten sposób na koniec roku obrotowego. 
 
Działalność operacyjna Spółki nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom. 
 
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, po uwzględnieniu 

efektu inflacji (zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”), która występowała w Polsce do końca 1996 
roku, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz  aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości 
godziwej przez wynik finansowy. W czasie występowania hiperinflacji odpowiednie pozycje niepieniężne podlegały przeszacowaniu w 
oparciu o wskaźnik inflacji i tak ustalone wartości stały się kosztem historycznym w kolejnych okresach sprawozdawczych.  

 
Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, wymaga użycia pewnych szacunków księgowych i 

przyjmowania założeń, co do przyszłych zdarzeń. Obszary, w których założenia te miały istotne znaczenia dla niniejszego skróconego 
sprawozdania finansowego obejmują rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (oszacowanie wartości odzyskiwalnej oraz okresu 
użytkowania aktywów trwałych) oraz podatek odroczony (oszacowanie przez Zarząd przyszłych wyników podatkowych Spółki). 

 
Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego Spółki są wycenione w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym 

działa jednostka („waluta funkcjonalna”). Sprawozdania finansowe Spółki prezentowane są w polskich złotych („zł” lub ”PLN”), które są dla 
Spółki walutą funkcjonalną i walutą prezentacji. 

 
 

Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów 

 
Zastosowanie nowych standardów rachunkowości, zmian i interpretacji 

 
Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów zostały zastosowane przez Spółkę w 2015 r.: 
 

- Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 listopada 2013) – mająca 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później. Zmiany pozwalają na rozpoznawanie 
składek wnoszonych przez pracowników jako zmniejszenie kosztów zatrudnienia w okresie, w którym praca jest wykonywana przez 
pracownika, zamiast przypisywać składki do okresów pracy, jeżeli kwota składki pracownika jest niezależna od stażu pracy.  
 

- Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2011-2013 które zmieniają 4 standardy. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz 
wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne.  

 
- KIMSF 21” Opłaty” wyjaśniający ujmowanie księgowe zobowiązań do zapłaty opłat i podatków, które nie są podatkami dochodowymi. 

Interpretacja wyjaśnia ujmowanie księgowe zobowiązań do zapłaty opłat i podatków, które nie są podatkami dochodowymi. 
Zdarzeniem obligującym jest zdarzenie określone w przepisach prawa powodujące konieczność zapłaty podatku bądź opłaty. Sam fakt, 
że jednostka będzie kontynuować działalność w kolejnym okresie, lub sporządza sprawozdanie zgodnie z zasadą kontynuacji 
działalności, nie tworzy konieczności rozpoznania zobowiązania. Te same zasady rozpoznawania zobowiązania dotyczą sprawozdań 
rocznych i sprawozdań śródrocznych. 

  
Przyjęcie powyższych nowych standardów, zmian i interpretacji do istniejących standardów nie miało istotnego wpływu na niniejsze 

śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe.   
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Standardy rachunkowości, zmiany i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują 

 
Następujące nowe standardy rachunkowości, zmiany istniejących standardów i interpretacje, które nie są obowiązujące w roku 2015  

i których Netia nie zdecydowała się zastosować wcześniej, zostały już opublikowane:  

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” zastępuje MSR 39. Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji 
aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na 
moment początkowego ujęcia i uzależniona jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz 
charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie ustalania 
odpisów aktualizujących – model oczekiwanych strat kredytowych. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg prezentowania 
w innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wyznaczonych do 
wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. W zakresie rachunkowości zabezpieczeń zmiany miały na celu ściślej dopasować 
rachunkowość zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem. Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 
r. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE.  

 
- MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 

2016  roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 
 

- Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 które zmieniają 7 standardów. Zmiany obowiązują w Unii Europejskiej  dla okresów 
rocznych rozpoczynających się z dniem  1 lutego 2015 r. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz 
zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Grupa zastosuje powyższe Poprawki od 1 stycznia 2016 r. 

 
- Zmiany do MSR 16 i MSR 38 „Objaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji” – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 
 

- Zmiany do MSSF 11 „Ujęcie nabycia udziałów we wspólnej działalności” – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 
się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 

 

- MSSF 15 „Umowy z klientami” – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. 
Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. 

 
- Zmiany do MSR 16 i MSR 41 „Uprawy roślinne” – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 

roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 
 

- Zmiany do MSR 27 „Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych” – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 

 
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 „Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub 

wspólnymi przedsięwzięciami” – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub 
później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 

 
- Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 

2016 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 
 
- Zmiany do MSR 1 – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku lub później. Zmiany nie 

zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 
 

- Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 dotyczące wyłaczenia z konsolidacji jednostek inwestycyjnych – mające zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. 

 
Zarząd jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na sprawozdawczość Spółki. 
 
 

3. Znaczące transakcje jednorazowe w bieżącym okresie sprawozdawczym 

Emisja obligacji 
 

W dniu 6 lutego 2015 r. Netia wyemitowała 8 (nie w tysiącach) obligacji imiennych  serii A4, o wartości nominalnej 10.000 zł każda i 
łącznej wartości nominalnej 80.000 zł i terminie zapadalności przypadającym na dzień 6 maja 2015 r. Spółka zobowiązała się do wykupu 
obligacji w dniu 6 maja 2015 r. („Dzień Wykupu”). Netia ma prawo wykupić obligacje przed Dniem Wykupu. Wykup obligacji nastąpi poprzez 
zapłatę na rzecz ich nabywcy wartości nominalnej obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane 
według stopy procentowej Wibor 3M powiększonej o marżę 0,9%, w stosunku rocznym, przez cały okres ważności obligacji, aż do Dnia 
Wykupu lub wcześniejszego Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności obligacji.  

W dniu 6 lutego 2015 r. została podpisana Umowa Potrącenia („Umowa”) pomiędzy Netią a Telefonią Dialog, na podstawie której 
dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności Dialog z wierzytelnością Netii. Umowa dotyczy zobowiązania Netii do wykupu obligacji 
serii A1 i zapłaty przez Dialog ceny emisyjnej obligacji serii A4. Kwota odsetek od obligacji serii A1 została zapłacona przez Netię na rachunek 
bankowy Dialog w dniu 6 lutego 2015 r. 

W dniu 3 marca 2015 r. Netia wyemitowała 5 (nie w tysiącach) obligacji imiennych  serii A5 o wartości nominalnej 10.000 zł każda i 
łącznej wartości nominalnej 50.000 zł i terminie zapadalności przypadającym na dzień 3 czerwca 2015 r. Spółka zobowiązała się do wykupu 
obligacji w dniu 3 czerwca 2015 r. („Dzień Wykupu”). Netia ma prawo wykupić obligacje przed Dniem Wykupu. Wykup obligacji nastąpi 
poprzez zapłatę na rzecz ich nabywcy wartości nominalnej obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są 
oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M powiększonej o marżę 0,9%, w stosunku rocznym, przez cały okres ważności obligacji, 
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aż do Dnia Wykupu lub wcześniejszego Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności obligacji.  

W dniu 3 marca 2015 r. została podpisana Umowa Potrącenia („Umowa”) pomiędzy Netią a Telefonią Dialog, na podstawie której 
dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności Dialog z wierzytelnością Netii. Umowa dotyczy zobowiązania Netii do wykupu obligacji 
serii A2 i zapłaty przez Dialog ceny emisyjnej obligacji serii A4. Kwota odsetek od obligacji serii A2 została zapłacona przez Netię na rachunek 
bankowy Dialog w dniu 3 marca 2015 r. 
 

W dniu 6 maja 2015 r. Netia wyemitowała 8 (nie w tysiącach) obligacji imiennych  serii A6 o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej 
wartości nominalnej 80.000 zł i terminie zapadalności przypadającym na dzień 6 sierpnia 2015 r. Spółka zobowiązała się do wykupu obligacji 
w dniu 6 sierpnia 2015 r. („Dzień Wykupu”). Netia ma prawo wykupić obligacje przed Dniem Wykupu. Wykup obligacji nastąpi poprzez 
zapłatę na rzecz ich nabywcy wartości nominalnej obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane 
według stopy procentowej Wibor 3M powiększonej o marżę 0,9%, w stosunku rocznym, przez cały okres ważności obligacji, aż do Dnia 
Wykupu lub wcześniejszego Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności obligacji.  

W dniu 6 maja 2015 r. została podpisana Umowa Potrącenia („Umowa”) pomiędzy Netią a Telefonią Dialog, na podstawie której 
dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności Dialog z wierzytelnością Netii. Umowa dotyczy zobowiązania Netii do wykupu obligacji 
serii A4 i zapłaty przez Dialog ceny emisyjnej obligacji serii A6. Kwota odsetek od obligacji serii A4 została zapłacona przez Netię na rachunek 
bankowy Dialog w dniu 6 maja 2015 r. 
 

W dniu 3 czerwca 2015 r. Netia wyemitowała 5 (nie w tysiącach) obligacji imiennych  serii A7 o wartości nominalnej 10.000 zł każda i 
łącznej wartości nominalnej 50.000 zł i terminie zapadalności przypadającym na dzień 3 września 2015 r. Spółka zobowiązała się do wykupu 
obligacji w dniu 3 września 2015 r. („Dzień Wykupu”). Netia ma prawo wykupić obligacje przed Dniem Wykupu. Wykup obligacji nastąpi 
poprzez zapłatę na rzecz ich nabywcy wartości nominalnej obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są 
oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M powiększonej o marżę 0,9%, w stosunku rocznym, przez cały okres ważności obligacji, 
aż do Dnia Wykupu lub wcześniejszego Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności obligacji.  

W dniu 3 czerwca 2015 r. została podpisana Umowa Potrącenia („Umowa”) pomiędzy Netią a Telefonią Dialog, na podstawie której 
dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności Dialog z wierzytelnością Netii. Umowa dotyczy zobowiązania Netii do wykupu obligacji 
serii A5 i zapłaty przez Dialog ceny emisyjnej obligacji serii A6. Kwota odsetek od obligacji serii A5 została zapłacona przez Netię na rachunek 
bankowy Dialog w dniu 3 czerwca 2015 r. 

 
W dniu 23 czerwca 2015 r. Netia wyemitowała 2 (nie w tysiącach) obligacji imiennych  serii A8 o wartości nominalnej 10.000 zł każda i 

łącznej wartości nominalnej 20.000 zł i terminie zapadalności przypadającym na dzień 23 września 2015 r. Spółka zobowiązała się do wykupu 
obligacji w dniu 23 września 2015 r. („Dzień Wykupu”). Netia ma prawo wykupić obligacje przed Dniem Wykupu. Wykup obligacji nastąpi 
poprzez zapłatę na rzecz ich nabywcy wartości nominalnej obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są 
oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M powiększonej o marżę 0,9%, w stosunku rocznym, przez cały okres ważności obligacji, 
aż do Dnia Wykupu lub wcześniejszego Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności obligacji.  

