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1. PISMO ZARZĄDU 

Szanowni Akcjonariusze, 

Rok 2011 był okresem przełomowym w historii Spółki Open-Net S.A. Po blisko 15 latach 

działalności akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu w ramach 

Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect Giełdy  Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie, co  było możliwe dzięki wcześniejszej, skutecznie przeprowadzonej  emisji 

nowych akcji Spółki serii E i F.  Do zrealizowania przyjętych przez Zarząd prognoz 

finansowych przyczyniły  się między innymi działania związane  z  akwizycją podmiotów 

telekomunikacyjnych , a co za tym idzie rok obrotowy 2011 zakończył się zyskiem.   

Wraz z rozwojem Grupy podjęliśmy także działania mające na celu optymalizację struktury 

zarządzania. W III kw. 2011 r. aktywa telekomunikacyjne (sieć, urządzenia) spółek zależnych 

(tj. Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.) zostały przeniesione do jednostki 

dominującej. W rezultacie pozwoliło to wyeliminowane procesów nieistotnych dla wyniku 

finansowego Spółki, a także na dokładniejszą ocenę działalności Spółki, zarówno pod 

względem realizowanej strategii jaki i kontroli nad sytuacją finansową.  

W 2012 roku planujemy uruchomienie nowych usług multimedialnych i mobilnych, a także 

rozwój usług w sektorze wykonawstwa robót telekomunikacyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem technologii światłowodowych i radioliniowych. Docelowo planujemy 

powołać jednostkę badawczo - rozwojową, odpowiedzialną za współpracę z instytutami 

badawczymi bądź innymi jednostkami naukowymi, co pozwoli nam na zwiększenie dynamiki 

w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów.  

 

 

Janusz Kumala – Prezes Zarządu 
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2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Zarząd Open-Net S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

Janusz Kumala 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Zarząd Open-Net S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, tj. Kancelaria Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. 30-102 Kraków, ul. 

Syrokomi 17 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania 

tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o  

badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

Janusz Kumala 

 

 

 

Prezes Zarządu 
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Informacja o prezentacji danych    

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2011 i 2010. Dane 

te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na 

prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych 

załączonych do niniejszego raportu rocznego. Dane finansowe prezentowane zgodnie z 

ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego.  

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

- Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na 

dzień bilansowy, tzn. na dzień 31 grudnia 2011 r.: 1 EUR = 4,4168 zł, 31 grudnia 2010 r.: 1 EUR 

= 3,9603 zł 

- Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych -

przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego 

Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:     

      

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2011 r.: 1 EUR = 4,1401 zł 

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2010 r.: 1 EUR = 4,0044 zł 

 

Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre dane 

mogą być zaokrąglone.  
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

(Z BILANSU) 

PLN EUR 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 

I. Kapitał własny          1 713 156             5 310 490       432 582     1 202 339    

II. Należności długoterminowe 0 0 0      0  

III. Należności krótkoterminowe              152 534             2 311 255         38 516         523 287    

IV. Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 

               58 046                   34 513         14 657             7 814    

V. Zobowiązania 

długoterminowe 

0 0 0  0  

VI. Zobowiązania 

krótkoterminowe 
             225 966             2 993 108         57 058         677 664    

 

           WYSZCZEGÓLNIENIE 

(Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) 

PLN EUR 

Okres od 

01.01.2010  do 

31.12.2010 

Okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Okres od 

01.01.2010 do 

31.12.2010 

Okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży          1 346 155             1 844 463       336 169         445 512    

Amortyzacja              165 065                 217 939         41 221           52 641    

Zysk/strata na sprzedaży -           224 086                 145 334    -    55 960           35 104    

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 

-           101 104    -           380 296    -    25 248    -      91 857    

Zysk/strata brutto -           224 086                 145 334    -    55 960           35 104    

Zysk/strata netto -           224 086                 145 334    -    55 960           35 104    
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4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 

Rachunek zysków i strat  
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Bilans  
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Rachunek przepływów pieniężnych 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym 
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5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2011 

Dane Spółki 

Nazwa firmy: Open-Net S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kapitał zakładowy 1 534 000 zł 

Numer KRS 0000073227 

Adres: 

Al. W. Korfantego 79 (budynek GIG, IX p.) 

 40-166 Katowice 

Telefon: (48) 32 798 26 05 

Fax: (48) 32 798 26 25 

E-mail: office@open.net.pl 

Www: www.open.net.pl 

NIP: 628-169-39-59 

 

Przedmiot działalności 

Emitent prowadzi działalność od 1997 roku. Spółka jest publicznym operatorem 

telekomunikacyjnym, działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz właścicielem 

 i operatorem usługi Alteo – polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii 

internetowej. Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia 

telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 
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W toku działalności, zarówno pakiet oferowanych usług, jak i obszar działalności Emitenta 

ulegały modyfikacjom. Obecnie większość przychodów Emitent uzyskuje ze sprzedaży usług 

telefonii stacjonarnej, w tym największy udział ma hurtowa telefonia stacjonarna. Istotnym 

źródłem przychodów są również przychody osiągane w zakresie świadczenia usług telefonii 

internetowej. 

Zakres terytorialny świadczonych usług 

W zakresie usług telefonii internetowej Emitent prowadzi działalność na terenie całej Polski, 

natomiast w zakresie telefonii stacjonarnej Spółka koncentruje swoje działania 

w województwie śląskim. 

Klient docelowy Spółki 

Usługi oparte na technologii telefonii stacjonarnej skierowane są głownie  

do przedsiębiorców. Emitent posiada grupę stałych klientów, którym świadczy takie usługi 

od wielu lat, co pozwala na osiąganie stabilnych przychodów. Poza klientami biznesowymi, 

usługi telefonii stacjonarnej kierowane są także do zorganizowanych społeczności  

tj. spółdzielni mieszkaniowych. Oferta Emitenta pozwala na optymalizację kosztów 

wynikających z dostarczanej infrastruktury, a dla klienta przynosi korzyści, np. dzięki usłudze 

darmowych połączeń telekomunikacyjnych w ramach danej spółdzielni mieszkaniowej. 

