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1. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 

Rok 2014 dla Spółki SferaNET okazał się przełomowy pod kilkoma względami. Spółka 

wygenerowała największy w swojej historii zysk, zadebiutowała na rynku NewConnect                      

a ponadto pozyskała dofinansowanie do realizacji kolejnych projektów budowy infrastruktury 

światłowodowej. 

Mając na uwadze otoczenie rynkowe oraz silną konkurencję, osiągnięte wyniki oznaczają, iż 

Zarząd dobrze kieruje Spółką a koncentracja działań na stałym zwiększaniu rentowności z 

posiadanych zasobów przynosi efekty. 

Przychody Spółki w minionym roku zrealizowane zostały w oparciu o podstawową działalność 

operacyjną, czyli przychody abonamentowe. Systematycznie zwiększają swój udział w 

przychodach - abonamenty pochodzące od klientów indywidualnych. Skala przedsięwzięcia 

jakim jest rozbudowa sieci światłowodowej na terenach tzw. białych plam, będzie widoczna 

poprzez systematyczne zwiększanie się przychodów Spółki w kolejnych kwartałach. Warto 

również zauważyć, iż suma bilansowa Spółki na koniec 2014 wyniosła 6 802 914,64 zł co stawi 

wzrost o 106 % w stosunku do roku 2013. Wzrost nastąpił po stronie aktywów na poziomie 

rzeczowego majątku trwałego. Decydujący wpływ na ten fakt miało prowadzenie projektów 

inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Rok 2015 pod względem zakończenia oraz rozliczania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej jest kulminacyjny. Pierwszy i jednocześnie największy projekt PO IG 8.4 

„Internet Szerokopasmowy na Podbeskidziu”  pod względem ilości klientów, długości sieci a także 

wartości dofinansowania,  zostanie zakończony zgodnie z harmonogramem 30 czerwca 2015 roku. 

Kolejne miesiące będą w Spółce koncentrowały się wokół finalizacji projektu PO IG 8.4 pn.: „Sieć 

szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie”. Termin oddania drugiej co do wielkości 

inwestycji przypada na 30 września 2015 roku. Spółka równolegle prowadzi również inwestycję 

w województwie podkarpackim przy projekcie „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat 

dębicki”, termin zakończenia prac zgodnie z harmonogramem przypada na koniec września 2015 

roku. Dla Spółki oznacza to, że ilość klientów, którzy korzystają z jej usług w technologii FTTH 
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do końca września 2015 zwiększy się o 1300 nowych abonentów.  Aktualnie Spółka podłączyła i 

uruchomiła usługę u 500 nowych klientów. 

Od kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki czynnie uczestniczy w konsultacjach społecznych białych 

obszarów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przygotowując tym samym Spółkę do 

zbliżających się postępowań konkursowych na uzyskanie dofinansowania w ramach wymienionego 

programu.  

Wyznaczonym zadaniem na rok 2015 poza koordynowaniem wspomnianych projektów, jest przebudowa 

infrastruktury radiowej, która ma przynieść znaczne oszczędności po stronie kosztów stałych. Operacja ta 

została zaplanowana na okres od lipca do września 2015.  

Aktualna sytuacja Spółki w ocenie Zarządu jest bardzo zadowalająca, silna strategia oraz konsekwencja 

przy jej realizacji pozwala bezpiecznie planować kolejne kroki ekspansji i rozwoju SferaNET.  

 

W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników, współpracowników pragnę podziękować Inwestorom za 

zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni. Sądzę, że ostatni rok, wypracowane wyniki oraz dynamika wzrostu 

Spółki potwierdza, iż SferaNET jest rzetelną i solidną inwestycją w przyszłość.  
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2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego 
sprawozdania f inansowego, w tym przeliczone na euro . 

 

Wyszczególnienie 
PLN EUR 

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Przychody ze sprzedaży 2 340 239,74 zł 2 021 418,33 zł 558 629,76 € 480 047,10 € 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 485 527,92 zł 243 612,31 zł 115 898,53 € 57 853,13 € 

Zysk (strata) brutto 419 243,70 zł 151 106,71 zł 100 076,08 € 35 884,87 € 

Zysk (strata) netto 322 533,70 zł 108 032,71 zł 76 990,80 € 25 655,64 € 

Przepływy środków pieniężnych netto z 

działalności operacyjnej 588 890,95 zł 20 207,71 zł 140 571,93 € 4 798,93 € 

Przepływy środków pieniężnych netto z 

działalności inwestycyjnej -3 230 961,08 zł -1 053 864,59 zł -771 250,48 € -250 272,11 € 

Przepływy środków pieniężnych netto z 

działalności finansowej 2 633 935,22 zł 1 055 474,26 zł 628 736,70 € 250 654,38 € 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów -8 134,91 zł 21 817,38 zł -1 941,85 € 5 181,20 € 

 

Wyszczególnienie 
PLN EUR 

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Aktywa razem 6 802 914,64 zł 3 294 988,39 zł 1 596 066,59 € 794 509,16 € 

Zobowiązania długoterminowe 387 979,61 zł 446 166,46 zł 91 025,88 € 107 582,58 € 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 397 324,67 zł 764 903,76 zł 327 833,49 € 184 438,60 € 

Kapitał własny 2 894 957,12 zł 1 645 898,42 zł 679 200,69 € 396 869,80 € 

Kapitał zakładowy 2 818 000,00 zł 2 000 000,00 zł 661 145,39 € 482 253,09 € 

Liczba akcji 2 818 000 2 000 000 2 818 000 2 000 000 

Zysk (strata) przypadający na jedną 

akcję (w zł / EUR) 0,11 zł 0,05 zł 0,03 € 0,01 € 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EUR) 1,03 zł 0,82 zł 0,24 € 0,20 € 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę 
Euro w następujący sposób: 
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący 
okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy) przeliczono według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,1893 zł 
(1 EURO =4,2109 zł). 
Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, 
obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie za 
poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,2623 zł (1 EURO = 4,1472 zł ). 
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3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i  kompletności sprawozdania 
f inansowego  

 
 
 

Bielsko-Biała, dn. 02 czerwca 2015 roku  
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 
Działając w imieniu Spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczam, że wedle 

mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 i dane 

porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub 

standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. 

Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 zawiera 

prawdziwy obraz jej sytuacji gospodarczej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
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4.  Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania rocznego sprawozdania f inansowego  

 

 

 

Bielsko-Biała, dn. 02 czerwca 2015 roku  
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Działając w imieniu Spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczam, że podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania 

finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, spełniali warunki do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

 

 