W dniu 24 czerwca 2015 r. Netia wyemitowała 2 (nie w tysiącach) obligacji imiennych  serii A9 o wartości nominalnej 17.500 zł każda i 
łącznej wartości nominalnej 35.000 zł i terminie zapadalności przypadającym na dzień 24 września 2015 r. Spółka zobowiązała się do wykupu 
obligacji w dniu 24 września 2015 r. („Dzień Wykupu”). Netia ma prawo wykupić obligacje przed Dniem Wykupu. Wykup obligacji nastąpi 
poprzez zapłatę na rzecz ich nabywcy wartości nominalnej obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są 
oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M powiększonej o marżę 0,9%, w stosunku rocznym, przez cały okres ważności obligacji, 
aż do Dnia Wykupu lub wcześniejszego Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności obligacji.  
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4. Rzeczowe aktywa trwałe  

Okres bieżący: 
 
 
 

  Budynki  Grunty  
Sieć 

telekomunikacyjna  
Urządzenia 

telekomunikacyjne  
Maszyny i 

urządzenia  Wyposażenie  
Środki 

transportu  
Środki trwałe 

w budowie  Razem 
  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN) 

                   
                   
Wartość brutto na 1 stycznia 2015 r.  ................................ 98.834  6.893  2.419.290  2.393.593  134.729  56.032  37  87.042  5.196.450 
Zwiększenia ................................................................................................ -  -  -  -  -  -  -  83.353  83.353 
Zakup gotowych urządzeń ................................................................ -  -  1.645  -  -  -  -  -  1.645 
Przeniesienia ............................................................................................... 54  -  27.410  35.893  1.221  2.185  -  (66.763)  - 
Sprzedaż i likwidacja ................................................................ -  -  (42)  (3.134)  (18)  (4.083)  (16)  (9)  (7.302) 
Inne zmiany................................................................................................ (7)  -  (96)  (324)  342  85  -  -  - 
Wartość brutto na 30 czerwca 2015 r. ................................ 98.881  6.893  2.448.207  2.426.028  136.274  54.219  21  103.623  5.274.146 

                   
Umorzenie na 1 stycznia 2015 r.  ......................................................... 48.316  -  1.247.593  1.591.495  93.252  45.571  36  -  3.026.263 
Amortyzacja ................................................................................................ 2.811  -  56.808  68.206  3.697  2.450  -  -  133.972 
Sprzedaż i likwidacja ................................................................ -  -  (21)  (1.786)  (14)  (4.035)  (16)  -  (5.872) 
Inne zmiany................................................................................................ (5)  -  (65)  (253)  265  58  -  -  - 
Umorzenie na 30 czerwca 2015 r. ................................ 51.122  -  1.304.315  1.657.662  97.200  44.044  20  -  3.154.363 

                   
Odpisy aktualizujące wartość brutto na                         

1 stycznia 2015 r.  ................................................................ 6.571  -  358.647  270.886  14.195  2.570  1  8.042  660.912 
Odpisy aktualizujące wartość specyficznych 
środków trwałych ................................................................ -  -  -  -  -  -  -  459  459 
Sprzedaż i likwidacja ................................................................ -  -  (9)  (75)  (1)  (42)  -  (319)  (446) 
Inne zmiany................................................................................................ (1)  -  (8)  (75)  61  23  -  206  206 
Odpisy aktualizujące wartość brutto na                    

30 czerwca 2015 r.  ................................................................ 6.570  -  358.630  270.736  14.255  2.551  1  8.388  661.131 
                   

Wartość netto na 1 stycznia 2015 r.  ................................ 43.947  6.893  813.050  531.212  27.282  7.891  -  79.000  1.509.275 
Wartość netto na 30 czerwca 2015 r. ................................ 41.189  6.893  785.262  497.630  24.819  7.624  -  95.235  1.458.652 
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4.   Rzeczowe aktywa trwałe (cd) 

 
 
Okres porównawczy: 

 

  Budynki  Grunty  
Sieć 

telekomunikacyjna  
Urządzenia 

telekomunikacyjne  
Maszyny i 

urządzenia  Wyposażenie  
Środki 

transportu  
Środki trwałe 

w budowie  Razem 
  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN) 

                   
                   
Wartość brutto na 1 stycznia 2014 r.  ................................ 99.258  6.893  2.357.249  2.294.509  135.440  76.286  37  91.919  5.061.591 
Zwiększenia ................................................................................................ -  -  55  15  8  99  -  77.257  77.434 
Przeniesienia ............................................................................................... 169  -  20.999  42.325  1.389  938  -  (65.820)  - 
Połączenie z jednostkami zależnymi ................................ (691)  -  6.041  623  150  33  -  50  6.206 
Sprzedaż i likwidacja ................................................................ (185)  -  (219)  (7.549)  (719)  (17.281)  -  (111)  (26.064) 
Inne zmiany................................................................................................ -  -  (173)  3.832  (3.674)  15  -  -  - 
Wartość brutto na 30 czerwca 2014 r. ................................ 98.551  6.893  2.383.952  2.333.755  132.594  60.090  37  103.295  5.119.167 

                   
Umorzenie na 1 stycznia 2014 r.  ......................................................... 43.008  -  1.129.465  1.465.215  90.442  60.818  36  -  2.788.984 
Amortyzacja ................................................................................................ 2.938  -  58.804  65.296  3.684  3.096  -  -  133.818 
Połączenie z jednostkami zależnymi ................................ (378)  -  475  (367)  (16)  33  -  -  (253) 
Sprzedaż i likwidacja ................................................................ (139)  -  (80)  (5.023)  (609)  (15.878)  -  -  (21.729) 
Inne zmiany................................................................................................ -  -  (119)  3.974  (3.865)  10  -  -  - 
Umorzenie na 30 czerwca 2014 r. ................................ 45.429  -  1.188.545  1.529.095  89.636  48.079  36  -  2.900.820 

                   
Odpisy aktualizujące wartość brutto na                         

1 stycznia 2014 r.  ................................................................ 6.616  -  358.656  272.218  14.180  4.220  1  7.442  663.333 
Odpisy aktualizujące wartość specyficznych 
środków trwałych ................................................................ -  -  -  -  -  -  -  723  723 
Sprzedaż i likwidacja ................................................................ (47)  -  (22)  (493)  (95)  (1.393)  -  (208)  (2.258) 
Inne zmiany................................................................................................ -  -  (15)  (108)  121  2  -  86  86 
Odpisy aktualizujące wartość brutto na                    

30 czerwca 2014 r.  ................................................................ 6.569  -  358.619  271.617  14.206  2.829  1  8.043  661.884 
                   

Wartość netto na 1 stycznia 2014 r.  ................................ 49.634  6.893  869.128  557.076  30.818  11.248  -  84.477  1.609.274 
Wartość netto na 30 czerwca 2014 r. ................................ 46.553  6.893  836.788  533.043  28.752  9.182  -  95.252  1.556.463 
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5. Wartości niematerialne 

 

Okres bieżący:  

 

 

 
      Koncesje telekomunikacyjne  Oprogramowanie komputerowe     

  
Wartość  

firmy 

 

Znak 
towarowy  

Koncesje/zezwolenia na 
świadczenie lokalnych 

usług 
telekomunikacyjnych  

Koncesje/zezwolenia 
na świadczenie usług 

dostępu do internetu I 
transmisji danych  

Koncesje/zezwolenia na 
świadczenie 

międzymiastowych 
usług 

telekomunikacyjnych  

Zezwolenia na 
świadczenie 

usług w 
technologii 

WiMAX  
Oprogramowanie 

komputerowe  

Inwestycje w 
wartości 

niematerialne  
Relacje z 
klientami  Razem 

  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN) 

                     
                     

Wartość brutto na 1 stycznia 2015 r. ................................ 134.636  2.970  432.823  7.417  107.354  20.329  473.915  6.092  83.303  1.268.839 
Zwiększenia................................................................ -  -  -  -  -  -  -  12.275  -  12.275 
Przeniesienia ................................................................ -  -  -  -  -  -  15.014  (15.014)  -  - 
Wartość brutto na 30 czerwca 2015 r. ................................ 134.636  2.970  432.823  7.417  107.354  20.329  488.929  3.353  83.303  1.281.114 

 
 

 
 

 
                 

Umorzenie na 1 stycznia 2015 r. ................................ -  2.970  309.697  1.539  83.403  10.866  347.362  -  71.351  827.188 
Amortyzacja ................................................................ -  -  7.577  -  4.484  704  16.226  -  3.001  31.992 
Umorzenie na 30 czerwca 2015 r. ................................ -  2.970  317.274  1.539  87.887  11.570  363.588  -  74.352  859.180 

 
 

 

 

 

                 
Odpisy aktualizujące wartość brutto na 

1 stycznia  2015 r. ................................................................
 

26.710 
 

-  115.549  5.878  13.231  974  42.305  -  199  204.846 
Odpisy aktualizujące wartość brutto na 

30 czerwca 2015 r.  ................................................................
 

26.710 
 

-  115.549  5.878  13.231  974  42.305  -  199  204.846 
 
 

 
 

 
                 

Wartość netto na 1 stycznia 2015 r.. ................................ 107.926  -  7.577  -  10.720  8.489  84.248  6.092  11.753  236.805 
Wartość netto na 30 czerwca 2015 r. ................................ 107.926  -  -  -  6.236  7.785  83.036  3.353  8.752  217.088 
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5.    Wartości niematerialne (cd) 

 

 

 

Okres porównawczy: 

 

      Koncesje telekomunikacyjne  Oprogramowanie komputerowe     

  
Wartość  

firmy 

 

Znak 
towarowy  

Koncesje/zezwolenia na 
świadczenie lokalnych 

usług 
telekomunikacyjnych  

Koncesje/zezwolenia 
na świadczenie usług 

dostępu do internetu I 
transmisji danych  

Koncesje/zezwolenia na 
świadczenie 

międzymiastowych 
usług 

telekomunikacyjnych  

Zezwolenia na 
świadczenie 

usług w 
technologii 

WiMAX  
Oprogramowanie 

komputerowe  

Inwestycje w 
wartości 

niematerialne  
Relacje z 
klientami  Razem 

  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN)  (PLN) 

                     
                     

Wartość brutto na 1 stycznia 2014 r. ................................ 134.352  2.970  432.823  7.417  107.354  20.329  433.427  14.846  83.303  1.236.821 
Zwiększenia................................................................ -  -  -  -  -  -  208  14.609  -  14.817 
Przeniesienia ................................................................ -  -  -  -  -  -  17.318  (17.318)  -  - 
Połączenie z jednostkami zależnymi ................................ 284  -  -  -  -  -  18  -  -  302 
Wartość brutto na 30 czerwca 2014 r. ................................ 134.636  2.970  432.823  7.417  107.354  20.329  450.971  12.137  83.303  1.251.940 

 
 

 
 

 
                 

Umorzenie na 1 stycznia 2014 r. ................................ -  2.970  291.051  1.539  76.052  9.456  316.904  -  65.351  763.323 
Amortyzacja ................................................................ -  -  9.323  -  3.675  705  14.222  -  3.000  30.925 
Połączenie z jednostkami zależnymi ................................ -  -  -  -  -  -  18  -  -  18 
Umorzenie na 30 czerwca 2014 r. ................................ -  2.970  300.374  1.539  79.727  10.161  331.144  -  68.351  794.266 

 
 

 

 

 

                 
Odpisy aktualizujące wartość brutto na 

1 stycznia  2014 r. ................................................................
 