Świadczone usługi związane z telefonią VoIP 

Oprócz usługi telefonii stacjonarnej Emitent rozwija swoją działalność na rynku telefonii 

internetowej wykorzystującej protokół VoIP (z ang. Voice over Internet Protocol).  

Z roku na rok telefonia internetowa zdobywa nowych użytkowników: indywidulanych  

i biznesowych, którzy doceniają niższą ceną tego typu usług oraz możliwości otrzymania 

dodatkowych usług, które są kosztowne lub niedostępne w ramach usług związanych  

z telefonią stacjonarną. 
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Usługi Emitenta: Alteo i Alteo Biznes, dostosowane odpowiednio do klientów 

indywidualnych i biznesowych, są odpowiedzią Emitenta na potrzeby rynku w zakresie 

telefonii internetowej. Emitent sprzedaje usługę telefonii internetowej zarówno, ·jako 

oddzielną usługę, jak i jako część pakietu „triple play” (jako uzupełnienie oferty telewizji 

kablowej i dostępu do Internetu). Poza powyższym, Emitent planuje także nawiązanie 

współpracy z partnerami handlowymi – lokalnymi operatorami sieci kablowych –  

by skierować telefonię VoIP do ich abonentów. Pozwoli to zaoferować klientom bogatszy 

pakiet usług, ponosząc niższe koszty pozyskania klienta oraz świadczenia usługi. 

 

Historia działalności 

Rok 1997: 

− Dnia 9 stycznia 1997 r. została zawiązana OPEN-NET spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

− Podstawowym przedmiotem działalności Spółki było świadczenie usług 

teleinformatycznych, a w szczególności internetowych. Spółka, jako pierwsza w 

Polsce, świadczyła usługi komercyjnego dostępu do Internetu poprzez oddzwaniane 

połączenia telefoniczne; 

− Obszar działalności Spółki obejmował teren telekomunikacyjnej, strefy numeracyjnej 

0-32 czyli teren dawnego województwa katowickiego; 

− Budowa jednej z pierwszych w kraju sieci Gigabit Ethernet (wykorzystywanej do 

tworzenia lokalnych sieci komputerowych). 

Rok 1999: 

− Przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną. 

Rok 2000: 

− Nabycie większościowego pakiet udziałów INTERTEL Sp. z o.o. - operatora 

telekomunikacyjnego działającego w województwie małopolskim, świadczącego 
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usługi z zakresu telefonii stacjonarnej; Wprowadzenie usługi dającej możliwość 

dostępu do Internetu na zasadzie przedpłat, czyli w tak zwanym systemie pre – paid. 

Rok 2001: 

− Zmiana profilu działalności poprzez koncentrację działań na rynku telefonii 

stacjonarnej. 

Rok 2002: 

− Uzyskanie zezwolenia Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty na działalność w 

siedmiu strefach numeracyjnych na południu Polski; 

− Zakup infrastruktury Telefonii Regionalnej Sp. z o.o. z Mysłowic i rozpoczęcie 

świadczenie usług telekomunikacyjnych na terenie Śląska. 

Rok 2003: 

− Uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, pozwalającej 

rozszerzyć działalność telekomunikacyjną na teren całej Polski. 

Rok 2004: 

− Zawarcie umowy o połączeniu sieci teletechnicznej Emitenta z siecią Telekomunikacji 

Polskiej S.A. 

Rok 2005: 

− Przeniesienie siedziby Spółki do Katowic; 

− Rozpoczęcie wdrażania technologii telekomunikacyjnej opartej o protokół VoIP; 

− Uruchomienie punktu styku sieci teletechnicznych Emitenta i TP S.A. oraz rozpoczęcie 

komercyjnego świadczenia usług telekomunikacyjnych opartych o protokół VoIP; 

− Intensyfikacja procesu wdrażania usługi telefonii internetowej opartej na technologii 

VoIP; 

− Wprowadzenie na rynek usługi opartej na technologii VoIP pod nazwą produktową 

Alteo. 

Rok 2007: 

− Sprzedaż udziałów w spółce zależnej - Intertel sp. z o.o. na rzecz Multimedia Polska 

S.A. 
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Lata 2008 - 2010: 

− Koncentracja działań na rozwoju telefonii opartej na technologii VoIP. 

Rok 2011: 

− Przejęcie Interlandia Sp. z o.o., co umożliwiło stworzenie Grupy Kapitałowej, która 

będzie tworzyła ogólnopolski podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne 

w pełnym zakresie (tj. obejmujący telewizję, Internet i telefon) dla klientów 

indywidualnych oraz biznesowych; 

− Emisja akcji serii E i F; 

− Działania zmierzające do przeprowadzenia inwestycji, pozwalających na rozszerzenie 

możliwości świadczenia usług na rynku telefonii VoIP; 

− Debiut na rynku NewConnect; 

− Reorganizacja Grupy Kapitałowej – aktywa telekomunikacyjne (sieć, urządzenia) 

spółek zależnych (tj. Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.) zostały 

przeniesione na rzecz OPEN-NET S.A. Ponadto nastąpiły zmiany właścicielskie 

podmiotów w Grupie, w wyniku których Interlandia Sp. z o.o. została spółką zależną 

od PT Croscarrier Sp. z o.o. a PT Croscarrier Sp. z o.o. spółką zależną od OPEN-NET 

S.A. 

− Podjęcie decyzji o emisji obligacji o wartości do 15 mln zł. 
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6. STRATEGIA NA ROK 2012 

W roku 2012 głównym celem działalności Zarządu Spółki będzie uzyskanie niezbędnych 

źródeł finansowani, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji, których pozyskanie ma na celu 

finalizację przygotowanych akwizycji podmiotów telekomunikacyjnych, ich modernizację 

oraz nowe inwestycje infrastrukturalne w oparciu o rozwiązania światłowodowe.  

Ważnym elementem dynamicznego rozwoju Spółki będzie sfinansowanie uruchomienia 

nowych usług multimedialnych  w tym usług mobilnych. Planowany jest również rozwój 

usług w sektorze wykonawstwa robót telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

technologii światłowodowych i radioliniowych.  

