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I. Status prawny i organizacja Spółki
1. Dane podstawowe
nazwa przedsiębiorstwa

SferaNET Spółka Akcyjna

forma prawna
przedsiębiorstwa

Spółka Akcyjna

adres siedziby
numer telefonu

numer krs
regon
nip

ul. PCK 8, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 498 44 55
+48 33 498 44 66
biuro@sferanet.pl
www.sferanet.pl
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego
0000464462
072888096
9372408825

kapitał zakładowy

4 606 889 PLN w całości opłacony

adres poczty elektronicznej
adres strony internetowej
sąd rejestrowy

2. Powstanie Spółki
SferaNET S.A. powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.04.2013 roku. Rejestracja spółki
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464462 nastąpiła
w dniu 04 czerwca 2013 roku. SferaNET S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki wcześniej działającej
od 2003 roku na rynku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Organy Spółki
Zgodnie z §14 Statutu Spółki Zarząd może być jedno lub wieloosobowy, składający się z członków
powołanych przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej kadencji. Na koniec 2015 roku SferaNET
S.A. posiadała jednoosobowy Zarząd tj.:
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Zarząd:
- Prezes Zarządu

Bogusław Sromek

Zgodnie z § 19 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków,
a kadencja trwa przez okres trzech lat. Kadencja poszczególnych Członków nie musi być równa.
Rada Nadzorcza jest wybierana przez Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza:
Michał Damek
Krzysztof Kotas
Lesław Tlaga
Jacek Cieciak
Mirosław Hejosz

- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej

Prokurenci:
Anna Stanaszek

- Prokura samoistna

4. Akcjonariat
Na dzień 31 grudzień 2015 kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 418 000,00 zł i dzielił się na
3 418 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym:
− 2 000 000 akcji serii A,
−
500 000 akcji serii B,
−
318 000 akcji serii C,
−
600 000 akcji serii D,
Tabela 1 Wykaz akcjonariuszy posiadający przynajmniej 5% w głosach na walnym
zgromadzeniu Spółki:
Lp.

Dane
akcjonariusza

Liczba akcji

Liczba
głosów

Udział w liczbie
głosów

1 291 772
1 391 772
182 456

Udział w
kapitale
zakładowym
37,79%
40,72%
5,34%

1.
2.
3.

Henryk Wizner
Piotr Londzin
Bogusław
Sromek

1 291 772
1 391 772
182 456

4.

Pozostali

552 000

552 000

16,15%

16,15%

suma

3 418 000

3 418 000

100,00%

100,00%

37,79%
40,72%
5,34%

Źródło: Spółka
www.sferanet.pl
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Struktura akcjonariatu SferaNET
Pozostali
16,15%
Michał Moruń
5,34%

Henryk Wizner
37,79%

Piotr Londzin
40,72%

Wykres 1 Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2015 r.
Źródło: Spółka
Na

dzień

sporządzenia

niniejszego

sprawozdania

kapitał

zakładowy

Spółki

wynosi

4 606 889 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zrealizowane w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zarejestrowania zmian w Statucie Spółki
w dniu 19 lutego 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku dokonanej rejestracji, kapitał zakładowy Spółki został
podwyższony z kwoty 3.418.000,00 zł do kwoty 4 606 889,00 zł i obecnie dzieli się
na 4 606 889 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku, Spółka nie była jednostką zależną ani dominującą wobec innej
jednostki.