26.606 
 

-  115.549  5.878  13.231  974  42.305  -  199  204.742 
Połączenie z jednostkami zależnymi ................................ 104  -  -  -  -  -  -  -  -  104 
Odpisy aktualizujące wartość brutto na 

30 czerwca 2014 r.  ................................................................
 

26.710 
 

-  115.549  5.878  13.231  974  42.305  -  199  204.846 
 
 

 
 

 
                 

Wartość netto na 1 stycznia 2014 r.. ................................ 107.746  -  26.223  -  18.071  9.899  74.218  14.846  17.753  268.756 
Wartość netto na 30 czerwca 2014 r. ................................ 107.926  -  16.900  -  14.396  9.194  77.522  12.137  14.753  252.828 
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6. Inwestycje w jednostkach zależnych 

Zmiany wartości inwestycji w jednostkach zależnych: 

 

Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca 2015 r.  

Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca 2014 r. 

 (PLN)  (PLN) 
    
Wartość brutto na  początek okresu ............................................................................................................................... 1.146.173 1.162.188 

Zwiększenia ......................................................................................................................................................................... 62 6.716 
Zmniejszenia ................................................................................................................................................................ - (22.744) 

Wartość brutto na koniec okresu  ................................................................................................................................ 1.146.235  1.146.160 
    
Wartość netto na początek okresu ................................................................................................................................ 1.146.173  1.162.188 
Wartość netto na koniec okresu  ................................................................................................................................ 1.146.235  1.146.160 

 

Wzrost inwestycji w jednostkach zależnych  

 

W ramach programu przyznawania opcji na zakup akcji Spółki (zob. Nota 9), opcje na zakup akcji Spółki mogą być przyznawane 
pracownikom Grupy Netia. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. koszt związany z wyceną opcji na zakup akcji Spółki 
przyznanych pracownikom Netia Brand Management Sp. z o.o. wyniósł 1 zł, Telefonia Dialog Sp. z o.o. 7 zł oraz Petrotel Sp. z o.o. 4 zł. 
 

Podwyższenie kapitału w Netia 2 Sp. z o.o. 

 

W dniu 11 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Netia 2 Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego Netii 2 Sp. z o.o. o kwotę 50 zł poprzez utworzenie 1.000 (nie w tysiącach) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (nie w 
tysiącach) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 zł. 

 
Połączenie  Netii ze spółką zależną 

 

W dniu 2 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgormadzenie Netii postanowiło o połączeniu Netii z jej spółką zależną Netia Brand 
Management Sp. z o.o.  
 

 

7. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe  

 
 
 

30 czerwca 
2015 r.  

31 grudnia  
2014 r. 

 (PLN) (PLN) 

   

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ...................................................................................................  33.077  177.796 

 
 

8. Instrumenty finansowe 

Pochodne instrumenty finansowe 

 

Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych: 
30 czerwca  

2015 r. 
31 grudnia  

2014 r. 

 (PLN)  (PLN) 

Kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe .................................................................................................................. 1.405  2.063 

 1.405  2.063 

Z czego,    
Krótkoterminowe ..........................................................................................................................................................  1.405  2.063 
Długoterminowe ...........................................................................................................................................................  -  - 

 
 

Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych: 
30 czerwca  

2015 r. 
31 grudnia  

2014 r. 

 (PLN)  (PLN) 

Kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe .................................................................................................................. 307  37 
 307  37 

Z czego,    
Krótkoterminowe ..........................................................................................................................................................  307  37 
Długoterminowe ...........................................................................................................................................................  -  - 
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Kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe 
 

W celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego z planowanymi płatnościami zobowiązań inwestycyjnych, które są wyrażone w 
walutach obcych Spółka zawarła kilka transakcji terminowych zakupu USD i EUR z terminami realizacji odpowiadającymi narażeniu na ryzyko 
walutowe, generalnie przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Do powyższych transakcji terminowych zastosowano rachunkowość 
zabezpieczeń. Skumulowane zyski netto z tytułu wyceny otwartych kontraktów terminowych do wartości godziwej rozpoznane w kapitale z 
wyceny instrumentów zabezpieczających na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły 526 zł po uwzględnieniu podatku. Straty netto z tytułu wyceny 
otwartych kontraktów terminowych do wartości godziwej rozpoznane w innych całkowitych dochodach w okresie sześciu miesięcy 
zakończonym 30 czerwca 2015 r. wyniosły 246 zł po uwzględnieniu podatku. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. zyski 
netto z realizacji kontraktów terminowych w kwocie 533 zł zostały skapitalizowane, a nieefektywna część otwartych kontraktów terminowych 
w kwocie 10 zł została ujęta jako koszt finansowy. 

 
Ponadto w celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego z planowanymi płatnościami zobowiązań handlowych, związanych z 

kosztami operacyjnymi różnego rodzaju, które są wyrażone w walucie obcej Spółka zawarła kilka transakcji terminowych zakupu USD i EUR z 
terminami realizacji odpowiadającymi narażeniu na ryzyko walutowe, generalnie przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Do powyższych 
transakcji terminowych nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń.  W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. straty z 
tytułu wyceny otwartych kontraktów terminowych do wartości godziwej rozpoznane w kosztach finansowych wyniosły 476 zł. 

 
 
 

9.  Kapitał własny 

Kapitał zakładowy (nie w tysiącach) 
 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kapitał zakładowy Spółki składał się z 348.087.394 akcji zwykłych i 1.000 akcji serii A1 o wartości nominalnej 
1 zł każda. Każda akcja zwykła uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Posiadacz 1.000 akcji serii A1 ma 
prawo do nominowania jednego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu wybierani są po uzyskaniu większości głosów członków 
Rady Nadzorczej.  
 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. Spółka wyemitowała w ramach kapitału warunkowego 10.631 akcji zwykłych na okaziciela Serii L o wartości 
nominalnej 1 złotych każda („akcje Serii L”) uprawniających do 10.631 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Emisja akcji Serii L nastąpiła 
na skutek wykonania praw z 10.631 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 („Warranty Serii 1”) uprawniających ich posiadaczy do 
subskrybowania akcji Serii L z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. W związku z wykonaniem praw z Warrantów Serii 1 warranty te 
wygasły. 

 
Na dzień 30 czerwca 2015 r. kapitał zakładowy Spółki składał się z 348.098.025 akcji zwykłych i 1.000 akcji serii A1 (o wartości nominalnej 

1 zł każda).  
 

Kapitał zapasowy 
  

Zwyczajne Walne Zgormadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2015 r. postanowiło przeznaczyć pozostałą po wypłacie 
dywidendy (Zob. Nota 15) część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku w wysokości 66.787 zł na kapitał zapasowy. 
 
Kapitał rezerwowy 

  
Zwyczajne Walne Zgormadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2015 r. postanowiło pokryć niepodzielony wynik finansowy 

za lata ubiegłe (strata) powstały w wyniku połączenia spółek zależnych ze Spółką w wysokości 11.978 w całości z kapitału rezerwowego. 
 

Kapitał dostępny do podziału pomiędzy akcjonariuszy 
 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 roku nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) tylko 
taki kapitał, który powstał z zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu danej spółki, może być przeznaczony do podziału 
pomiędzy akcjonariuszy.  Na dzień 30 czerwca 2015 r. kapitał dostępny do podziału między akcjonariuszy Spółki wyniósł 324.386 zł. 
 

Opcje na zakup akcji (nie w tysiącach) 
 

W dniu 26 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę ustalającą zasady („Nowy Plan”) przyznawania 
27.253.674 opcji na zakup akcji Zarządowi i pracownikom Grupy Netia. Do zarządzania Nowym Planem została upoważniona Rada 
Nadzorcza Netii. Każda opcja uprawnia uczestnika Nowego Planu do nieodpłatnego nabycia co najwyżej połowy jednej akcji serii L o 
wartości nominalnej 1 zł, która zostanie opłacona przez Spółkę lub jej jednostki zależne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela serii L w 
celu wykonania praw z realizacji opcji przyznanych w ramach Nowego Planu. 

 
Na dzień 30 czerwca 2015 r. i 31 grudnia 2014 r. łączna liczba opcji przyznanych pracownikom Grupy Netia przez Radę Nadzorczą i 

wyemitowanych w ramach Nowego Planu wyniosła 14.398.992. Z łącznej liczby przyznanych opcji, na dzień 30 czerwca 2015 r. i 31 grudnia 
2014 r., odpowiednio  2.560.088 i 5.197.172 pozostało niezrealizowanych lub nie wygasło. Na dzień 30 czerwca 2015 r. okres do wygaśnięcia 
niezrealizowanych opcji wynosił 4,9 lat. Przyznane opcje wygasną w dniu 26 maja 2020 r. Z chwilą wykonania opcji przyznanych 
uczestnikom Planu, Spółka wyda im akcje Spółki stanowiące równowartość zysku finansowego z wykonanych opcji (będącego różnicą 
pomiędzy ceną akcji a ceną realizacji opcji), z zastrzeżeniem, że jedna opcja może uprawniać do nabycia maksymalnie połowy akcji serii L, a 
uczestnicy nie będą zobowiązani do dokonania zapłaty.  