Realizacja powyższych celów będzie podstawą do rozpoczęcia procedur związanych z 

przejściem Spółki na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Decyzje w ww. zakresie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Open-Net 

S.A. w dniu  29 czerwca 2012 r. Rozpoczęcie prac nad prospektem rozpocznie się III kw. 2012 

r. Debiut planowany jest na przełomie roku 2012/2013.  

 

7. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Suma bilansowa Open-Net S.A. na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 8.310.561,02 zł i wzrosła  

w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 6.371.438,13 zł co stanowi wzrost  

o 428.57%. Na kapitał własny w kwocie  5 310 490,97 zł składały się w 2011 r.: kapitał 

podstawowy  w wysokości 1 534 000,00 zł,  pomniejszone o nie wpłacony w terminie kapitał 

podstawowy – 250 000,000 zł (kapitał ten został opłacony w dniu 02.04.2012 roku) oraz 

posiadany kapitał zapasowy w wysokości 3 881156,18 zł 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w 2011 roku 1.844.463,99 zł i wzrosły w stosunku do 

poprzedniego okresu o kwotę 498.308,74 zł, co stanowi wzrost o 137,02%. Spółka 
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zanotowała za rok obrotowy 2011 zysk netto w wysokości  145 334,79 zł  Zarząd proponuje 

przeznaczyć zysk wypracowany w 2011 r. na kapitał zapasowy.  

W roku 2011 OPEN-NET S.A. regulował zobowiązania na bieżąco, bez żadnych opóźnień, a  

wskaźnik  płynności szybkiej był na poziomie 1,88. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania sytuacja finansowa Spółki nie uległa 

istotnym zmianom i w ocenie Zarządu jest ona dobra.  

 

8. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Dane ogólne: 

Nazwa jednostki: OPEN-NET S.A.  

Siedziba: AL. W. KORFANTEGO 79, 40-166 KATOWICE 

Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA 

Podstawowy przedmiot działalności:  

• Świadczenie usług związanych z transmisją danych, teleinformatyką  

oraz pozostałe usługi telekomunikacyjne 

 

2. Czas trwania działalności jednostki 

Czas działania jednostki jest nieograniczony  

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów ustawy 

 o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223)  

oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33, poz. 

259) oraz rozporządzenia Ministra Finansów  z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 
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zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 

finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).  ( jeśli dotyczy) 

4. Roczne sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i 

zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 

jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy 

założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia 

bilansowego. 

6. Charakterystyka stosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości: w tym 

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz 

sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru: 

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne  

lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości, 

c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone  

do aktywów trwałych (poza nieruchomościami inwestycyjnymi) - według ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo 

skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin 

wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, 

a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 uor, 

d) inwestycje w nieruchomości lub w wartości niematerialne i prawne – według cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości 

godziwej, 
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e) udziały w jednostkach podporządkowanych - według zasad  

określonych w pkt 3, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione 

metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63, 

f) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej  

albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest 

niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli  

dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności,  

a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek  

w inny sposób określonej wartości godziwej, 

g) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia  

lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto  

na dzień bilansowy, 

h) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty,  

z zachowaniem ostrożności. W wypadku należności i udzielonych pożyczek zaliczonych do 

aktywów finansowych jednostka stosuje skorygowaną cenę nabycia, a jeżeli jednostka 

przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej 

określonej wartości godziwej. 

i) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania 

finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów 

finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany  

na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, 

j) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 

k) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa -  

w wartości nominalnej. 

l) Przychody ze sprzedaży - wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu  

o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o podatek  

od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie wydania produktów, towarów lub 
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materiałów; przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o 

udzielone klientom upusty i inne ulgi traktowane według tych samych zasad co upusty, 

m) koszty oraz pomiar wyniku finansowego – koszty działalności operacyjnej 

stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością spółki; koszty uznawane 

są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i 

związanych z nimi kosztów. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty,  

które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością spółki. 

Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 

równowartość rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych 

lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat, rekompensat i 

darowizn. 

Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 

aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, koszty niewykorzystanych 

zdolności produkcyjnych nie zaliczone do kosztów wytworzenia produktu, odpisy 

aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, przekazane darowizny.  

Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i 

pożyczek, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi  oraz nadwyżkę dodatnich 

różnic kursowych nad ujemnymi. 

Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów 

i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic 

kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych 

oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. 

Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z 

normalną działalnością spółki i w szczególności spowodowane przez niepowtarzalne, 

niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej. 
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Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, 

przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, 

zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik 

ostrożnej wyceny aktywów i pasywów, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych  

oraz opodatkowanie. 

Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków  

i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł 

na terenie Polski i poza jej granicami, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, 

dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną. 

 

9. WŁADZE FIRMY I PRACOWNICY 

 

W skład zarządu Open-Net S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. wchodzili: 

Nazwa firmy: Open-Net S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kapitał zakładowy 1 534 000 zł 

Numer KRS 0000073227 

Adres: 

Al. W. Korfantego 79 (budynek GIG, IX p.) 

 40-166 Katowice 

Telefon: (48) 32 798 26 05 

Fax: (48) 32 798 26 25 
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E-mail: office@open.net.pl 

Www: www.open.net.pl 

NIP: 628-169-39-59 

 

Organy Spółki 

W skład zarządu OPEN-NET S.A. na dzień 31.12.2011 r. wchodzili: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Janusz Kumala Prezes Zarządu 

Janusz Kumala -  założyciel, w latach 1997-2007 prezes Zarządu OPEN-NET S.A. 1998 - 2004 

wiceprezes Zarządu operatora telekomunikacyjnego Intertel Sp. z o. o. Jako prezes Zarządu 

Emitenta w drugiej połowie lat 90 XX w. wprowadził innowacyjne na owe czasy technologie 

takie jak: Gigabit Ethernet oraz Callback oraz opracował wizję rozwoju Spółki w kierunku 

wykorzystania technologii VoIP w świadczeniu usług telefonii internetowej.  Absolwent 

Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. 

