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Aktualizacja prognozy Netii za 2011 rok (55/2011) 

 

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) po dokonaniu analizy wyników finansowych i 
operacyjnych Spółki za pierwsze trzy kwartały 2011 r. informuje o zmianie prognozy Spółki na 2011 
rok. Prognoza średnioterminowa do 2012 roku oraz prognoza długoterminowa pozostają 
niezmienione (por. raport bieżący nr 31/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.). 

  
Poziom prognozowanych przychodów zostaje obniżony do ponad 1.590 mln PLN z ponad 1.610 mln 

PLN w następstwie niższych niż zakładano przychodów III kw. 2011 r. oraz nieco niższych ARPU. Netia 

prognozuje, że liczba klientów dostępu szerokopasmowego osiągnie do końca 2011 r. poziom 

750.000 z uwzględnieniem akwizycji ethernetowych. Równocześnie, prognoza zysku operacyjnego 

zostaje podwyższona do ponad 95,0 mln PLN z ponad 70,0 mln PLN. Prognoza wyniku EBITDA na 

poziomie ponad 405 mln PLN oraz prognozy dla nakładów inwestycyjnych oraz poziomu wolnych 

środków pieniężnych pozostają niezmienione. 

Prognoza nie uwzględnia efektu potencjalnego zamknięcia transakcji zakupu Telefonii Dialog SA 

oraz Crowley Data Poland Sp. z o.o. przed końcem 2011 r. Netia zakłada publikację szczegółowej 

prognozy na 2012 r. oraz uaktualnionej prognozy średnioterminowej w I lub II kw. 2012 r. w 

zależności od terminu zamknięcia powyższych transakcji oraz wyników zaplanowanej integracji.  

Poniższa tabela zawiera zestawienie aktualnych wartości wszystkich elementów prognozy na rok 
obrotowy 2011 w porównaniu do wartości opublikowanych poprzednio (por. raport bieżący Spółki 
nr 31/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.): 

 

Prognoza na 2011 r. Poprzednia  Zweryfikowana 

Przychody (mln PLN) 1.610,0+ 1.590,0+ 

Skorygowany zysk EBITDA (mln PLN) 405,0+ 405,0+ 

Skorygowana marża EBITDA (mln PLN) 25% 25% 

Skorygowany zysk operacyjny (mln PLN) 70,0+ 95,0+ 

Nakłady inwestycyjne (z wyłączeniem akwizycji) (mln PLN)  230,0 230,0 

Nakłady inwestycyjne jako procent przychodów 14% 14% 

Przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym 
(OpFCF) 

170,0+ 170,0+ 

   

Liczba klientów usług szerokopasmowych  750.0001  750.0002 

Liczba uwolnionych węzłów (LLU)  700 Podtrzymana 
1 Łączna ilość linii z wyłączeniem akwizycji ethernetowych 
2 Łączna ilość linii z uwzględnieniem akwizycji ethernetowych 

 

Ponadto Netia prognozuje osiągnięcie zysku netto w całym 2011 r. 
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Prognoza średnioterminowa pozostaje niezmieniona w porównaniu do wartości opublikowanych 
poprzednio (por. raport bieżący Spółki nr 31/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.): 

 
Prognoza średnioterminowa (na lata 2010-2012)  

Roczny wzrost przychodów (CAGR) ogółem 3% - 5% 

Roczny wzrost przychodów (CAGR) w segmencie klientów detalicznych 5% - 10% 

Marża EBITDA w 2012 r. (%) 28% 

 

Powyższa prognoza średnioterminowa została po raz pierwszy opublikowana w 2009 r. i nie 
uwzględnia trwających projektów akwizycyjnych dotyczących Telefonii Dialog SA oraz Crowley Data 
Poland Sp.  z o.o.  Zostanie ona zastąpiona prognozą na 2012 r. po zamknięciu wspomnianych 
transakcji zakupowych, zatwierdzeniu budżetów oraz planów integracyjnych spółek wchodzących w 
skład nowej, powiększonej Grupy Netia. 

Długoterminowa prognoza finansowa opublikowana wraz ze Strategią do 2020 r. zostanie również 
zaktualizowana o ostatnie transakcje zakupowe. Aktualizacja będzie miała miejsce w 2012 r.  

Tym samym, zarówno obowiązująca prognoza średnioterminowa jak i długoterminowa nie 
odzwierciedlają spodziewanych wyników finansowych Grupy Netia przy założeniu sfinalizowania 
obu wyżej wymienionych akwizycji zgodnie z oczekiwaniami. 

 

Długoterminowa prognoza finansowa opublikowana w styczniu 2011 r. wraz ze Strategią do 2020 r. 
pozostaje niezmieniona (porównaj Raport bieżący Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.): 

 
Długoterminowa prognoza finansowa ( po roku 2012)1 

Wzrost łącznego udziału2 w rynku usług stacjonarnych z poziomu 11,5% do co najmniej 15% 

Oczekiwany wzrost przychodów ponad 2% w skali roku skutkujący wzrostem udziału w wartości rynku 

Marża EBITDA utrzymana w przedziale 26% – 28% 

Relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów w trakcie modernizacji sieci (w latach 2011 – 2013) utrzymana poniżej 15%, malejąca 
następnie (w latach 2014-2020) do 10% – 12% 

Marża OpFCF w relacji do przychodów powyżej 10% przez cały okres prognozy 

1 Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu potencjalnych przełomowych akwizycji, jednakże zawiera akwizycje sieci ethernetowych.  
2 Średni udział w łącznym rynku stacjonarnych usług głosowych i szerokopasmowych w Polsce. 

 

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

 

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 oraz liczby klientów usług 
szerokopasmowych, a także uwarunkowań regulacyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym. 

 

Zastrzeżenie: 

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące strategii Netii nie stanowią prognozy 
wyników w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
z równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
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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 22 lutego 2010 roku. Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków, o którym mowa 
w niniejszym raporcie bieżącym, 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 pkt 25) Rozporządzenia z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania z równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm). 