 
W dniu 28 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Netii podjęła uchwałę w sprawie obniżenia o 16 groszy wartości odniesienia wszystkich 

istniejących opcji przyznanych członkom Zarządu Spółki oraz pracownikom Spółki oraz spółek zależnych przyznanych na podstawie 
Nowego Planu. Obniżenie wartości odniesienia wszystkich istniejących opcji przyznanych uczestnikom Nowego Planu miało na celu 
zneutralizowanie wpływu nabycia przez Spółkę w dniu 28 maja 2013 r. 16.012.630 akcji własnych za cenę 8 zł za jedną akcję w wykonaniu 
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planu odkupu akcji własnych realizowanego przez Spółkę. Nabycie akcji własnych przez Spółkę na ww. warunkach miało wpływ proforma na 
wartość rynkową akcji Spółki porównywalny do wypłaty dywidendy, w związku z czym skutkowało ono obniżeniem wartości rynkowej akcji 
Spółki oraz odpowiednią utratą wartości wszystkich istniejących opcji przyznanych uczestnikom Nowego Planu. W regulaminie Nowego 
Planu została uwzględniona redukcja wartości odniesienia opcji w celu neutralizacji wpływu wypłaty dywidendy na wartość Planu. Ponadto 
Rada Nadzorcza uprawniona jest do korekty warunków wykonania opcji w celu zneutralizowania wpływu szczególnych jednorazowych 
wydarzeń takich jak odkup akcji własnych.  

 
W dniu 17 czerwca 2014 r., na skutek wypłaty dywidendy, cena realizacji wszystkich przyznanych opcji uległa obniżeniu o 42 grosze. 

Natomiast w dniu 2 czerwca 2015 r.,  na skutek wypłaty dywidendy (Zob. Nota 15), cena realizacji wszystkich przyznanych opcji uległa 
obniżeniu o 60 groszy. Nowa cena realizacji opcji wynosi od 3,52 zł do 4,98 zł za jedną akcję.  
 

Spółka rozpoznaje koszty nagród wypłacanych pracownikom w formie akcji (w tym opcji na akcje) przez okres nabywania uprawnień. 
Wartość godziwa opcji szacowana jest na podstawie modelu dwumianowego z uwzględnieniem spełnienia kryteriów biznesowych w roku 
obrotowym, w którym opcje zostały przyznane. W związku z umorzeniem opcji na akcje odchodzących pracowników w okresie sześciu 
miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. rozpoznano przychód z tytułu świadczenia w formie akcji własnych w wysokości 73 tys. zł. W 
okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 r. koszt wyceny opcji przyznanych w ramach Nowego Planu wyniósł 1.314 tys. zł.  
 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 r. miały miejsce następujące zmiany w stanie opcji na 
zakup akcji przyznanych w ramach Nowego Planu:  

 
 
 

Okres sześciu miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2015 r.  

Okres sześciu miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2014 r.  

Opcje 

Średnia  
aktualna cena 

realizacji  Opcje 

 Średnia 
aktualna cena 

realizacji  Opcje 

Stan na początek okresu .............................................................................  4,26  5.197.172  4,69  7.322.068 
Przyznane .........................................................................................................  -  -  4,64  3.407.992 
Wykonane ........................................................................................................  4,96  (843.981)  -   
Wygasłe i umorzone .....................................................................................  4,22  (1.793.103)  4,22  (2.059.682) 
Stan na koniec okresu ..................................................................................  4,10  2.560.088  4,78  8.670.378 

 
* średnia cena realizacji została pomniejszona o 60 groszy od poprzedniego raportu 
 
Uczestnicy Nowego Planu mają prawo wykonania swoich opcji pod warunkiem, że będą kontynuować zatrudnienie/ powołanie w 

Grupie Netia do daty nabycia uprawnień opcji na akcje (za wyjątkiem zmiany kontroli oraz zakończenia ich zatrudnienia w Grupie Netia bez 
ważnej przyczyny) oraz spełnienia kryteriów biznesowych ustalonych przez Radę Nadzorcza na każdy rok Nowego Planu. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przez Spółkę, uczestnik zachowa prawo do opcji, które nie stały się wymagalne, proporcjonalnie do okresu 
przepracowanego w okresie nabywania uprawnień. Proporcja opcji wykonywanych w stosunku do przyznanych będzie równa niższej z 
następujących wartości: 100% lub rzeczywiste wykonanie celów wyznaczonych w ramach kryteriów premiowania zatwierdzonych przez 
Radę Nadzorczą i mających zastosowanie w roku obrotowym, w którym opcje zostały przyznane. Co roku w okresie pomiędzy publikacją 
przez Spółkę jej sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy, a dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rada Nadzorcza 
podejmuje warunkową uchwałę, w której potwierdza rzeczywisty poziom wykonania kryteriów premiowania w poprzednim roku 
obrotowym. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Netia przez 
Walne Zgromadzenie Spółki.  

 
Uchwała warunkowa Rady Nadzorczej odnośnie kryteriów premiowania dla 3.653.000 opcji przyznanych w 2011 r. została podjęta 

25 kwietnia 2012 r. i poziom wykonania został określony na 58,9%. Uchwała weszła w życie 19 czerwca 2012 r. i skutkowała umorzeniem 
41,1 % opcji przyznanych w 2011 r. Uchwała warunkowa Rady Nadzorczej w sprawie poziomu wykonania kryteriów premiowania dla 
3.669.000 opcji przyznanych w 2012 roku została podjęta 26 lutego 2013 r. i poziom wykonania został określony na 68,6%. Uchwała Rady 
Nadzorczej weszła w życie 28 czerwca 2013 r. i skutkowała umorzeniem 31,4 % opcji przyznanych w 2013 r. Uchwała warunkowa Rady 
Nadzorczej w sprawie poziomu wykonania kryteriów premiowania dla 3.669.000 opcji przyznanych w 2013 r. została podjęta 6 marca 2014 r. 
i poziom wykonania został określony na 50,0%. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie 21 maja 2014 r. i skutkowała umorzeniem 50 % 
opcji przyznanych w 2013 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie poziomu wykonania kryteriów premiowania dla 3.407.992 opcji 
przyznanych w 2014 r. została podjęta 10 marca 2015 r. i poziom wykonania został określony na 43,78 %. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w 
życie 2 czerwca 2015 r. i skutkowała umorzeniem 56,22% opcji przyznanych w 2014  r. 

 
Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła odstąpić od kontynuacji planu począwszy od 2015 r., a w szczególności nie przyznawać opcji w 

2015 r. i latach następnych. Plan pozostaje w mocy w odniesieniu do praw nabytych przez uczestników programu do dnia podjęcia uchwały 
przez Radę Nadzorczą. 
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10. Kredyty i pożyczki 

 
30 czerwca 

 2015 r. 
31 grudnia  

2014 r. 

 (PLN)  (PLN) 

Kredyt bankowy  ........................................................................................................................................................................ 249.576  300.538 

 249.576  300.538 

W tym:    
Krótkoterminowy ..........................................................................................................................................................  99.873  100.004 
Długoterminowy ...........................................................................................................................................................  149.703  200.534 

 
Kredyt bankowy 

W dniu 3 listopada 2014 r. Netia oraz jej spółki zależne (jako Gwaranci) zawarła umowę kredytową z mBankiem SA (jako agentem 
kredytu) oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA, na podstawie której kredytodawcy zobowiązali się udzielić Spółce kredytu 
terminowego z trzyletnim okresem spłaty o łącznej wysokości do 300.000 zł. Kredyt został przeznaczony na spłatę zadłużenia Spółki 
wynikającego z umowy kredytowej z dnia 29 września 2011 r. (zmienionej następnie w dniu 14 grudnia 2011 r. oraz 20 czerwca 2013 r.) 
zawartej pomiędzy Spółką i konsorcjum banków. Pozostałą kwotę z tytułu poprzedniej umowy kredytowej Netia spłaciła ze środków 
własnych. 

Spłatę nowego kredytu rozłożono na sześć równych półrocznych rat, z których ostatnia płatna będzie w dniu 3 listopada 2017 r.  
 
Na dzień 30 czerwca 2015 r. wartość kredytu według zamortyzowanego kosztu wyniosła 249.576 zł.  
 
Oprocentowanie kredytu w skali roku stanowi 3-miesięczny WIBOR plus marża uzależniona od poziomu zadłużenia. Kredyt wykazywany 

jest metodą zamortyzowanego kosztu, przy użyciu efektywnej stopy procentowej. 
 
Jako zabezpieczenie roszczeń Kredytodawców wynikających z lub związanych z Umową, Kredytobiorca oraz każdy z Gwarantów 

zobowiązany jest do poddania się egzekucji na rzecz każdego z Kredytodawców oraz każdy z Gwarantów udzielił poręczenia do 
maksymalnej wysokości 450.000 zł.   

 
W dniu 8 marca 2012 r. Netia zawarła z bankiem mBank S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 50.000 zł. Środki 

pieniężne pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka może zadłużać się z tytułu 
udzielonego kredytu w okresie od dnia 12 marca 2012 r. do dnia 31 maja 2016 r. Warunki umowy są zgodne z praktyką rynkową i nie 
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Spółka nie posiadała salda 
niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym. 
 

Zobowiązanie z tytułu obligacji 

 

 

 

 
30 czerwca 

 2015 r. 
31 grudnia  

2014 r. 

 (PLN)  (PLN) 

Zobowiązanie z tytułu obligacji   ......................................................................................................................................... 537.125  483.128 
 537.125  483.128 

W tym:    
Krótkoterminowe ..........................................................................................................................................................  187.125  133.128 
Długoterminowe ...........................................................................................................................................................  350.000  350.000 

 
 
Poniżej zestawienie wyemintowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2015 r.
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Seria 

 obligacji 
 Wartość  

nominalna 
 

Objęte przez 
 

Stopa 
 Data 

zapadalności 
 Saldo na 

31.12.2014  
Odsetki na 
31.12.2014 

 
Emisja 

 
Spłata* 

 Saldo na 
30.06.2015  

Odsetki na 
30.06.2015  

                      

CC  300.000 
 Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
 

Wibor  6M + 2,5% marża 
 

31.05.2017 
 

250.000  954 
      

04.06.2012  - 
 

250.000  849  

DD  15.000  Netia Brand Management Sp. z o.o.  Wibor 6M + 2,5% marża  31.08.2017  15.000  254  14.09.2012  -  15.000  214  

EE  15.000  Netia Brand Management Sp. z o.o.  Wibor 6M+ 2,5% marża  31.01.2018  15.000  325  15.02.2013  -  15.000  276  

HH  15.000  Netia Brand Management Sp. z o.o.  Wibor 6M+ 2,5% marża  30.06.2018  15.000  392  27.06.2013  -  15.000  1  

PP  25.000  Netia Brand Management Sp. z o.o.  Wibor 6M+ 2,5% marża  12.03.2019  25.000  424  12.03.2014  -  25.000  357  

UU  10.000  Netia Brand Management Sp. z o.o.  Wibor 6M+ 2,5% marża  10.06.2019  10.000  292  10.06.2014  -  10.000  1  

A1  80.000 
 Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
 

Wibor  3M + 0,9% marża 
 

06.02.2015 
 

80.000  342 
      

06.11.2014  80.000* 
 

-  -  

A2  50.000 
 Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
 

Wibor 3M + 0,9% marża 
 

03.03.2015 
 

50.000  113 
 

03.12.2014  50.000* 
 

-  -  

A3  20.000  Netia Brand Management Sp. z o.o.  Wibor 6M+ 2,5% marża  18.12.2019  20.000  32  18.12.2014    20.000  -  