W skład Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. na dzień 31.12.2011 r. wchodzili: 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Janusz Kumala Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Bartel Członek Rady Nadzorczej 

Andrzej Głowacz Członek Rady Nadzorczej 

Andrzej Macenowicz Członek Rady Nadzorczej 

Marek Stachura Członek Rady Nadzorczej 
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10. AKCJONARIAT 

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 31.12.2011 

Lp. Akcjonariusz 

Liczba Liczba Udział Udział 

akcji głosów na WZ 
w kapitale 

zakładowym 

w głosach na 

WZ 

1 Global VC Sp. z o.o. * 596 000 596 000 38,85% 38,85% 

2  150 000 150 000 9,78% 9,78% ZETO Kraków Sp. z o.o. 

 

3 Grzegorz      Stanisławski 118 400 118 400 7,72% 7,72% 

4 Janusz Kumala** 105 500 105 500 6,88% 6,88% 

5 Roman Liszka 96 500 96 500 6,29% 6,29% 

6 Andrzej Głowacz*** 62 500 62 500 4,07% 4,07% 

7  405 100 405 100 26,41% 26,41% Pozostali, w tym animator 

   Razem 1 534 000 1 534 000 100% 100% 

 

*      Spółka zależna od Novainvest S.A.  

**    Akcjonariusz pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta 

***  Akcjonariusz zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta 
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11. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI W ROKU 2011, A TAKŻE WYDARZENIA 

PO DACIE BILANSU 

 

Działania Zarządu w 2011 roku koncentrowały się na zbudowaniu i realizacji   strategii 

rozwoju kapitałowego Spółki, polegającej na pozyskaniu kapitału zewnętrznego w drodze 

emisji nowych akcji Spółki oraz wprowadzeniu walorów Spółki do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w 

Warszawie.  

Ponadto Zarząd podjął działania w kierunku :  

� opracowania materiałów analitycznych umożliwiających przygotowanie prognoz  

rozwoju Spółki na najbliższe lata, a zakładających wzrost sprzedaży oraz 

wypracowanie przez Spółkę zysku netto, 

� przygotowania modelu i realizacji akwizycji podmiotów telekomunikacyjnych      z 

sektora MSP,  

� opracowania zasad i rozpoczęcie budowy Grupy Kapitałowej OPEN-NET S.A.,  

� przygotowania   i realizacji  niezbędnych inwestycji w celu obniżenia kosztów stałych 

oraz poprawienia jakości świadczonych usług,  

� zahamowania tendencji spadku przychodów i strat osiąganych w latach poprzednich. 

� uzupełnienia oferty Spółki o dodatkowe usługi telekomunikacyjne,                        a w 

szczególności tzw. triple play ( trzy w jednym: telefon, Internet, telewizja) 

� zwiększeniu efektywności windykacji w zakresie należności powstałych w latach 

poprzednich 

 

W szczególności realizując powyższe działania rozpoczęto w I  kwartale 2011 r. rozmowy ze 

Spółką Novainvest S.A. z siedzibą w Warszawie, których efektem było podpisanie umowy 

inwestycyjnej,  przewidującej podniesienie kapitału zakładowego Spółki, przejęcie z Grupy 
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Kapitałowej Novainvest S.A. przez OPEN-NET S.A. jednej ze spółek telekomunikacyjnych oraz 

wprowadzenie akcji OPEN-NET S.A. do obrotu na rynku równoległym Warszawskiej Giełdy  

Papierów Wartościowych. Umowa ta została w całości zrealizowana w 2011 roku.  

W II kwartale  2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 

23 maja tego roku uchwały  o podwyższeniu kapitału zakładowego  

o kwotę emisyjną 3 702 000,00 zł. Emisja ta doszła w całości do skutku 1 czerwca 2011 roku. 

Skutecznie przeprowadzono również akwizycję Spółki Telekomunikacyjnej Interlandia Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, rozpoczynając tym samym początek budowy Grupy Kapitałowej 

OPEN-NET S.A.,  

W III kwartale 2011 r. dzień 5 września 2011 roku był jednym z najważniejszych dni w historii 

Spółki OPEN-NET S.A. z uwagi na wyznaczony na ten dzień debiut Spółki w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. 

w Warszawie i z dniem tym Spółka stała się spółką publiczną, a wycena jej walorów po 

rozpoczęciu notowań na rynku NEWCONNECT  świadczyła o  jednym  z najbardziej udanych 

debiutów na tym rynku. W związku z powyższym wszystkie wcześniejsze i późniejsze 

działania zarządu w tym okresie wiązały się z obowiązkami wynikającymi z tego faktu.  

Open-Net S.A. zanotował w III kwartale 2011 roku 308,75 tys. zł przychodu ze sprzedaży 

 w porównaniu do 344,16 tys. zł r.d.r. Jednocześnie zysk netto wyniósł 145,03 tys. zł  

w porównaniu do 44,60 tys. zł straty w roku 2010 r. Tak istotna poprawa rentowności  

w III kw. 2011 r. to w znacznej mierze efekt podjętych działań w zakresie w zakresie 

optymalizacji struktur sprzedaży i wyeliminowania obszarów nierentownych. 

Poprawa rentowności to także efekt ujednolicenia nadzoru nad siecią, co w opinii Emitenta 

pozwoli także na redukcję kosztów w kolejnych okresach rozliczeniowych.  

W IV kwartale 2011 r. Zarząd prowadził generalnie działania zmierzające do przygotowania 

podstaw związanych z rozwojem Spółki na najbliższe lata. W tym okresie między innymi 

opracowano materiały analityczne, a w szczególności przygotowano prognozy  rozwoju 
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Spółki na  lata 2012-2016,  zakładające wzrost sprzedaży oraz wypracowanie przez Spółkę 

zysku netto na takim poziomie , aby mogły one być podstawą rozwoju kapitałowego Spółki 

poprzez inwestycje w akcje lub obligacje OPEN-NET S.A. Ponadto przygotowano stosowne 

modele i rozpoczęto realizację akwizycji podmiotów telekomunikacyjnych  z sektora MSP. 

