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1. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki 
 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

Dzięki świadomej pracy zespołu, prowadzeniu równoległych działań marketingowych, 

sprzedażowych i projektowych oraz kontynuowaniu strategii rozwoju, możemy uznać rok 

2015 za udany, a pozycję Spółki za umocnioną na rynku telekomunikacyjnym. 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd prowadził politykę minimalizacji kosztów, 

optymalizacji ryzyka oraz maksymalizacji rentowności. Pozwoliło to na wypracowanie 

w 2015 roku zysku netto w wysokości 167 137,04 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto 

trzydzieści siedem złotych 04/100). Przychody Spółki w minionym roku zrealizowane 

zostały w oparciu o podstawową działalność operacyjną, czyli przychody abonamentowe. 

Systematycznie zwiększały swój udział w przychodach abonamenty pochodzące od 

klientów indywidualnych podłączanych do sieci światłowodowej w ramach projektów 

inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

 

W ciągu roku działania Spółki skoncentrowane były na rozbudowie infrastruktury 

światłowodowej. Zakończono i rozliczono projekty: “Internet szerokopasmowy na 

Podbeskidziu”, “Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki” oraz “Sieć 

szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie”. Dodatkowo trwały prace rozbudowy 

sieci światłowodowej na terenie Bielska-Białej oraz Andrychowa w oparciu o rozwojowe 

kontrakty. Łącznie dzięki rozbudowie infrastruktury Spółka pozyskała ponad 1300 nowych 

klientów. 

 

Rok 2015 to także wygrany przetarg w ramach projektu “Internet oknem na świat” 

w konsorcjum ze spółką E-gminy. W ramach tego zadania Spółka świadczy 100 

beneficjentom projektu usługi w zakresie dostępu do Internetu wraz z instalacją sprzętu 

abonenckiego i komputerowego. Zadanie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu określonych grup społecznych. 

 

Końcem 2015 r. działalność spółki poszerzona została również o świadczenie usługi 

technicznego utrzymania, zarządzania, konserwacji i serwisowania powierzonej pasywnej 

części infrastruktury sieci szerokopasmowej wykonanej przez Urząd Miasta Bielsko-Biała. 

W nadchodzącym czasie Spółka zamierza również ubiegać się o dofinansowanie projektów 

dotyczących budowy sieci światłowodowej w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
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przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

I. Plan na najbliższe lata dla Spółki, to przede wszystkim wzmacnianie swojej pozycji na 

rynku, wzrost wartości firmy, nieustanny wzrost portfela zamówień, jak również 

poszukiwanie nowych nisz rynkowych, które pozwolą na rozszerzenie zakresu usług 

świadczonych przez Spółkę.  

 

Na zakończenie, dziękując za pokładane w Spółce zaufanie, zachęcam Państwa do 

zapoznania się z pełną treścią Raportu rocznego za rok obrotowy 2015, który obrazuje 

efekt całorocznej pracy Zarządu, Pracowników oraz Podmiotów Współpracujących 

i Partnerów. 
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2. Wybrane dane finansowe, zawierające 

podstawowe pozycje z rocznego 

sprawozdania finansowego, w tym 

przeliczone na euro 
 

Wyszczególnienie 
PLN EUR 

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Przychody ze sprzedaży 2 365 863,25 zł 2 340 239,74 zł 565 346,79 € 558 623,10 € 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 312 013,26 zł 485 527,92 zł 74 558,70 € 115 897,15 € 

Zysk (strata) brutto 205 243,04 zł 419 243,70 zł 49 044,89 € 100 074,88 € 

Zysk (strata) netto 167 137,04 zł 322 533,70 zł 39 939,07 € 76 989,88 € 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej 2 278 081,94 zł 20 207,71 zł 544 370,56 € 4 823,65 € 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej -3 218 069,52 zł -1 053 864,59 zł -768 990,04 € -251 561,02 € 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej 931 852,67 zł 1 055 474,26 zł 222 675,56 € 251 945,26 € 

Zmiana stanu środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów -8 134,91 zł 21 817,38 zł -1 943,92 € 5 207,88 € 

          

Wyszczególnienie 
PLN EUR 

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Aktywa razem 11 356 817,06 zł 6 802 914,64 zł 2 664 981,12 € 1 596 066,59 € 

Zobowiązania długoterminowe 749 333,08 zł 387 979,61 zł 175 837,87 € 91 025,88 € 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 750 697,41 zł 1 397 324,67 zł 410 817,18 € 327 833,49 € 

Kapitał własny 4 560 094,30 zł 2 894 957,12 zł 1 070 067,89 € 679 200,69 € 

Kapitał zakładowy 3 418 000,00 zł 2 818 000,00 zł 802 065,00 € 661 145,39 € 

Liczba akcji 3 418 000 2 818 000 2 818 000 2 000 000 

Zysk (strata) przypadający na jedną 

akcję (w zł / EUR) 0,05 zł 0,11 zł 0,01 € 0,04 € 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł 

/ EUR) 1,33 zł 1,03 zł 0,38 € 0,34 € 

 

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 = 4,1848 zł (1 

EURO =4,1893 zł). 
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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 = 4,2615 zł (1 EURO = 4,2623 zł ). 
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3.  Oświadczenie Zarządu w sprawie 

rzetelności i kompletności sprawozdania 

finansowego 
 

 
 

Bielsko-Biała, dn. 02 czerwca 2016 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 2015 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 

2015 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 

finansowego 
 

Bielsko-Biała, dn. 02 czerwca 2016 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 

2015, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

          

 