A4  80.000 
 Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
 

Wibor 3M + 0,9% marża 
 

06.05.2015 
 

-  - 
 

06.02.2015  80.000** 
 

-  -  

A5  50.000 
 Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
 

Wibor 3M + 0,9% marża 
 

03.06.2015 
 

-  - 
 

03.03.2015  50.000** 
 

-  -  

A6  80.000 
 Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
 

Wibor 3M + 0,9% marża 
 

06.08.2015 
 

-  - 
 

06.05.2015  - 
 

80.000  307  

A7  50.000 
 Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
 

Wibor 3M + 0,9% marża 
 

03.09.2015 
 

-  - 
 

03.06.2015  - 
 

50.000  95  

A8  20.000  Netia Brand Management Sp. z o.o.  Wibor 3M + 0,9% marża  23.09.2015  -  -  23.06.2015  -  20.000  10  

A9  35.000 
 Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
 

Wibor 3M + 0,9% marża 
 

24.09.2015 
 

-  - 
 

24.06.2015  - 
 

35.000  15  

Suma          480.000  3.128      535.000  2.125  

 
*transakcja bezgotówkowa, Umowa Potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu emisji i  spłaty obligacji 
** emisja i spłata w ramach sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 
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11. Podatek dochodowy  

 
 

Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN)  (PLN) 

    

Bieżący podatek dochodowy ................................................................................................................................................ (598)  (8.774) 
Odroczony podatek dochodowy, netto ............................................................................................................................. (721)  4.496 
Obciążenie podatkowe ......................................................................................................................................................... (1.319)  (4.278) 

 

Kalkulacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego opiera się na prawdopodobieństwie, że w przyszłości osiągnięty 
zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych i strat podatkowych. Z uwagi na fakt, że kalkulacja 
odroczonego podatku dochodowego opiera się na szacunkach i ocenach Zarządu, oceny te cechuje znaczna niepewność, a rzeczywiste 
wartości mogą różnić się od prognozowanych. Szacunki te mogą ulec zmianie wskutek zmian ekonomicznych, technologicznych i 
związanych z konkurencją w otoczeniu, w którym Netia prowadzi działalność. 

 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane tylko wówczas, gdy istnieje tytuł prawny 
umożliwiający ich kompensatę przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego oraz gdy zobowiązanie to dotyczy podatku 
dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową. Wartości odroczonego podatku dochodowego podlegające kompensacie są 
następujące: 
 

 
 

30 czerwca  
2015 r. 

 31 grudnia  
2014 r. 

 (PLN)   (PLN) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:    
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które zostaną zrealizowane w okresie 

dłuższym niż 12 miesięcy ............................................................................................................................................... 9.427 
 

9.408 
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które zostaną zrealizowane w okresie 

krótszym niż 12 miesięcy ................................................................................................................................................ 21.531 
 

21.666 
 30.958  31.074 
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:    
- Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które zostaną zrealizowane w okresie 

dłuższym niż 12 miesięcy ............................................................................................................................................... 10.218 
 

11.118 
- Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które zostaną zrealizowane w okresie 

krótszym niż 12 miesięcy ................................................................................................................................................ 31.848 
 

30.429 
 42.066  41.547 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, netto ..................................................................... (11.108)  (10.473) 

 
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego składają się z następujących pozycji: 
 

 30 czerwca  
2015 r. 

 31 grudnia  
2014 r. 

 (PLN)  (PLN) 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:    

- Koszty rozliczane w czasie ........................................................................................................................................... 16.758  18.255 
- Odpisy aktualizujące wartość należności ............................................................................................................... 3.134  2.741 
- Amortyzacja i odpisy aktualizujące .......................................................................................................................... 10.649  9.326 
- Różnice kursowe  ............................................................................................................................................................ 58  7 
- Transakcje terminowe  .................................................................................................................................................. -  27 
- Odsetki ............................................................................................................................................................................... 359  718 

 30.958  31.074 
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:    

- Amortyzacja i odpisy aktualizujące .......................................................................................................................... 30.309  30.344 
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów ............................................................................................................ 5.728  5.348 
- Różnice kursowe  ............................................................................................................................................................ 58  - 
- Transakcje terminowe ................................................................................................................................................... 267  392 
- Pozostałe ........................................................................................................................................................................... 5.704  5.463 

 42.066  41.547 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, netto ..................................................................... (11.108)  (10.473) 

 

 
Odroczony podatek dochodowy rozpoznany w kapitale własnym na 30 czerwca 2015 r. w wysokości 85 zł dotyczy kapitału z wyceny 

instrumentów zabezpieczających. Odroczony podatek dochodowy rozpoznany w kapitale własnym na 31 grudnia 2014 r. w wysokości 1.623 
zł dotyczył kapitału z wyceny instrumentów zabezpieczających oraz zysków aktuarialnych rozpoznanych w pozostałych całkowitych 
dochodach. 

 
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstałe w związku z różnicami przejściowymi możliwymi do odliczenia w 

następnych latach, zostało wykazane w takim zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo jego realizacji w przyszłości. Według stanu na 
dzień 30 czerwca 2015 r. Netia wykazywała ujemne różnice przejściowe netto w łącznej wysokości 163.479 zł (łączna wartość wynikającego z 
nich potencjalnego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto wyniosła 31.061 zł). 
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Ze względu na brak na dzień dzisiejszy wiarygodnych prognoz co do wysokości dochodu do opodatkowania Netia nie rozpoznała 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o wartości 42.169 zł, wynikającego z ujemnych różnic przejściowych w wysokości 
221.942 zł, które są następujące: 

 

 
Różnice 

przejściowe 

 Potencjalne aktywo z 
tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

 (PLN)  (PLN) 
    
Amortyzacja  i odpisy aktualizujące ................................................................ 215.595  40.963 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów............................................................. 5.805  1.103 
Pozostałe ............................................................................................................................ 542  103 
   221.942  42.169 

 
W efekcie na dzień 30 czerwca 2015 r. Netia rozpoznała zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 11.108 zł. 
 
 

Spór dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zapłaconego za 2003 r.  

 
W dniu 8 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała zwrot kwoty 81.495 zł, co ostatecznie zakończyło spór z organami podatkowymi dotyczący 

CIT za 2003 rok. W związku z otrzymaniem decyzji 29 grudnia 2014 r. należność z tego tytułu ujęto na 31 grudnia 2014 r. w kwocie 81.404 zł 
w korespondencji z uznaniem z tytułu podatku dochodowego. Pozostała kwota wynikająca z tytułu odsetek ustawowych została ujęta jako 
uznanie podatku dochodowego w bieżącym okresie. 
 
 

12. Pozostałe przychody i koszty 

Pozostałe przychody 
 Okres sześciu 

miesięcy 
zakończony 
30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN)  (PLN) 

    
Noty debetowe ................................................................................................................................................................... 3.580  3.080 
Umorzenie zobowiązań .................................................................................................................................................... 204  228 
Zwrot depozytu sądowego ............................................................................................................................................. 4.000  - 
Pozostałe przychody operacyjne .................................................................................................................................. 437  1.643 
 8.221  4.951 

 
 
Pozostałe koszty 

 

Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN)  (PLN) 

    
Odpisy z tytułu utraty wartości określonych aktywów trwałych (zob. Nota 4) .................................................. (459)  (723) 
Pozostałe koszty operacyjne .......................................................................................................................................... -  (1.804) 
 (459)  (2.527) 

 
 

13. Pozostałe zyski/(straty), netto 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN)  (PLN) 

    

Strata ze sprzedaży wierzytelności objętych odpisem aktualizującym .............................................................. -  (16) 
Zysk na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych ........................................................................................................... 33  21 
Różnice kursowe, netto ....................................................................................................................................................... 440  (426) 
 473 (421) 
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14. Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN)  (PLN) 

    
Przychody odsetkowe ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych ...............  1.847  624 
Zyski z tytułu wyceny do wartości godziwej otwartych kontraktów terminowych związanych z 

planowanymi płatnościami zobowiązań handlowych ......................................................................................  - 
 

535 
Dywidenda od spółki zależnej .......................................................................................................................................  41.214   
Przychody z tytułu odsetek od zwróconego depozytu sądowego ...................................................................  634  - 
Różnice kursowe netto .....................................................................................................................................................  271  - 
Odsetki z tytułu leasingu finansowego .......................................................................................................................  15  - 
 43.981 1.159 

 

Koszty finansowe 
 Okres sześciu 

miesięcy 
zakończony 
 30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
 30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN)  (PLN) 

    
Opłaty i odsetki od kredytów bankowych .................................................................................................................... (3.314) (10.988) 
Opłaty i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.................................................................................................... - (38) 
Odsetki od obligacji .............................................................................................................................................................. (9.647) (11.740) 
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego........................................................................................... (2) (2) 
Dyskonto rezerw .................................................................................................................................................................... - (6) 
Różnice kursowe, netto ....................................................................................................................................................... - (230) 
Straty z tytułu wyceny do wartości godziwej otwartych kontraktów terminowych związanych z 

planowanymi płatnościami zobowiązań inwestycyjnych (zob. Nota 8) ......................................................... (10) (15) 
Straty z tytułu wyceny do wartości godziwej otwartych kontraktów terminowych związanych z 

planowanymi płatnościami zobowiązań handlowych (zob. Nota 8) ............................................................... (476) - 
Straty z tytułu wyceny do wartości godziwej kapitałowych papierów wartościowych .............................  - (1) 
Gwarancje finansowe ........................................................................................................................................................  (992) - 
Pozostałe koszty finansowe ............................................................................................................................................  (66) (73) 
 (14.507) (23.093) 

 
15. Dywidendy i odkup akcji własnych 

W dniu 2 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii postanowiło o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2014 r. w kwocie 0,60 groszy na akcję w kwocie 208.859 zł. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 26 czerwca 2015 r. 

 
Zgodnie z przyjętą polityką wypłat z zysku, Zarząd zaproponował, a Akcjonariusze wyrazili zgodę (poprzez przyjęcie uchwały nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2014 r.) oraz upoważnili Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich 
umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych na warunkach ustalonych w powyższej uchwale (dalej „Program"). 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym przeznaczyło na realizację Programu przez Zarząd Spółki łączną kwotę do  
200.000 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych.  
 

W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki,  
w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu. a maksymalna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 5,50 
zł (nie w tysiącach) za jedną akcję. 

 
Zarząd musi rozpocząć realizację Programu w terminie nie dłuższym niż dwa lata od dnia przyjęcia Programu i po uprzednim 

zatwierdzeniu rozpoczęcia Programu przez Radę Nadzorczą Spółki. 
 
