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Prognoza Netii za 2014 rok, średnioterminowe Strategiczne Cele Finansowe wycofane 

(7/2014) 

 

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) przedstawia niniejszym prognozę Spółki na 2014 rok. 

Zarząd oczekuje, że 2014 r. będzie okresem konsolidacji, ukierunkowanym na zbudowanie podstaw do 
dostarczania przez nowo utworzone dywizje B2B i B2C - dedykowane odpowiednio segmentowi 
klientów biznesowych i klientów indywidualnych - przyspieszonego wzrostu w przyszłości.  

Zarząd nadal będzie pracował nad rozwojem usług we własnej sieci i spodziewa się wzrostu liczby usług 
szerokopasmowych, telewizyjnych oraz dla klientów biznesowych (B2B) wśród każdej z tych kategorii. 
W najbliższym czasie priorytetem będzie rozbudowa funkcjonalności produktów, poprawa procesów i 
obniżenie poziomu kosztów, tak by podnieść efektywność sprzedaży w kolejnych latach. Z tego 
względu prognoza na 2014 r. jest ograniczona do głównych parametrów finansowych i nie obejmuje 
liczby usług.      

    
Pełna prognoza na 2014 r. przedstawia się następująco: 

Prognoza na 2014 r. 

Przychody (w milionach PLN) 1.735 

Skorygowany zysk EBITDA (w milionach PLN) 505 

Marża Skorygowanego zysku EBITDA (%) 29,1 % 

Skorygowany EBIT (w milionach PLN) 75 

Nakłady inwestycyjne (z wyłączeniem akwizycji i nakładów inwestycyjnych związanych z procesem integracji) (w 
milionach PLN) 

200 

Nakłady inwestycyjne jako % przychodów (z wyłączeniem akwizycji i nakładów inwestycyjnych związanych z procesem 
integracji) (%) 

11,5% 

Skorygowane przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (Skoryg. OpFCF)1(w milionach PLN) 305 

1 Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady inwestycyjne z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych na integrację Dialogu i Crowley’a oraz akwizycje 

 

Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu jednorazowych kosztów operacyjnych oraz nakładów 
inwestycyjnych związanych z procesem integracji, które są szacowane na poziomie odpowiednio - do 8 
mln PLN i do 14 mln PLN. 

Średnioterminowe strategiczne cele finansowe Grupy Netia, które zostały poddane przeglądowi w 
trakcie publikacji wyników III kw. w listopadzie 2013 r. (por. raport bieżący Nr 45/2013), zostają dzisiaj 
wycofane. Decyzja w sprawie wznowienia prognozy średnioterminowej zostanie podjęta przez Zarząd 
w oparciu o rezultaty następnej rundy prac planistycznych dotyczących perspektywy 
średnioterminowej, które będą prowadzone wspólnie z Radą Nadzorczą i przy kluczowym wkładzie ze 
strony dwóch nowych, bardziej autonomicznych dywizji B2B i B2C. 

Podstawą prezentowanej prognozy są dotychczasowe wyniki finansowe Spółki oraz analizy polskiego  
i międzynarodowego rynku telekomunikacyjnego przeprowadzane przez Zarząd. Głównym założeniem 
prognozy jest pełna i terminowa realizacja przez Spółkę budżetu na 2014 r. 

Netia jednocześnie informuje, że będzie monitorowała możliwości realizacji prognozowanych wyników 
w układzie kwartalnym - po zakończeniu danego kwartału roku obrotowego. Ocena realizacji 
prognozowanych wyników oraz ewentualnie ich korekta zostanie dokonana po zakończeniu danego 
kwartału roku obrotowego, którego dotyczą prognozowane wyniki w oparciu o analizę przychodów ze 
sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych i efektywności kosztowej Spółki. 
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Zastrzeżenie: 

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące strategii Netii nie stanowią prognozy wyników w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 
2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm). Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi 
rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące 
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). Szczegółowy opis 
czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w raporcie rocznym 
Netii opublikowanym w formie raportu okresowego z dnia 20 lutego 2014 roku. Z zastrzeżeniem dopełnienia 
obowiązków, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym i wynikających ze wskazanych podstaw prawnych, 
Netia niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i 
przyjętych założeń strategii. 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 31 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 

33, poz. 259 z późn. zm). 