5. Charakterystyka działalności
SferaNET S.A. jest publicznym, ogólnopolskim niezależnym operatorem, który działa w oparciu
o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Spółka świadczy usługi za pomocą kilku
głównych technologii, w oparciu o własną infrastrukturę światłowodową oraz radiowe stacje
bazowe pracujące głównie w komercyjnych częstotliwościach. Spółka prężnie rozwija działalność
w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury światłowodowej. Celem strategicznym SferaNET
jest stworzenie dynamicznego i nowoczesnego dostawcy usług teleinformatycznych działającym
w zmieniającym się otoczeniu, zaspokajającego oczekiwania i potrzeby klientów w bardzo
krótkim horyzoncie czasowym. Dotychczasowe przychody Spółki pochodzą w większości ze
www.sferanet.pl
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sprzedaży usług w sektorze biznesowym. Jednak dzięki zrealizowaniu trzech dużych projektów
światłowodowych na terenie tzw. białych plam, pozyskano 1300 nowych klientów
indywidualnych, co sprawiło, iż proporcje przychodów z różnych sektorów systematycznie
zbliżają się do siebie.

Przedmiotem działalności Spółki SferaNET w 2015 roku były w szczególności takie zadania jak:
1. Kontynuowanie prac związanych z realizacją projektu PO IG 8.4 „Internet Szerokopasmowy
na Podbeskidziu”
2. Kontynuowanie prac związanych z realizacją projektu PO IG 8.4 „Sieć szerokopasmowa
w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie”
3. Kontynuowanie prac związanych z realizacją projektu „Podkarpacka sieć szerokopasmowa –
powiat dębicki”
4. Zakończenie realizacji ww. projektów wraz z rozliczeniem środków z Unii Europejskiej oraz
uzyskaniem pozytywnej oceny formalnej dla osiągniętych wskaźników
5. Pozyskiwanie Inwestorów
6. Rozbudowa istniejącej infrastruktury światłowodowej na terenie Bielska-Białej oraz
Andrychowa
7. Zwiększanie udziału Spółki w sektorze biznesowym na terenie województwa śląskiego oraz
małopolskiego
8. Realizacja umowy konsorcjum ze Spółką „e-gminy” w trakcie projektu „ Internet oknem na
świat” realizowanego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
9. Wykonanie modernizacji sieci radiowej poprzez zmianę lokalizacji części nadajników
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II. Zdarzenia istotne wpływające na działalność
jednostki, jakie nastąpiły w r. obrotowym
1.

W nawiązaniu do umów o dofinansowanie: z dnia 22.05.2013 roku, z dnia 04.06.2014 roku

oraz z dnia 27.06.2014 roku SferaNET kontynuowała działania mające na celu budowę łącznie
blisko 228 km sieci światłowodowej i podłączenie 1295 nowych klientów.
2.

W dniu 02 stycznia 2015 r. Spółka podpisała umowę z podmiotem z branży

telekomunikacyjnej, jako generalnym wykonawcą, na budowę dedykowanej infrastruktury
światłowodowej. Przedmiotem umowy była realizacja zadania budowy sieci światłowodowej
związanej z realizacją projektu pt. „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – pow. Dębicki”.
3.

W dniu 03 marca 2015r. Zarząd Spółki otrzymał informację, o zarejestrowaniu

w dniu 24 lutego 2015 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zrealizowanego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
W wyniku dokonanej rejestracji, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty
2.818.000,00 zł do kwoty 3.418.000,00 zł i obecnie dzielił się na 3.418.000 akcji o wartości
nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym:
a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 318.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian Statutu Spółki.
4.

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy w związku z rezygnacją Pani Anny Stanaszek z Członka

Rady Nadzorczej (rezygnacja z dnia 22 grudnia 2014 roku) dokonał wykreślenia jej z KRS oraz
wpisania powołanego na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kotas (uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2014 roku). Wpisano również
powołanie Pani Anny Stanaszek jako Prokurenta samoistnego Spółki.
5.

W dniu 08 maja 2015 roku Spółka zawarła umowę konsorcjum z podmiotem E-gminy Sp. z

o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej celem złożenia oferty na zamówienie Urzędu Miasta Bielska-Białej.
Zamówienie dotyczyło obsługi dostępu do Internetu dla 100 uczestników projektów oraz
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wsparcie techniczne nad oprogramowaniem oraz sprzętem zainstalowanym u klientów przez
okres 24 miesięcy. Przedłożona oferta konsorcjum SferaNET oraz e-gminy została uznana przez
Urząd Miasta Bielska – Białej za najbardziej korzystną. W dniu 26 czerwca 2015 roku została
zawarta umowa pomiędzy liderem konsorcjum a Urzędem Miasta Bielska-Białej.
6.