Kapitał dostępny do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki został opisany w Nocie 9. 
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16. Dodatkowe ujawnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych 

Zmiany stanu kapitału obrotowego: 
 Okres sześciu 

miesięcy 
zakończony 
30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN)  (PLN) 

    

Należności  ............................................................................................................................................................................ 27.276  (1.766) 
Zapasy .................................................................................................................................................................................... 578  (635) 
Rozliczenia międzyokresowe.......................................................................................................................................... (892)  (282) 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1  ............................................................................................................... (46.517)  (7.441) 
Przychody przyszłych okresów ...................................................................................................................................... (2.522)  (666) 
 (22.077)  (10.790) 
W tym:    
Zmiana pozycji długoterminowych ............................................................................................................................... (284)  (1.271)  

 
1 Ta pozycja nie uwzględnia zmiany zobowiązań inwestycyjnych. 
 

 

Dodatkowe informacje do działalności operacyjnej: 
 Okres sześciu 

miesięcy 
zakończony 
30 czerwca  

2015 r. 

 Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN)  (PLN) 

    

Podatek dochodowy (zapłacony) ................................................................................................................................. 689  5.599 
Odsetki otrzymane ............................................................................................................................................................. 1.862  624 
 
    

17. Zarząd i Rada Nadzorcza 

Zarząd 

 
W dniu 30 stycznia 2015 r. Prezes Zarządu Netii, pan Adam Sawicki w porozumieniu z Radą Nadzorczą zdecydował o rezygnacji z 

dotychczas zajmowanego stanowiska. Pan Adam Sawicki pozostał na stanowisku do dnia 31 marca 2015 r. 
 
W dniu 23 marca 2015 r. Rada Nadzorcza powołała pana Pawła Szymańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, ze skutkiem od dnia 

1 kwietnia  2015 r.  
 
W dniu 23 marca 2015 r. Rada Nadzorcza powołała pana Cezarego Chałupę na stanowisko członka Zarządu, ze skutkiem od dnia 

1 kwietnia  2015 r.  
 
W dniu 23 marca 2015 r. Rada Nadzorcza powołała pana Tomasza Szopę na stanowisko członka Zarządu, ze skutkiem od dnia 1 kwietnia  

2015 r.  
 
W dniu 19 maja 2015 r. Rada Nadzorcza powołała panią Katarzynę Iwuć na stanowisko członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego, ze 

skutkiem natychmiastowym.  
 
W dniu 22 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Netii odwołała pana Pawła Szymańskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki, ze 

skutkiem na dzień podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Netii o odwołaniu. 
 
W dniu 22 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza oddelegowała panią Bogusławę Matuszewską, Członka Rady Nadzorczej Spółki, do 

czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Netii, ze skutkiem od dnia 6 lipca 2015 r. 
 
W związku z powyższymi zmianami na dzień 30 czerwca 2015 r. skład Zarządu Spółki był następujący: 

- Katarzyna Iwuć – Członek Zarządu, 
- Cezary Chałupa – Członek Zarządu, 
- Tomasz Szopa – Członek Zarządu. 

 
Rada Nadzorcza 

 
W dniu 17 kwietnia 2015 r. pan Andrzej Radzimiński, korzystając z przysługującego mu uprawnienia do powołania i odwołania jednego 

członka Rady Nadzorczej Netii, które to uprawnienie wynika z faktu posiadania 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki serii A1 
odwołał z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Tadeusza Radzimińskiego, oraz powołał pana Stefana Radzimińskiego na członka Rady 
Nadzorczej Netii ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe Spółki za rok 2014 – tj. 2 czerwca 2015 r. 

 
W dniu 19 maja 2015 r. pani Katarzyna Iwuć złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Netii ze skutkiem natychmiastowym. 
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W dniu 1 czerwca 2015 r. Pan Cezary Smorszczewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, zrezygnował z funkcji członka Rady 
Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. 

 
W dniu 2 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej, powołując 

do Rady Nadzorczej następujące osoby: pana Adama Biedrzyckiego, pana Grzegorza Zambrzyckiego oraz panią Bogusławę Matuszewską. 
 
W związku z powyższymi zmianami na dzień 30 czerwca 2015 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący: 

 
- Zbigniew Jakubas – Przewodniczący, 
- Adam Biedrzycki, 
- Przemysław Głębocki, 
- Mirosław Godlewski, 
- Bogusława Matuszewska, 
- Grzegorz Zambrzycki, 
- Stefan Radzimiński. 

 
 

18. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Opcje na zakup akcji przyznane członkom Zarządu ( nie w tysiącach) 

 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. i 31 grudnia 2014 r. łączna liczba opcji na akcje przyznanych członkom Zarządu w ramach 

Nowego Planu wynosiła odpowiednio 121.751 i 400.000 opcji, z czego żadne nie mogły zostać wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r. i na 
dzień 31 grudnia 2014 r. Cena realizacji opcji przyznanych członkom Zarządu wynosi 3,98 zł za jedną akcję (po obniżeniu wartości 
odniesienia opcji o 42 grosze 2014 r. i o 60 gorszy w 2015 r.). Rynkowa cena akcji Spółki na dzień 30 czerwca wynosiła 5,51 zł. 
 

Tabela zmian w stanie opcji na zakup akcji przyznanych członkom Zarządu Spółki w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 
2015 r. i 30 czerwca 2014 r.: 

Opcje 

 
 

Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2015 r. 

  
 

Okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca  

2014 r. 

    
Stan na początek okresu ................................................................................................400.000  3.585.701 
Przyznane ................................................................................................................................ -  1.635.992 
Powołanie do Zarządu ................................................................................................ 278.098  - 
Wygasłe ................................................................................................................................(156.347)  (862.500) 
Rezygnacja członka Zarządu ................................................................................................(400.000)  (1.280.615) 
Stan na koniec okresu ................................................................................................ 121.751  3.078.578 

 
Na dzień 30 czerwca 2015 r. pan Tomasz Szopa – członek Zarządu Spółki – posiadał 121.751 opcji, z czego żadna nie mogła zostać 

wykonana.  
 

Liczba opcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej (nie w tysiącach)  
 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. i na dzień 31 grudnia 2014 r. pan Mirosław Godlewski – członek Rady Nadzorczej Spółki – posiadał 
odpowiednio 287.916 i 658.807 opcji, z czego żadna nie mogła zostać wykonana. 

 
Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu (nie w tysiącach)  

 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. i 31 grudnia 2014 r. żaden z obecnych członków Zarządu nie posiadał akcji Spółki.  
 

Liczba akcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej (nie w tysiącach) 

 
Na dzień 30 czerwca 2015 r. i 31 grudnia 2014 r. pan Mirosław Godlewski – członek Rady Nadzorczej Spółki – posiadał odpowiednio 0 i 

52.979 akcji Spółki.  
 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. pan Stefan Radzimiński  – członek Rady Nadzorczej Spółki – posiadał 5.000 akcji Spółki.  
 

Wynagrodzenie członków Zarządu  
 

Koszty z tytułu wynagrodzeń i powiązanych świadczeń osób zarządzających Spółką w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 
2015 r. i 30 czerwca 2014 r. wyniosły odpowiednio 2.940 zł i 3.179 zł. Koszty w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. 
obejmują rezerwę na koszty związane z rozliczeniem umowy byłego Prezesa Zarządu Adama Sawickiego w kwocie 700 zł. W związku z 
rezygnacją pana Adama Sawickiego ze stanowiska Prezesa Zarządu posiadane przez niego opcje na akcje Spółki zostały umorzone, tym 
samym,  w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015  r. rozpoznano przychód z tytułu świadczenia w formie akcji własnych w 
wysokości 30 zł. Koszt z tytułu świadczenia w formie akcji własnych wyniósł w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 r. 683 
zł.  

 
Sumy wypłacone i należne byłym członkom Zarządu w związku z ustaniem ich stosunku pracy w Grupie Netia w okresie sześciu miesięcy 

zakończonym 30 czerwca 2015 r. wyniosły 230 zł. 
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Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 
 

Koszty z tytułu wynagrodzeń i powiązanych świadczeń osób nadzorujących Spółką w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 
2015 r. i 30 czerwca 2014 r. wyniosły odpowiednio 230 zł i 460 zł.  

 

Dodatkowe wydatki poniesione przez Członków Rady Nadzorczej i zwrócone im przez Spółkę wyniosły odpowiednio 0 zł  
i 113 zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2014 r. i dotyczyły głównie podróży służbowych i noclegów.  
 

 

Transakcje z jednostkami zależnymi 
 

Rozliczenia Spółki z jednostkami zależnymi bezpośrednio i pośrednio kształtowały się następująco: 

 

 
30 czerwca 

2015 r.  
31 grudnia  

2014 r. 

 (PLN) (PLN) 
Należności handlowe  

 
  

Internetia Sp. z o.o.. ..........................................................................................................................................................  1.283  1.257 
Netia 2 Sp. z o.o.. ................................................................................................................................................................  1  - 
Netia Brand Management Sp. z o.o.. ...........................................................................................................................  4  10 
Telefonia Dialog Sp. z o.o... ............................................................................................................................................  18.788  23.831 
Petrotel Sp. z o.o.  ..............................................................................................................................................................  198  192 

 
20.274  25.290 

 

 
   

30 czerwca  
2015 r.  

31 grudnia  
2014 r. 

  (PLN) (PLN) 

 
Należności z tytułu gwarancji finansowych     

Netia Brand Management Sp. z o.o.  .......................................................................................   -  56 
  -  56 

 
 
 
   

30 czerwca 
2015 r.  

31 grudnia  
2014 r. 

  (PLN) (PLN) 

Należności z tytułu dywidendy      
Telefonia Dialog Sp. z o.o..... ......................................................................................................    41.214  - 

   41.214  - 

 
 

   
30 czerwca 

2015 r.  
31 grudnia  

2014 r. 

  (PLN) (PLN) 

Zobowiązania z tytułu obligacji      
Netia Brand Management Sp. z o.o.... .....................................................................................    120.000  100.000 
Telefonia Dialog Sp. z o.o..... ......................................................................................................    415.000  380.000 

   535.000  480.000 

 
Zobowiązania z tytułu odsetek od obligacji 
   

30 czerwca 
2015 r.  

31 grudnia 
2014 r. 

 
Netia Brand Management Sp. z o.o.... .....................................................................................   859  1.719 
Telefonia Dialog Sp. z o.o..... ......................................................................................................   1.266  1.409 

  2.125  3.128 

 

 
 

30 czerwca 
2015 r. 

 
 
 
 

31 grudnia  
2015 r. 