Rozpoczęto też realizację  niezbędnych inwestycji w celu obniżenia kosztów stałych Spółki 

oraz poprawienia jakości świadczonych usług, a   w szczególności  na obszarach 

przejmowanych podmiotów telekomunikacyjnych oraz uzupełniono ofertę Spółki  

o dodatkowe usługi telekomunikacyjne, w tym   o usługę tzw. triple play ( trzy w jednym: 

telefon, Internet, telewizja). Poprawiono efektywność windykacji w zakresie należności 

powstałych w latach poprzednich, poprzez sprzedaż przeterminowanych należności. 

Opracowano też zasady i rozpoczęto budowy Grupy Kapitałowej OPEN-NET S.A. 

Open-Net S.A. („Spółka”, „Emitent”) zanotował w IV kwartale 2011 roku 822 190,15 zł 

przychodu ze sprzedaży w porównaniu do 309 431,87 przychodu analogicznym okresie 2010 

roku, co oznacza wzrost o ponad 165% r-d-r. Jednocześnie IV kw. 2011 r. był rekordowym 

kwartałem w historii Spółki. Ponadto w opinii Zarządu osiągnięte wyniki nie mają charakteru 

jednorazowego i należy spodziewać się ich kontynuacji w kolejnych okresach 

sprawozdawczych. 

Tak istotna poprawa możliwa była dzięki znacznej intensyfikacji rozwoju struktur 

sprzedażowych w I połowie 2011 r. oraz wdrożeniu skutecznego systemu nadzoru nad siecią. 

W związku z prowadzonymi akwizycjami, duże znacznie dla wzrostu sprzedaży miał także 

efekt cross-selingu, zarówno w zakresie dotarcia do nowych klientów jak i przyrostu 

oferowanych usług.  

W IV kw. 2011 roku Emitent zanotował 649 291 zł zysku netto w porównaniu do 110 712 zł 

straty w analogicznym okresie 2010 roku. Na osiągnięcie ponadprzeciętnego wyniku netto w 

IV kw. 2011 roku wpłynęło wystąpienie zdarzenia o charakterze jednorazowym tj. w IV kw. 

2011 r. Emitent rozwiązał rezerwy i sprzedał należności w wysokości 527 065 zł na rzecz 

wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się windykacją. Poprawa rentowności to także 
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rezultat zwiększenia zdolności Emitenta do podnoszenia przychodów bez generowania 

proporcjonalnego wzrostu kosztów stałych.  

Na koniec 2011 roku Open-Net S.A. zanotował 1 844 463 zł przychodu oraz 145 334 zł zysku 

netto na poziomie jednostkowym, co oznacza realizacje prognozy odpowiednio na poziomie 

90,24% i 149,83%. Mniejsze od zakładanych przychody to efekt wstrzymania części akwizycji 

m.in. spółki Sfera-Net Sp. z o.o., które docelowo będą kontynuowane w roku 2012. 

 

12. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ OTOCZENIEM  

EMITENTA 

Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych 

Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada zwiększenie skali działalności oraz poszerzenie 

oferty świadczonych usług. Działania Spółki, które okażą się nietrafione ze względu na 

niewłaściwą ocenę zapotrzebowania na świadczone usługi, bądź niedostosowanie usług do 

zmiennych warunków otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność oraz 

sytuację finansowo-majątkową Spółki. W celu ograniczenia ryzyka nieosiągnięcia 

zakładanych celów strategicznych Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć 

potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje 

niezbędne decyzje i działania dostosowujące przyjętą strategię do warunków rynkowych. 

Zarząd Emitenta podejmuje także aktywne starania zmierzające do pozyskania finansowania 

w celu kontynuowania dalszego rozwoju zgodnie z przyjętymi założeniami. 

Ryzyko związane z awariami infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego Emitenta 

Podstawowymi aktywami trwałymi Emitenta są maszyny i urządzenia – m.in. infrastruktura 

informatyczna tj. serwery oraz inny sprzęt komputerowy. Ewentualna awaria może 

spowodować obniżenie jakości usług świadczonych przez Emitenta, przerwę w ich 

świadczeniu, a nawet zniszczenie lub uszkodzenie przetwarzanych danych, co może mieć 
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negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i osiągane wyniki. Spółka 

ma opracowane procedury działania w przypadku awarii, które pozwalają na zapewnienie 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania całego systemu i zachowanie ciągłości 

świadczenia usług. W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Spółka planuje również wdrożone 

niniejszych procedur w spółkach, co do których planowane jest przejęcie. 

Ryzyko związane z wykorzystywanymi przez Emitenta systemami informatycznymi, ich 

uszkodzeniem, zawieszeniem lub zaprzestaniem prawidłowego funkcjonowania 

Wykorzystywane przez Emitenta systemy informatyczne zapewniają prawidłowe 

funkcjonowanie serwerów, platformy VoIP oraz dostępnych za jej pomocą aplikacji. Od 

sprawnego działania oraz obsługi stosowanego oprogramowania zależy poziom 

świadczonych usług. Emitent dokłada starań by stosowane oprogramowywanie zapewniało 

prawidłowe funkcjonowanie wszystkich obsługiwanych systemów i aplikacji, i dawało 

możliwość świadczenia usług w zakładanej jakości. W celu minimalizacji strat mogących 

wyniknąć w przypadku awarii oprogramowania powodującej ograniczenie możliwości 

świadczenia usług lub jej braku, Emitent stosuje szereg procedur awaryjnych oraz zatrudnia 

doświadczonych pracowników – inżynierów oprogramowania - nadzorujących prawidłowe 

działanie systemu. 