W dniu 29 czerwca 2015 roku w Kancelarii Notarialnej mgr Olgi Małachwiej odbyło się

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego m.in. podjęto uchwałę w sprawie
widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
Podwyższono kapitał zakładowy spółki z kwoty 3.418.000,00 PLN (trzy miliony czterysta
osiemnaście tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 4.218.000,00 PLN (cztery miliony dwieście
osiemnaście tysięcy złotych) i nie wyższej niż 4.718.000,00 PLN (cztery miliony siedemset
osiemnaście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1,00 PLN.
7.

W dniu 30 czerwca 2015 r. został podpisany Aneks z Centrum Projektów Polska Cyfrowa

(kiedyś Władza Wdrażająca Projekty Europejskie) do datowanej na 22 maja 2013 r. umowy
o dofinansowanie projektu „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu”. Zmianie uległ okres
kwalifikowalności wydatków. Dotychczasową datę końcową 30.06.2015 r. zastąpiono datą
30.09.2015 r. Podpisanie Aneksu, oznacza zatem wydłużenie o 3 miesiące okresu realizacji
powołanego powyżej projektu.
8.

W dniu 27 lipca 2015 Spółka otrzymała Protokół zdawczo - odbiorczy dotyczący wykonania

przedmiotu umowy z Liderem Konsorcjum tj. Spółką e-gminy sp. z o.o. Protokół potwierdził
skuteczne uruchomienie usługi dostępu do Internetu u 100 użytkowników wskazanym przez
Urząd Miasta Bielska-Białej. Przychody SferaNET z tytułu umowy konsorcjum wyniosły 96 000 zł
brutto.
9.

W dniu 30 września 2015 roku w wyniku oględzin infrastruktury oraz kontroli wszystkich

oryginalnych dokumentów związanych z realizacją projektu „Podkarpacka sieć szerokopasmowa
– pow. dębicki” eksperci Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzili osiągnięcie i utrzymanie
celów projektu i zamknęli raport z czynności technicznych z wynikiem pozytywnym.
10. We wrześniu 2015 roku Spółka poddana została kontroli na zakończenie realizacji projektu
„Podkarpacka sieć szerokopasmowa – pow. dębicki” na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Kontrola miała za zadanie sprawdzić prawidłowość realizacji projektu zgodnie
z zasadami wspólnotowymi, umową o dofinansowanie oraz zasadą unikania podwójnego
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finansowania wydatków w ramach programów operacyjnych. Kontrola zakończona została
wynikiem pozytywnym.
11. W dniach od 18 września 2015 do 31 października 2015 roku w związku z prowadzonymi na
zlecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej czynnościami w zakresie audytu
gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w siedzibie Spółki SferaNET zostały
przeprowadzone oględziny realizacji projektu "Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i
Cieszynie".

W

ramach

kontroli

sprawdzono

projekt

pod

kątem

założeń

m. in. Rozporządzenia Komisji 1828/2006 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.
W wyniku audytu jednostka kontrolująca uznała, iż