 (PLN)  (PLN) 
Zobowiązania handlowe 
Internetia Sp. z o.o. ...........................................................................................................................................................  14 

 
17 

Telefonia Dialog Sp. zo.o. ...............................................................................................................................................  2.525  4.267 
Petrotel Sp. z o.o. ...............................................................................................................................................................  110  92 

 2.649  4.376 
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W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 r. miały miejsce następujące transakcje Spółki z 
jednostkami zależnymi: 

- sprzedaż i zakup usług telekomunikacyjnych, 
- dzierżawa elementów sieci telekomunikacyjnej, 
- sprzedaż innych usług (wynajem powierzchni oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych) jednostkom zależnym, 
- sprzedaż i zakup środków trwałych, 
- emisja i objęcie obligacji, 
- gwarancje finansowe. 

 
Łączne przychody i koszty z tych transakcji oraz przychody i koszty z tytułu odsetek od obligacji wyniosły odpowiednio: 

 

 

 Okres sześciu  
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca  

2015 r. 

Okres sześciu  
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca  

2014 r. 
  (PLN) (PLN) 

Przychody *    
Internetia Sp. z o.o.  ....................................................................................................................................... 7.556 7.070 
Uni-Net Poland Sp. z o.o.(sprzedana 6 lutego 2014 r.)  ................................................................ - 32 
Netia 2 Sp. z o.o.  ............................................................................................................................................ 6 6 
Netia Brand Management Sp. z o.o.  ....................................................................................................... 17 17 
Telefonia Dialog S.A... ................................................................................................................................ 50.870 44.945 
Petrotel Sp. z o.o.  .......................................................................................................................................... 1.209 1.542 

  59.658 53.612 
 

 
 

 

 

Okres sześciu  
 miesięcy  

zakończony  
30 czerwca  

2015 r. 

Okres sześciu   
miesięcy  

zakończony  
30 czerwca  

2014 r. 
 (PLN) (PLN) 

Koszty     
Internetia Sp. z o.o.  ......................................................................................................................................... (1.217)  (1.055) 
Uni-Net Poland Sp. z o.o. (sprzedana 6 lutego 2014 r.) ....................................................................... -  (7) 
Netia Brand Management Sp. z o.o.  ......................................................................................................... (13.743) (14.600) 
Telefonia Dialog Sp. z o.o. ... ......................................................................................................................... (24.708) (22.243) 
Petrotel Sp. z o.o.  ............................................................................................................................................. (882) (820) 
 (40.550) (38.725) 

Odsetki uzyskane / (naliczone)     
Netia Brand Management Sp. z o.o.  ......................................................................................................... (2.275) (1.587) 
Telefonia Dialog Sp. z o.o. ... ......................................................................................................................... (7.372) (10.153) 
  (9.647) (11.740) 

 

 

* w tym przychody z wynajmu powierzchni biurowej jednostkom zależnym, wykazywane w Netii jako zmniejszenie kosztów  

 

Inne transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 r. Spółka nie była i nie planowała być stroną żadnej 
innej istotnej transakcji (oprócz transakcji wymienionych powyżej), z którykolwiek z członków personelu zarządzającego, spółką powiązaną 
osobowo przez osobę członka personelu zarządzającego lub jakimkolwiek członkiem ich bliskiej rodziny. 

 
 

19. Zobowiązania inwestycyjne 

Zobowiązania inwestycyjne 

 
Zobowiązania inwestycyjne wynikające z podpisanych na dzień bilansowy umów, a nie odzwierciedlone w niniejszym skróconym 

śródrocznym sprawozdaniu finansowym Netii, wynosiły na dzień 30 czerwca 2015 r. 47.914 zł, a na 31 grudnia 2014 r. 13.656 zł, z czego 
odpowiednio 4.477 zł i 649 zł to zobowiązania inwestycyjne dotyczące przyszłych zakupów wartości niematerialnych. 
 
 

20. Zobowiązania i aktywa warunkowe 

Usługa powszechna  

 
Prawo telekomunikacyjne przewiduje, iż obowiązek świadczenia usługi powszechnej powinien zostać nałożony decyzją Prezesa UKE 

wydaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Prezes UKE wydał decyzję wyznaczającą Orange Polska SA do świadczenia 
usługi powszechnej do dnia 8 maja 2011 r. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których roczny przychód z działalności telekomunikacyjnej 
przekracza 4.000 zł są zobowiązani do uczestniczenia w finansowaniu tego obowiązku. Wysokość kwoty udziału przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego zobowiązanego do dopłaty będzie ustalana również decyzją Prezesa UKE, jednak kwota ta nie może przekroczyć 
wysokości 1% przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w danym roku kalendarzowym.  
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Orange Polska SA złożyła do Prezesa UKE wnioski o przyznanie dopłaty do poniesionych kosztów świadczenia usługi powszechnej. 
Wnioski dotyczą dopłaty do kosztów za okres od dnia 8 maja 2006 r. do dnia 8 maja 2011 r., tj. całego okresu trwania obowiązku Orange 
Polska SA do świadczenia  usług powszechnych. Łączna kwota dochodzona przez Orange Polska SA we wszystkich wnioskach za lata 2006-
2011 wyniosła 1.106.994 zł. Ostatni wniosek został złożony przez Orange Polska SA w dniu 29 czerwca 2012 r. Obejmował żądanie dopłaty za 
okres od 1 stycznia do 8 maja 2011 r. w wysokości 33.837 zł. 
 

W maju 2011 r. Prezes UKE  wydał decyzje, w których przyznał Orange Polska SA dopłaty do kosztów świadczenia niektórych usług 
wchodzących w skład usługi powszechnej: 
- w 2006 r.  -  w wysokości  745 zł z tytułu świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych; 
- w 2007 r.  -  w wysokości 1.269 zł z tytułu świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych; 
- w 2008 r.  -  w wysokości  1.830 zł z tytułu świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych; 
- w 2009 r. - w wysokości  63.150 zł z tytułu świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenie usług telefonicznych za 
pomocą aparatów publicznych. 

 
Po wniosku Orange Polska SA o ponowne rozpatrzenie powyższych decyzji, w dniu 7 września 2011 r. Prezes UKE utrzymał w mocy 

decyzje o przyznaniu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej świadczonej w latach 2006 – 2009. 
 

W dniu 10 stycznia 2012 r. Prezes UKE wydał decyzję, na podstawie której przyznał Orange Polska SA dopłatę do kosztów świadczenia 
niektórych usług wchodzących w skład usługi powszechnej za rok 2010 r. w wysokości 55.102 zł z tytułu świadczenia udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych oraz świadczenia usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy na 
podstawie wniosku Orange Polska SA decyzją z dnia 11 kwietnia 2012 r. Prezes UKE utrzymał w mocy powyższe roztrzygnięcie. 

 
Za okres świadczenia usługi powszechnej w latach 2006 – 2010, Prezes UKE przyznał Orange Polska SA dopłatę na łączną kwotę 

122.096  zł.  
 
Orange Polska SA zaskarżyła decyzje Prezesa UKE do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej „WSA”). WSA oddalił skargi Orange 

Polska SA na decyzje przyznające dopłatę do kosztów świadczenia usługi powszechnej za lata 2006-2010. Orange Polska SA złożyła skargi 
kasacyjne od tych wyroków do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej „NSA”). 

 
W dniu 5 grudnia 2013 r. NSA uchylił wyroki WSA oddalające skargi Orange Polska SA w zakresie przyznania Orange Polska SA dopłaty 

do usługi powszechnej za lata 2006 i 2007 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do WSA. W dniu 17 lipca 2014 r. WSA uchylił 
zaskarżone decyzje Prezesa UKE. KIGEiT złożyła do NSA skargi kasacyjne od wyroków WSA uchylających decyzje Prezesa UKE. 

 
W dniu 13 maja 2014 r. NSA uchylił wyroki WSA oddalające skargi Orange Polska SA w zakresie przyznania Orange Polska SA dopłaty do 

usługi powszechnej za lata 2008 i 2009 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do WSA. 
 
W dniu 2 października 2014 r. NSA uchylił wyrok WSA oddalający skargę Orange Polska SA w zakresie przyznania Orange Polska SA 

dopłaty do usługi powszechnej za rok 2010 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do WSA. 
 
Mimo że Zarząd jest przekonany o słuszności wydanych decyzji, nie można zapewnić, że decyzje za lata 2006 – 2009 zostaną ostatecznie 

utrzymane w mocy i udziały spółek z Grupy Netia w dopłacie do usługi powszechnej za lata 2006 – 2009 nie zostaną podwyższone ponad 
aktualnie szacowaną wysokość.  

 
W dniu 20 września 2013 r. Prezes UKE w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, wydał decyzję przyznającą Orange Polska SA dopłatę 

w wysokości 14.903 zł za okres od 1 stycznia 2011 r. do 8 maja 2011 r. 
 
W dniu 21 października 2013 r. KIGEiT złożyła skargę na ww. decyzję do WSA. W dniu 17 września 2014 r. WSA uchylił zaskarżoną decyzję. 

Zarząd jest przekonany o wadliwości  decyzji, jednak nie może zapewnić, że dopłata do kosztów świadczenia usługi powszechnej za 2011 r. 
ostatecznie nie zostanie przyznana. 

 
W dniu 20 marca 2014 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą, że przedsiębiorcy są zobowiązani do udziału w dopłacie do usługi 

powszechnej za 2006 r. poprzez wniesienie 0,0018992546 % ich przychodów za 2006 r. Netia i Dialog złożyły wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy w decycji z dnia 10 października 2014 r. wskaźnik za rok 2006 został ustalony w 
wysokości 0,0018499671% przychodów. Netia, Dialog i Internetia zaskarżyły powyższe decyzje do WSA. Postępowania przed WSA nadal są w 
toku. Jeśli wskaźnik zostanie ostatecznie utrzymany na ustalonym poziomie, wysokość udziałów Spółki w dopłacie za 2006 r. świadczenia 
usługi powszechnej, będzie równa kwotom z tego tytułu uiszczonym. Mimo wykonania obowiązku w tym zakresie przez Spółkę, Zarząd nie 
może zapewnić, że ewentualna zmiana wskaźnika udziału w dopłacie do usługi powszechnej za 2006 r. nie będzie zastosowana do 
przeprowadzenia korekty dokonanych już rozliczeń z tytułu dopłaty do usługi powszechnej za 2006 rok 

  
Udział poszczególnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w dopłacie do usługi powszechnej musi zostać określony indywidualnie w 

decyzjach Prezesa UKE. Mimo braku prawomocności rozstrzygnięć ustalających wysokość dopłat do usługi powszechnej, w tym za 2006 r., a 
także zaskarżenia decyzji ustalających wysokość wskaźnika w dopłacie do usługi powszechnej za ten rok, Prezes UKE wszczął postępowania 
w sprawie ustalenia wysokości kwoty udziału Netii w dopłacie do usługi powszechnej za 2006 r. 