Ryzyko związane z możliwością kradzieży impulsów telefonicznych Emitenta 

Dotychczasowe niekorzystne doświadczenia Spółki, jak również innych podmiotów, związane 

z nielegalnym terminowaniem ruchu telekomunikacyjnego poprzez urządzenia pracujące w 

technologii VoIP potwierdza, że istnieje ryzyko związane z kradzieżą impulsów 

telefonicznych, które może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Do kradzieży 

impulsów może dojść poprzez zalogowanie się na serwer operatora lub stację kliencką. W 

celu ograniczenia możliwości dokonania kradzieży ruchu, Spółka podjęła zdecydowane kroki 

powodujące zwiększenie zabezpieczeń platformy VoIP oraz wprowadzenie dodatkowych 

procedur monitorujących sieć, tak by zminimalizować ryzyko kradzieży impulsów. Na 
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początku 2011 roku zmieniono system zabezpieczeń serwerów odpowiadających za 

blokowanie ruchu, co w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo użytkowanej 

infrastruktury. Poza tym zabezpieczono dostęp do serwerów Spółki, a także 

zintensyfikowano stały monitoring sieci i generowanego w niej ruchu telekomunikacyjnego. 

Ryzyko związane z zachowaniem tajemnicy telekomunikacyjnej i z zapewnieniem 

bezpieczeństwa przesyłanych danych 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.) 

nakłada na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek zachowania tajemnicy 

telekomunikacyjnej. Obowiązkiem zachowania ww. tajemnicy objęte są m.in. dane 

dotyczące użytkownika, treść indywidualnych komunikatów, dane transmisyjne (dane 

wykorzystywane do przekazywania komunikatów lub naliczania opłat za usługi 

telekomunikacyjne). Wymogi wskazanej ustawy dotyczą także działalności Emitenta. W 

związku z tym istnieje ryzyko wykorzystania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w 

sposób niezgodny z przepisami prawa, co może nastąpić między innym poprzez naruszenie 

obowiązków przez pracowników Emitenta, kradzież danych lub włamanie do bazy danych 

itp. Ewentualne roszczenia abonentów spowodowane złamaniem tajemnicy 

telekomunikacyjnej mogą spowodować wzrost kosztów działalności Emitenta. W celu 

zminimalizowania przedstawionego wyżej ryzyka Emitent w umowach z abonentami 

zastrzega sobie możliwość wykorzystania wszystkich informacji koniecznych do 

prawidłowego świadczenia usług, posiada także odpowiednie procedury i systemy 

zabezpieczające tajemnicę połączeń. 

Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz 

Istnieje ryzyko, że w przypadku nieprzewidzianych czynników oraz innych znaczących zmian 

w otoczeniu Emitenta, Spółka nie będzie w stanie zrealizować prognoz finansowych lub 

szacowane wyniki finansowe mogą ulec zmianie. W szczególności do istotnych czynników 

mających wpływ na realizację prognoz można zaliczyć: znaczne zmniejszenie 
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zapotrzebowania na świadczone usługi telekomunikacyjne,  spadek dynamiki i poziomu marż 

oraz wzrost kosztów w obszarze rozwoju sieci Emitenta.  

Ryzyko wzrostu konkurencji wśród dostawców usługi telefonii internetowej 

Istnieje ryzyko wzrostu konkurencji ze strony innych podmiotów oferujących usługi telefonii 

internetowej (opartej na technologii VoIP). Wzrost ten może nastąpić poprzez umocnienie 

pozycji podmiotów, które obecnie mają silną pozycję na rynku lub powstanie 

konkurencyjnych podmiotów. Wzrost konkurencji może mieć negatywny wpływ na 

działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki. Aby ograniczyć wpływ 

konkurencji oraz zabezpieczyć sobie oczekiwany poziom przychodów Emitent prowadzi stały 

monitoring rynku, dostosowując swoją ofertę do oczekiwań klientów, tak by móc świadczyć 

usługi na oczekiwanym przez klientów poziomie. 

Ryzyko zmniejszającej się ilość użytkowników telefonii stacjonarnej 

Negatywny wpływ na sprzedaż usług telefonii stacjonarnej ma coraz szersza ekspansja usług 

telefonii mobilnej. Wzrastająca konkurencja skutkuje spadkiem cen usług świadczonych dla 

użytkowników telefonów komórkowych, które swoim poziomem zaczynają zbliżać się do 

ceny połączeń dla telefonów stacjonarnych, przy jednoczesnym braku opłat 

abonamentowych. Należy zakładać, że przedstawiona tendencja może się utrzymywać i 

umacniać w kolejnych latach. W związku z tym może to skutkować w przyszłości 

negatywnym wpływem na wynik finansowy Emitenta. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez 

dywersyfikację świadczonych usług (telefonia internetowa) oraz wdrażanie kolejnych 

usług.Należy również zwrócić uwagę, iż mimo faktu kurczenia się rynku telefonii 

stacjonarnej, w skali działania Emitenta jest to nadal ogromny rynek z dużymi 

perspektywami wzrostu. Analiza dotychczasowej działalności Spółki dokonana przez 

Emitenta wskazuje, że istnieje duży popyt na usługi telekomunikacyjne oferowane po 

konkurencyjnych, w stosunku do innych operatorów, cenach, przy zdecydowanie wyższym 
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poziomie jakości usług, co można osiągnąć m.in. dzięki świadczeniu usług dla klientów 

biznesowych oraz dostarczając rozwiązania oparte o sieć Internet. 

Ryzyko uzależnienia od infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oparte jest o współpracę 

międzyoperatorską. Ryzyko na jakie narażony jest Emitent w przedmiotowym zakresie, 

stanowi prowadzenie działalności telekomunikacyjnej w oparciu o sieć zewnętrzną należącą 

do innych operatorów infrastrukturalnych. Awarie lub nieprawidłowe ustawienia central, na 

które Emitent nie ma wpływu, mogą powodować utrudnienia lub czasowe zawieszenie w 

świadczeniu przez Spółkę usług. Może to prowadzić do utraty zaufania klientów Emitenta, 

mimo faktu, że przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług leżą po stronie innego 

operatora a nie Emitenta. 

Emitent jest w niewielkim stopniu uzależniony jest od infrastruktury innych operatorów. 

Kontrakty z innymi operatorami są w precyzyjny sposób regulowane przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej, co ogranicza wskazane ryzyko. Opisane powyżej ryzyko jest 

ryzykiem systematycznym i narażeni są na nie wszyscy operatorzy alternatywni działający na 

rynku. 