projekt jest zgodny z umową

i ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.
12. W dniu 12 października 2015 r. do Spółki wpłynął datowany na 30.09.2015 r. dwustronnie
podpisany aneks do (datowanej na dzień 27 czerwca 2014 r.) umowy zawartej przez Spółkę z
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pn.: „Podkarpacka sieć
szerokopasmowa – powiat dębicki”. Zmianie uległ okres trwania projektu. Dotychczasową datę
końcową 30 września 2015 r. zastąpiono datą 15 października 2015 r. Odpowiedniej korekcie
dostosowującej uległy w związku z powyższym Harmonogram realizacji projektu. Zawarcie
Aneksu oznacza wydłużenie o 15 dni okresu realizacji projektu.
13. W dniu 09 listopada 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana obustronnie umowa
o kredyt inwestycyjny z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze. Na mocy tej umowy Bank Spółdzielczy
w Zatorze udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie 290.000,00 PLN (słownie: dwieście
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), udostępnianych w ustalonych trzech transzach. Umowa zawarta
jest na czas określony od dnia 26 października 2015 roku do dnia 25 października 2016 roku.
Kredyt został udzielony na zasadach rynkowych (oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR
3M powiększonej o marżę banku). Środki z kredytu wykorzystane zostały wyłącznie na
następujący cel: finansowanie końcowych płatności wynikających z zestawień rzeczowofinansowych stanowiących załączniki do projektów inwestycyjnych realizowanych przy
współudziale środków Unii Europejskiej tj. projektów: "Internet szerokopasmowy na
Podbeskidziu", "Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie" oraz "Podkarpacka
sieć szerokopasmowa – pow. dębicki".
14. W listopadzie 2015 roku Spółka zakończyła współpracę z Emitel Sp. z o.o., która dotyczyła
dzierżawy nadajnika na górze Gojec przez SferaNET. Większość klientów obsługiwana przez stację
bazową z góry Grojec została rozdzielona pomiędzy inne stacje bazowe, część klientów
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obsługiwana jest za pomocą infrastruktury obcej. Likwidacja nadajnika w wymienionej lokalizacji
wiązała się z doprowadzeniem światłowodu do miasta Żywiec przez Spółkę oraz braku
rentowności powyższego masztu.
15. W listopadzie 2015 roku Spółka rozpoczęła prace mające na celu przeniesienie stacji bazowej
umieszczonej na kominie Elektrociepłowni zlokalizowanej w centrum Bielska-Białej do nowej
lokalizacji, którą jest maszt na górze Szyndzielnia. Likwidacja nadajnika w wymienionej lokalizacji
została zainicjowana przez Tauron Ciepło Sp. z o. o. z powodu planów wyburzeniowych komina.
16. W dniu 17 grudnia 2015 roku zakończyła się subskrypcja prywatna akcji serii E spółki
SferaNET S.A. W ramach subskrypcji objętych zostało 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,26 PLN
za akcję. Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z 7 osobami.

III. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu
bilansowym i mogą znacząco wpłynąć na
wyniki finansowe
1.

W dniu 29 stycznia 2016 r., SferaNET otrzymała pismo od Prezydenta Miasta

Bielska-Białej o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach postępowania
przetargowego na pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla sieci szerokopasmowej Miasta
Bielska-Białej..
2.

W dniu 18 lutego 2016 r. do Spółki wpłynęło postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy w

Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu
3 lutego 2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zrealizowanego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii E oraz zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
W wyniku dokonanej rejestracji, kapitał zakładowy Spółki został zwiększony z kwoty 3.418.000,00
zł do kwoty 4.606.889,00 PLN i obecnie dzieli się na 4.606.889 akcji o wartości nominalnej 1,00
PLN każda akcja, w tym:
a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
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c) 318.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.188.889 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Jednocześnie wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian
Statutu Spółki.
3.

W dniu 29 lutego 2016 roku Zarząd SferaNET złożył wniosek o dofinansowanie projektu

dotyczącego budowy sieci światłowodowej w województwie podkarpackim, powiat przemyski,
gminy: Przemyśl, Krasiczyn, Żurawica w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w
ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
4.