 
W dniu 6 maja 2015 r. Prezes UKE wydał decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ustalającą kwotę udziału Netii w 

pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia przez Orange Polska SA usługi powszechnej w okresie 8 maja 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. na 
poziomie 26 zł. Mając na uwadze, ze wysokość ustalonych kwot udziału Spółki w dopłacie do usługi powszechnej za 2006 r. nie przewyższała 
zawiązanych na ten cel rezerw, Zarząd uznał za celowe doprowadzić do wygaśnięcia zobowiązań Spółki  w tym zakresie. Kwoty udziałów 
Spółki w dopłatach do usługi powszechnej za 2006 r, zostały uiszczone przez Spółkę w czerwcu 2015 

 
Zarząd szacuje łączną wysokość potencjalnego zobowiązania Spółki, z tytułu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej na 

kwotę 5.128 zł. Szacunek ten uwzględnia ich udział w rynku w latach 2007 – 2011 oraz decyzje Prezesa UKE, w których zostały przyznane 
kwoty dopłat do kosztów świadczenia usługi powszechnej w latach 2007 – 2011 w łącznej wysokości 136.999 zł. W tej wysokości Spółka 
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wykazała łącznie rezerwę w sprawozdaniu finansowym na pokrycie potencjalnych zobowiązań z tytułu dopłaty do usługi powszechnej 
świadczonej w latach: 2007 – 2011. Do czerwca 2015 r. ww. kwota wynosiła 5.155 zł jednak z uwagi na fakt uiszczenia przez Netię dopłat do 
kosztów świadczenia przez Orange usługi powszechnej w okresie od 8 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. (o czym mowa powyżej), rezerwy 
za  2006 r. w wysokości 33 zł zostały rozwiązane. 

 
Jeśli jednak Orange Polska SA wygra którąkolwiek ze spraw, zobowiązanie z tytułu dopłaty do usługi powszechnej w latach 2006 – 2011 

może jeszcze istotnie przekroczyć kwotę objętą rezerwą (lub kwotę już uiszczoną) na dzień dzisiejszy. 
 
  W oparciu o pełną wysokość kwot, których domaga się Orange Polska SA oraz o szacunki Spółki odnośnie przychodów dostawców 

usług telekomunikacyjnych, którzy będą uczestniczyć w dopłatach do usług powszechnych, kwota dopłaty do usługi powszechnej, której 
Orange Polska SA może domagać się od Spółki może wynieść około 39.932 zł za okres od 2006 r. do 2011 r. włącznie, zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 

 
Maksymalny 

udział w 
dopłacie  Rezerwa    

 
PLN  PLN 

    
2006 5.065  - 
2007 7.880  46 
2008 6.654  58 
2009 8.762  2.343 
2010 10.238  2.094 
2011 1.333  587 

 39.932 5.128 

 
 

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE o wyznaczeniu przedsiębiorcy zobowiązanego, obowiązek Orange Polska SA do świadczenia usługi 
powszechnej wygasł w dniu 8 maja 2011 r. Po tym terminie nie został wyznaczony przedsiębiorca zobowiązany do świadczenia usługi 
powszechnej. 

 
W dniu 28 stycznia 2014 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje raportu „Stan i ocena  dostępności, jakości świadczenia i przystępności 

cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej”.  W dniu 5 maja 2014 r. Prezes UKE opublikował Raport „Stan i ocena dostępności, 
jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej” w którym stwierdził, że wszystkie usługi 
wchodzące w skład usługi powszechnej na rynku telekomunikacyjnym są obecnie dostępne na terytorium Polski, świadczone z 
zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, co implikuje brak przesłanek do zainicjowania procedury konkursowej na przedsiębiorcę 
wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usługi powszechnej. Jednocześnie Prezes UKE zastrzegł, że będzie monitorował 
świadczenie usług wchodzących w skład usługi powszechnej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Polsce. 

 
Zarząd nie może zapewnić, że Prezes UKE w przyszłości nie będzie dążył do zmiany modelu świadczenia Usługi powszechnej, a w takim 

przypadku, że nie spowoduje ona ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów. 
 
Podatkowe zobowiązania warunkowe  
 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i składek na ubezpieczenia społeczne 
zostały radykalnie zmienione w stosunku do przepisów tworzonych przed transformacją systemu politycznego i ekonomicznego w Polsce. 
Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych oraz krótka praktyka stosowania nowego systemu podatkowego powodują 
występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej 
przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, 
powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom 
(na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które są uprawnione do nakładania 
wysokich kar, odsetek i sankcji. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o 
bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń 
podatkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę dodatkowym wymiarem 
podatku wraz z karami i odsetkami. 

 
Możliwe zobowiązanie w ramach Nowego Planu 

 

Zgodnie z Nowym Planem (zob. również Nota 9), w przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia wezwania do nabycia wszystkich 
pozostałych akcji Spółki osoba/podmiot lub grupa osób/podmiotów działająca w porozumieniu wejdzie w posiadanie, bezpośrednio lub 
pośrednio co  najmniej  80%  akcji  Spółki  uprawniających  do  wykonywania  co  najmniej 80% głosów w Spółce („Zmiana Kontroli”), każdy z 
uczestników uprawniony będzie do zgłoszenia Spółce  żądania  zamiany  wszystkich  posiadanych  przez  niego  opcji,  których termin  
wymagalności  jeszcze  nie  nastąpił  na  wynagrodzenie  pieniężne.   

 
Wziąwszy pod uwagę, że Netia nie jest obecnie kontrolowana przez żadnego pojedyńczego dużego inwestora i Zarząd nie posiada 

informacji na temat okoliczności, w których obecni znaczący inwestorzy mogliby rozważyć sprzedaż swoich akcji w Spółce, Zarząd nie ma 
możliwości dokonania wiarygodnego szacunku prawdopodobieństwa wystąpienia Zmiany Kontroli przed dniem 20 maja 2020 r. W związku 
z powyższym, Zarząd nie jest obecnie w stanie wiarygodnie oszacować wartości godziwej zobowiązania warunkowego zapłaty 
wynagrodzenia za przyznane opcje, do czego byłby zobowiązany zgodnie z MSSF 2, Płatności w Formie Akcji. Jednakże, gdyby Zmiana 
Kontroli nastąpiła w dniu 30 czerwca 2015 r., kiedy cena rynkowa akcji wynosiła 5,51 zł (nie w tysiącach) za akcję, zobowiązanie zapłaty 
wynagrodzenia za opcje, których termin wymagalności jeszcze nie nastąpił wyniosłoby 3.019 zł. 
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21. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Refinansowanie Kredytu 

 

W dniu 9 lipca 2015 r. Netia zawarła umowę kredytową z mBankiem SA (jako agentem kredytu) oraz DNB Bank Polska S.A. i DNB Bank 
ASA, na podstawie której kredytodawcy zobowiązali się udzielić Spółce kredytu terminowego z trzyletnim okresem spłaty o łącznej 
wysokości do 400.000 zł. Kredyt jest przeznaczony na spłatę zadłużenia Spółki wynikającego z umowy kredytowej z dnia 3 listopada 2014 r. 
zawartej pomiędzy Spółką i konsorcjum banków w wysokości 250.000 zł oraz na realizację inwestycji związanej z nabyciem udziałów w 
spółce TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – do łącznej wysokości 150.000 zł. 

 
Jako zabezpieczenie roszczeń Kredytodawców wynikających z lub związanych z Umową, Spółka oraz każdy z Gwarantów (spółki zależne 

z Grupy) zobowiązany jest do poddania się egzekucji na rzecz każdego z Kredytodawców. Ponadto, każdy z Gwarantów udzielił poręczenia 
do maksymalnej wysokości 600.000 zł, zaś Spółka udzieli zabezpieczenia na rzecz Agenta Zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na 
części aktywów (środków trwałych) Netii oraz na udziałach w kapitale zakładowym spółki TK Telekom, które zostaną nabyte przez Netię. 

 
Nabycie Grupy Kapitałowej TK Telekom 

 

W dniu 21 lipca 2015 r. Netia podpisała umowę nabycia 769.801 udziałów (nie w tysiącach) spółki TK Telekom Sp. z o.o z siedzibą w 
Warszawie („TK Telekom”) o wartości nominalnej 500 zł (nie w tysiącach) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 384.901 zł, które 
stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym TK Telekom i reprezentują 100% głosów na walnym zgromadzeniu TK Telekom. Po 
podpisaniu 8 maja 2015 r. przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów pomiędzy PKP SA i Netia, strony oczekiwały na zgodę Walnego 
Zgromadzenia PKP SA oraz zgodę ze strony Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. W wyniku nabycia udziałów, Netia stanie się 
pośrednio właścicielem udziałów w dwóch  spółkach zależnych TK Telekom: TK Telekom Interkonekt Sp. z o.o. oraz TK Operator Sp. z o.o.. 

 
Ostateczna, niepodlegająca korektom cena nabycia 100% udziałów wyniosła PLN 221.857 zł. Płatność została dokonana poprzez 

przelew środków pieniężnych, z czego 150.000 zł pochodziło  kredytu a pozostała część z własnych środków pieniężnych. Transakcja została 
tym samym zamknięta. 

 
Obecnie Spółka jest w trakcie  procesu wyceny  nabytych aktywów i przejętych zobowiązań grupy kapitałowej TK Telekom. Ze względu 

na krótki okres pomiędzy okres między nabyciem grupy kapitałowej TK Telekom a publikacją sprawozdań finansowych Netii początkowe 
rozliczenie nabycia jest niekompletne, w związku z czym w sprawozdaniu nie zaprezentowano wymaganej przez MSSF 3 noty prezentującej 
wartości godziwe głównych klas nabytych aktywów i przejętych zobowiązań oraz inne wymagane przez MSSF ujawnienia. 
 
Emisja akcji serii L (nie w tysiącach)  

W dniu 24 lipca 2015 r. nastąpiła warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA  68.823 akcji zwykłych na 
okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
Zarejestrowanie wskazanych wyżej 68.823 akcji serii L spółki Netia nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów 
potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku 
regulowanym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. W 
dniu 4 sierpnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dopuścił powyższe akcje do obrotu od dnia 11 sierpnia 2015 roku. 

 
Kapitał zakładowy Spółki po tej emisji będzie wynosić 348.167.848  zł i dzielił się będzie na 348.167.848 akcji o wartości nominalnej 1 

złoty każda, dających łącznie 348.167.848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
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http://www.netia.pl/files/netia_dla_korporacji/InterConnect/InterConnectoferta_ic_netii_28062013.pdf
http://www.petrotel.pl/images/pomoc/regulaminy_dokumenty/New_UKE.pdf
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