Ryzyko związane z szybkim rozwojem technologii oraz możliwością utrzymania wysokiego 

standardu usług oferowanych przez Emitenta  

Emitent świadczy usługi w sektorze, który charakteryzuje się dynamicznym rozwojem 

technologii. W związku z tym może wystąpić ryzyko konieczności ponoszenia przez Spółkę 

znacznych nieplanowanych nakładów na dostosowanie istniejącej infrastruktury do 

nowszych rozwiązań technologicznych. W szczególności może wystąpić ryzyko nie sprostania 

nowym wymaganiom stawianym przez zmieniającą się technologię, a infrastruktura, którą 

dysponuje Emitent, może być niewystarczająca dla utrzymania dotychczasowych 

i pozyskania nowych klientów. Kierunki rozwoju technologicznego oraz potencjał rynku są 
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trudne do określenia, w związku z czym istnieje ryzyko inwestowania przez Emitenta w 

technologie, które nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Wystąpienie takiej sytuacji może 

mieć negatywny wpływ na wyniki oraz sytuację finansową Spółki. Emitent dąży do 

zminimalizowania wyżej wymienionego ryzyka poprzez ciągłą obserwację rozwoju rynku, 

wykorzystywanych technologii i stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci Internet 

Świadczenie usług przez Emitenta wymaga korzystania z sieci Internet, za pomocą której 

Spółka realizuje powierzone jej usługi. Jakość usług wykonywanych przez operatorów ma 

wpływ na jakość usług świadczonych przez Emitenta. Utrudnienia w przesyle informacji 

drogą elektroniczną i niska jakość połączeń mogą spowodować obniżenie zadowolenia 

klientów i w konsekwencji mogą przełożyć się przychody oraz sytuację finansową Emitenta. 

Ponieważ Emitent nie ma wpływu na jakość świadczenia usług przez firmy dostarczające 

Internet, nie ma również możliwości pełnego zabezpieczenia się przed zakłóceniami 

w świadczeniu przez niego usług realizowanych w oparciu o infrastrukturę ściśle związaną z 

łączami internetowymi. 

Ryzyko związane z konsolidacją rynku telekomunikacyjnego 

Konsolidacja rynku telekomunikacyjnego, jako proces powodujący zmniejszanie liczby 

podmiotów, który wiąże się z umocnieniem pozycji podmiotów konkurencyjnych, może mieć 

negatywny wpływ na działania Emitenta. Zgodnie ze strategią Emitent zamierza być 

aktywnym uczestnikiem procesów konsolidacyjnych, co będzie prowadziło do umacniania 

jego pozycji i ograniczania ryzyka związanego z konsolidacją w sektorze telekomunikacyjnym. 

Tendencje rynkowe wskazują, że konsolidacja rynku będzie następowała wokół znaczących 

podmiotów na rynku telekomunikacyjnym, co może, w przypadku znacznego umocnienia się 

podmiotów konkurencyjnych, wpłynąć negatywnie na wyniki osiągane przez Emitenta. 
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Ryzyko związane z zmianami prawa telekomunikacyjnego 

Prawo telekomunikacyjne zawarte jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 171, 

poz. 1800), która obowiązuje od 3 września 2004 r. i podlega częstym nowelizacjom. Ryzyko 

zmian związane jest zwłaszcza z procesem implementacji dyrektyw unijnych w polskim 

prawie telekomunikacyjnym. Na działalność Spółki mają również wpływ decyzje wydawane 

przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 

W przypadku trudności z pozyskaniem lub utrzymaniem wymaganych zezwoleń lub zmianą 

warunków prawnych prowadzonej działalności, wyniki finansowe Spółki mogą być niższe niż 

planowane. Należy podkreślić, że opisane powyżej ryzyko jest ryzykiem systematycznym i 

narażeni są na nie wszyscy operatorzy alternatywni działający na rynku. 

Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w 

szczególności prawa podatkowego, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem 

prawnym, w jakim Emitent prowadzi działalność. W połączeniu ze stosunkowo długim 

okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz natychmiastową wykonalnością 

decyzji wydawanych przez organy podatkowe, okoliczności te mogą mieć negatywny wpływ 

na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki. 

Ryzyko zawieszania oraz wykluczenia instrumentów finansowych z alternatywnego 

systemu obrotu na rynku NewConnect 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator 

Alternatywnego Systemu w sytuacjach ściśle określonych w Regulaminie ASO może zawiesić 

obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami: 

− na wniosek Emitenta; 
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− jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

− jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; 

− przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych; 

− w przypadku niewykonywania przez Emitenta obowiązków określonych w rozdziale V 

Regulaminu ASO. 

 

Niezależnie od tego w przypadku: 

− rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem 

okresu 1 roku od dnia pierwszego notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na 

podstawie zwolnienia; 

− wyrażenia sprzeciwu co do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy na 

podstawie zmienionej lub nowej umowy zawartej z Emitentem; 

− zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym 

systemie; 

− skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli 

uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes 

uczestników tego obrotu. 

Ponadto zgodnie z §20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta w przypadku: 

− rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku przed upływem 2 lat licząc 

od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku 

kierowanym zleceniami lub 
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− zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku, lub wykluczenia go z tego działania, 

do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku albo Market 

Makerem. Przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market Makerem wznowienie notowań 

może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami. 

Podobnie zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta w przypadku: 

− rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem na rynku kierowanym 

cenami lub 

− zawieszenia prawa do działania Market Makera, lub wykluczenia go z tego działania, 

do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z 

Animatorem Rynku. Przy czym w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku 

wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami, w systemie 

notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu. 

Zgodnie z §12 tego Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu: 

− na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 

− jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

− wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania, 

− wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 
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Obligatoryjnie wykluczane są z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

instrumenty finansowe Emitenta w następujących sytuacjach: 

− gdy wynika to wprost z przepisów prawa, 

− gdy zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, lub 

− w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów oraz 

− po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o 

oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w 

majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może 

zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może 

trwać dłużej niż 3 miesiące. 

