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Pismo Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce raport roczny Internet Union S.A.

2012 rok był dla Internet Union rokiem intensywnej pracy, kluczowych decyzji i konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Podjęte 
działania oraz zaufanie naszych partnerów i klientów pozwoliły Spółce zrealizować najważniejsze cele tj. zwiększyć ilości klientów do blisko 
4.000 oraz znaczne poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Dzięki konsekwentnie realizowanym działaniom w omawianym okresie 2012 roku Spółka osiągnęła rekordowy w historii firmy poziom przychodów 
oraz zysk operacyjny. Coraz wyższe przychody to konsekwencja wzmożonych działań strategicznych i brandingowych zarówno skierowanych do 
rynku jak i wewnątrz organizacji. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom stale wzrasta liczba abonentów przy minimalnym poziomie wypowiedzeń 
umów.

W przedstawianym okresie Zarząd Spółki sukcesywnie realizował kluczowe elementy strategii rozwoju Internet Union S.A., zarówno na 
płaszczyźnie marketingowo-sprzedażowej, inwestycyjnej, jak i infrastrukturalnej.
 
W omawianym okresie w samym Wrocławiu oddanych do użytku zostało 42 inwestycje zamieszkania zbiorowego opartych na sieciowej infra-
strukturze Internet Union. To blisko 3700 mieszkań z zapleczem infrastrukturalnym Emitenta i bezpośrednim dostępem do usług marki Moico.

W  2012 roku zostały zintensyfikowane działania sprzedażowe marki SEEV, które zaowocowały biznesowymi kontraktami i zwiększającym się 
udziałem w przychodach globalnych Emitenta.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim akcjonariuszom Internet Union S.A. za zaufanie, którym obdarzyło Spółkę. Jestem głęboko prze-
konany, że rok 2013 będzie kontynuacją sukcesów przedsiębiorstwa i wzrostu wyników finansowych Internet Union S.A.

Z poważaniem,



Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

Zysk brutto

Zysk netto

341 225,13 €

201 276,94 €

178 504,63 €

425 568,28 €

217 455,11 €

213 220,11 €

0,00 € 0,00 €

213 220,11 €

119 245,51 €

177 436,78 €

29 520,30 €

99 958,08 € 22 797,03 €

715 566,66 € 216 800,75 €

127 774,82 € 30 349,10 €

427 003,58 € 358 590,63 €

Aktywa obrotowe

Aktywa razem

211 784,81 € 161 139,12 €

7 099,13 € 283,62 €

638 788,40 € 519 729,76 €

142 217,29 € 25 995,03 €

-114 529,97 € -376 250,60 €

3 340,68 € 350 539,19 €

6 792,71 € 283,62 €



KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCY RENTOWNOŚCI 
SPÓŁKI

Osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje, że wskaźniki 
rentowności Spółki za ten okres przyjmują wartość dodatnią. 
Wskaźnik rentowności majątku zanotował istotny wzrost w 
stosunku do poprzedniego okresu i osiągnął poziom 15,97%. 
Wskaźnik rentowności netto sprzedaży liczony do przychodów 
ogółem, uległ także znacznemu zwiększeniu w stosunku do 
poprzedniego roku, co oznacza że Spółka także poprawiła ten 
najważniejszy wskaźnik oraz ustabilizowała go na korzystnym 
poziomie.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), także znac-
znie się poprawił w stosunku do 2011 roku, i ukształtował się w 
2012 r. na poziomie 23,97 %, a jego poziom jest istotnie korzyst-
nym zjawiskiem, gdyż jego źródło leży w znacznym kwotowym 
wzroście kapitałów własnych. Nastąpiło to w skutek przeznac-
zenia całej kwoty  zysku netto za poprzedni rok na kapitał za-
pasowy, co świadczy o przyjęciu przez Spółkę strategii nas-
tawionej na dalszy rozwój.

Wskaźnik dźwigni finansowej poprawił się znacznie w stosunku 
do roku ubiegłego, i w dalszym ciągu utrzymuje się w maksy-
malnej wartości dodatniej, co oznacza, iż zyskowność kapitału 
własnego jest wyższa od stopy zyskowności majątku. Nie 
występuje więc negatywne zjawisko tzw. maczugi finansowej, 
gdyż koszt obsługi kapitałów obcych był niższy, od zysków zre-
alizowanych dzięki zaangażowaniu kapitałów obcych.

Wybrane dane finansowe
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Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finan-
sowego za okres do 31 grudnia 2012 roku

Zarząd Internet Union S.A. na podstawie § 6 ust. 6.1 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oświadcza, iż wedle 
jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emi-
tenta.

Oświadczam także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Ponadto sprawozdanie Zarządu Internet Union S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych 
zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.



Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu dokonującego badania 
sprawozdania finansowego za okres do 31 grudnia 2012 roku

Zarząd Internet Union S.A. na podstawie § 6 ust. 6.1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oświadcza, iż pod-
miot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012, został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto, oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 
2012 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.



Załączniki

1 Roczne sprawozdanie finansowe
2. Sprawozdanie z działalności Emitenta
3. Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego
4. Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk


