
 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze 

Przekazuję Wam Raport roczny za 2017 rok, podsumowujący wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 

MEDIATEL.  

Mediatel SA nie poddał badaniu raportu przez audytora ze względu na trudności prawne i ekonomiczne 

występujące w całej grupie kapitałowej. Pomimo tych trudności  zdecydowaliśmy się jednak 

opublikować dane, nie tylko ze względu na obowiązki jakie spoczywają na spółce giełdowej, ale przede 

wszystkich chcąc zaprezentować kondycję finansową grupy. Wyniki spółki zależnej HAWE Telekom     

Sp. z o.o., która jest w restrukturyzacji, stanowią bowiem zdecydowaną większość przychodów 

generowanych przez Grupę i jej przyszłość ma bezpośredni wpływ na Mediatel SA.  

W porównaniu do roku 2016 Grupa zanotowała w 2017 r. nieznaczny spadek przychodów z poziomu 

28,5 mln złotych do 26 mln złotych. Warto jednak podkreślić, że spółka zależna a przez to cała Grupa 

zdecydowanie zmniejszyła stratę na poziomie operacyjnym i netto a EBIDTA w 2017 r. wyniosła 5,6 mln 

złotych w porównaniu do straty ponad 48 mln złotych w 2016 r. Wyniki Mediatel  są obciążone 

rezerwami zawiązanymi na koszty finansowe związane z obsługą przez spółkę kredytów i pożyczek 

udzielonych grupie. Co prawda podmioty będące w sanacji nie płacą de iure odsetek, ale zgodnie z 

zaleceniami audytora są one wykazywane w rachunku wyników w postaci zawiązanych rezerw. 

HAWE Telekom w 2017 r. i obecnie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Nie wpływa to 

pozytywnie na możliwość generowania nowych długoterminowych kontraktów, charakterystycznych 

prowadzonej przez tą spółkę działalności. Potencjalni Klienci z podjęciem ostatecznej decyzji oczekują 

na ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie układu z wierzycielami i zakończenia całego procesu . 

Dlatego Zarząd w tym okresie, prowadząc negocjacje z Wierzycielami, ale także Klientami podjął 

decyzję m.in. o rozwoju spółki poprzez inwestycje. HAWE Telekom zainwestowała w 2017 r. prawie 5 

mln złotych m.in. w budowę nowego systemu DWDM, który zdecydowanie zwiększył możliwości sieci 

światłowodowej. Spółka uzbroiła także 1200 km rurociągów  w nowy kabel światłowodowy, co 

pozytywnie wpłynęło na zakres i jakość świadczonych usług. Efekty tej decyzji są widoczne już od 

początku 2018 r. To chociażby uruchomienie punktów styku ze światową siecią telekomunikacyjną we 

Frankfurcie, Amsterdamie czy Brześciu a także umowa z litewską Telia czy ukraińskim Atrakom. Spółka 

w 2017 r. przeorganizowała także swój dział sprzedaży, wzmacniając go nowymi specjalistami, licząc 

na stabilizację sytuacji w przyszłości. 

Podsumowując: mimo niestabilnej sytuacji spółki zależnej HAWE Telekom związanej głównie ze 

statusem podmiotu objętego restrukturyzacją udało się zapoczątkować w firmie procesy, które w 

moim przekonaniu zwiększyły jej konkurencyjność, a także pozycję na rynku. Jestem przekonany, że 

kiedy uda się doprowadzić do układu z wierzycielami opisane powyżej projekty wpłyną korzystnie na 

wyniki generowane przez HAWE Telekom i grupę Mediatel w kolejnych okresach, zarówno w 

perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej z korzyścią dla naszych akcjonariuszy, jej 

Klientów a także Wierzycieli.  

 