Ponadto zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie wykonuje 

obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego 

Systemu może: 

− zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie; 

− wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

 

W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych Emitenta jest 

wydawana jako sankcja za niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w 

Regulaminie ASO, okres zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie: 

− w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca 

alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie 
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instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres 

dłuższy niż 10 dni; 

− w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 

okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwo obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny 

system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 

niż miesiąc; 

− na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 

systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

 

W świetle pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, co do treści Regulaminu ASO, 

załączników do niego oraz innych regulacji i braku ugruntowanej praktyki, Emitent nie może 

zagwarantować, iż powyżej opisane sytuacje nie będą miały miejsca w odniesieniu do jego 

instrumentów finansowych. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego 

Spółka notowana na rynku NewConnect ma status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o 

Obrocie. Z tego powodu Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Spółkę kary 

administracyjne za nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy 

o Obrocie. W przypadku nałożenia takiej kary obrót papierami wartościowymi Emitenta 
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może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie KNF może 

wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, instrumentów 

finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie lub nałożyć karę pieniężną w kwocie do 

wysokości 1 mln zł, lub w końcu zastosować obie kary jednocześnie. 

Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności instrumentów finansowych Emitenta 

Akcje Spółki nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym czy w 

alternatywnym systemie obrotu. Nie ma żadnej pewności, co do przyszłego kształtowania się 

ceny akcji Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu na rynek NewConnect. Kurs akcji i płynność 

spółek notowanych na rynku NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i 

sprzedaży składanych przez inwestorów. Kurs rynkowy akcji Spółki może podlegać 

znaczącym wahaniom w związku z licznymi czynnikami, które nie są uzależnione od Spółki w 

tym wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmian globalnych, regionalnych lub 

krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych 

rynkach papierów wartościowych. Rynek NewConnect jest rynkiem, w którym uczestniczy 

niewiele instytucji finansowych i dużych graczy giełdowych w związku z tym są okresy o 

niskim poziomie obrotów, czyli ograniczona możliwością nabywania i zbywania akcji. Nie 

można więc zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym 

terminie po satysfakcjonującej cenie. 

Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego akcjonariusza znaczącego pakietu akcji 

 

Global VC Sp. z o.o. posiada 596 000 akcji Emitenta stanowiących 38,85% udziału w kapitale 

zakładowym i 38,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Posiadane akcje Emitenta, Global 

VC Sp. z o.o. traktuje jako inwestycję długoterminową, co jest również zgodne ze strategią 

Grupy Kapitałowej Novainvest S.A., do której należy Global VC Sp. z o.o. W przekonaniu 

Zarządu Emitenta posiadanie przez Global VC Sp. z o.o.  pozycji dominującej nie stanowi 

czynnika ryzyka, lecz nie można zagwarantować, że interesy ww. akcjonariusza nie będą 

rozbieżne z interesami pozostałych akcjonariuszy. 



 

www.open.net.pl                Strona 41 z 44 

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA 2011 ROK 

 

 

13. PROGNOZY FINANSOWE I STANOWISKO WOBEC PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW 

W Dokumencie Informacyjnym Emitenta (z dnia 29 sierpnia 2011 r.) zostały opublikowane 

prognozy finansowe na poziomie skonsolidowanym na lata 2011-2012. Zgodnie z 

przedstawionymi danymi, Emitent założył wypracowanie 2 044 000 zł przychodu i 97 000 zł 

zysku netto na koniec 2011 r. oraz 4 051 000 zł przychodu i 357 520 zł zysku netto na koniec 

2012 r. 

Open-Net S.A. zanotował w 2011 roku 1 844 463 zł przychodu oraz 145 334 zł zysku netto na 

poziomie jednostkowym, co oznacza realizacje prognozy odpowiednio na poziomie 90,24% i 

149,83%. Mniejsze od zakładanych przychody to efekt wstrzymania części akwizycji m.in. 

spółki Sfera-Net Sp. z o.o., która docelowo ma być kontynuowana w roku 2012. 

 

14. DYWIDENDA 

Spółka zanotowała za rok obrotowy 2011 zysk netto w wysokości  145 334,79 zł  Zarząd 

proponuje przeznaczyć zysk wypracowany w 2011 r. na kapitał zapasowy.  

 

15. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

 

Emitent przykłada dużą wagę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom, inwestorom 

i partnerom biznesowym swobodnego dostępu do informacji o spółkach i poszanowania ich 

praw bez względu na wielkość posiadanego przez nich pakietu akcji czy wartości kontraktów.   

By dać wyraz transparentności prowadzonych działań oraz zapewnić swym inwestorom 

i akcjonariuszom dostęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na 
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rynkach finansowych są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, 

Open-Net S.A. przestrzega większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze 

„Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect” będących załącznikiem nr 1 do 

Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

31.10.2008r. wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany 

dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Poniżej przedstawiona 

jest informacja o zasadach ładu korporacyjnego, których Spółka nie stosowała w 2011 roku: 

1) Zasada 1 „Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie internetowej.” 

Spółka nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet ze względu na wysokie koszty i nikłe dotychczasowe zainteresowanie akcjonariuszy 

udziałem w obradach. W przyszłości w przypadku zauważalnego wzrostu takiego 

zainteresowania, spółka planuje rozpoczęcie stosowania tej zasady. 

2) Zasada 9 „Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

    9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 

rady nadzorczej” 

Zgodnie z przyjętą polityką poufności informacji o wynagrodzeniach, Spółka nie ujawnia 

wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

9.2. Informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 
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Uregulowana w umowie kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest sprawą 

poufną i nie może zostać upubliczniona przez Emitenta. 

 

3) Zasada 11 „Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i 

mediami.” 

Spółka prowadzi komunikację z inwestorami poprzez obszerne informacje na swojej stronie 

internetowej. Ponadto spotkanie z inwestorami organizowane są w zależności do bieżących 

potrzeb oraz wydarzeń. 

4) Zasada 16 „Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:  

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 

które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego” 
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W związku ze specyfiką działalności spółki, publikacja tak częstych raportów nie ma 

uzasadnienia ze względu na małą zmienność w pracach i sytuacji spółki w poszczególnych 

miesiącach.  