W dniu 03 marca 2016 roku SferaNET podpisała z Miastem Bielsko-Biała – Urzędem Miejskim

w Bielsku-Białej umowę, której przedmiotem jest realizacja przez Spółkę obowiązków operatora
infrastruktury polegających m. in. na:
a) świadczeniu usługi technicznego utrzymania, zarządzania, konserwacji i serwisowania
powierzonej pasywnej części infrastruktury sieci szerokopasmowej wykonanej przez Urząd,
prowadzenia

działań

marketingowych

dotyczących

powierzonej

infrastruktury

sieci

szerokopasmowej i pozyskiwanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w celu udostępniania
publicznie dostępnej części infrastruktury sieci szerokopasmowej poprzez pośrednictwo w
zawieraniu umów,
b) wsparciu Urzędu w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na rozbudowę infrastruktury sieci szerokopasmowej lub przyłączenie obiektów
należących do Urzędu do infrastruktury sieci szerokopasmowej.
Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 1 marca 2018 roku. Umowa może
zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Łączna wartość umowy za okres realizacji obowiązków operatora infrastruktury,
tj. za 24 miesiące wynosi 612.960,00 PLN brutto. Strony uzgodniły odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych typowych dla tego
typu umów.
W dniu 22 marca 2016 roku do Spółki wpłynęła podpisana dwustronnie umowa współpracy w
sprawie

świadczenia

usług

dzierżawy

łączy

telekomunikacyjnych,

zawarta

z ogólnopolskim operatorem telekomunikacyjnym. Przedmiotem niniejszej umowy, jest

www.sferanet.pl
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określenie świadczenia usług przez Operatora na rzecz Spółki, w szczególności wynagrodzenia za
te usługi, oraz postanowień treści i trybu dokonywania zamówień realizacyjnych. Umowa
reguluje warunki przekazania usług do eksploatacji, odpowiedzialność Operatora, dostępu do
służb technicznych. Ponadto określono konieczność wykonania punktu styku sieci. Umowa
określa ramowe warunki współpracy, natomiast faktyczne świadczenie usług będzie odbywało się
na podstawie każdorazowego zamówienia realizacyjnego składanego przez Spółkę, w zależności
od jej własnych potrzeb. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony (z zachowaniem 6
miesięcznego terminu wypowiedzenia przysługującej każdej ze stron), natomiast zamówienia
realizacyjne będą zawierane na czas określony (z zachowaniem 1 miesięcznego terminu
wypowiedzenia przez Operatora). Wartość umowy będzie wynikać wprost ze zrealizowanych
zamówień realizacyjnych.

IV. Przewidywany rozwój Spółki
Spółka SferaNET rozwija się w oparciu o dotychczas wdrożoną strategię, której elementami są
działania o krótszym oraz dłuższym horyzoncie czasowym. Przyjęta strategia w 2013 roku
zakładała między innymi rozbudowę istniejącej infrastruktury na skutek rozwojowych kontaktów
biznesowych, jednocześnie zwiększając udział w swoim portfelu klientów indywidualnych.
SferaNET skutecznie realizuje przyjętą strategię także poprzez zrealizowanie projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Spółka podłączyła w ramach projektów blisko
1300 abonentów, wybudowała ponad 232 kilometry sieci światłowodowej i zwiększyła swój
zasięg terytorialny kilkukrotnie. Rozległa infrastruktura na terenie kilku województw pozwala
zaplanowanie większej sprzedaży usług z przewagą dla rynku B2C.
Zdobyte dotychczas doświadczenie Zarząd Spółki planuje wykorzystać do pozyskania nowych
dotacji w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
Zarząd Spółki w nowym okresie obrachunkowym będzie kładł również nacisk na zwiększenie
sprzedaży sprzętu IT oraz zwiększenie przychodów związanych z usługami Data Center SferaNET.

www.sferanet.pl
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V. Aktualna sytuacja finansowa Spółki
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
II.
III.
F.
G.
I.
II.
III.
IV.
V.
H.
I.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym
Przychody netto ze sprzedaży produktów
- od jednostek powiązanych
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. (+), zmniejszenie wart. (-))
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
- podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- od jednostek powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
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1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 31.12.2014

2 365 863,25
2 343 714,25
0,00
0,00
0,00
22 149,00
2 109 556,59
220 479,85
136 039,52
1 164 764,24
55 350,39
0,00
390 629,81
72 118,50
0,00
46 813,58
23 360,70
256 306,66
86 088,58
0,00
0,00
0,00
86 088,58
30 381,98
0,00
0,00
30 381,98
312 013,26
410,77
0,00
319,33
0,00
0,00
0,00
0,00
91,44
107 180,99
78 794,23

2 340 239,74
2 203 610,96
0,00
0,00
0,00
136 628,78
1 798 600,03
141 539,26
164 064,16
899 424,11
44 068,25
0,00
365 034,43
59 978,59
0,00
48 797,86
75 693,37
541 639,71
18 487,15
0,00
0,00
0,00
18 487,15
74 598,94
0,00
0,00
74 598,94
485 527,92
3 805,30
0,00
3 805,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 089,52
48 619,66
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- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
K.
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
L.
Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N.
Zysk (strata) netto (I-J-K)

BILANS - AKTYWA
A.

0,00
0,00
0,00
28 386,76
205 243,04
38 106,00
0
167 137,04

31.12.2015

0,00
0,00
0,00
21 469,86
419 243,70
96 710,00
0,00
322 533,70

31.12.2014

I.
II.
III.
IV.
V.

AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

I.
II.
III.
IV.

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

754 327,86
16 131,31
343 152,48
383 817,51
11 226,56

771 196,69
34 343,92
703 430,99
18 665,72
14 756,06

AKTYWA RAZEM

11 356 817,06

6 802 914,64

B.

BILANS - PASYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
B.
I.
II.
III.
IV.

KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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10 602 489,20
15 906,70
10 506 105,25
0,00
8 250,00
72 227,25

6 031 717,95
24 952,50
5 972 429,25
0,00
8 250,00
26 086,20

31.12.2015

31.12.2014

4 560 094,30
3 418 000,00
0,00
0,00
34 445,32
0,00
1 498 000,14
-557 488,20
167 137,04
0,00
6 796 722,76
4 041,00
749 333,08
1 750 697,41
4 292 651,27

2 894 957,12
2 818 000,00
0,00
0,00
8 642,62
0,00
600 000,00
-854 219,20
322 533,70
0,00
3 907 957,52
1 682,00
387 979,61
1 397 324,67
2 120 971,24

11 356 817,06

6 802 914,64

13

W 2015 roku Spółka SferaNET osiągnęła przychody w kwocie 2 365 863,25 zł. W
porównaniu do 2014 roku jest to wynik wyższy o 1,09%. Spółka wypracowała zysk netto
w wysokości 167 137,04 zł, w odniesieniu do porównywanego okresu roku ubiegłego jest
to wynik niższy. W 2015 r. Zarząd Spółki mając na celu rentowność prowadzonych
inwestycji w sieci światłowodowe wprowadził promocyjną prolongatę płatności dla
nowych klientów indywidualnych. Promocyjna prolongata umożliwia nowemu klientowi,
który jest związany z innym operatorem umową na czas określony, korzystanie z usług
SferaNET w cenie 1 zł netto do czasu zakończenia umowy z konkurencyjnym podmiotem.
Taka strategia pozyskiwania klientów pozwala na maksymalne wysycenie rynku
na obszarze prowadzonej inwestycji. Stosowanie promocyjnej prolongaty oznacza
również dla Spółki odsunięcie w czasie przychodów z nowo pozyskanego klienta, ale
jednocześnie gwarantuje długoterminową współpracę z klientem.

2 500 000,00

2 045 509,31
2 000 000,00

1 759 380,50

Przychody ze
sprzedaży
abonamentów

1 500 000,00

1 000 000,00

444 230,46

Przychody ze
sprzedaży usług
dodatkowych

298 204,94
500 000,00

136 628,78

22 149,00
0,00

2015 rok

Przychody ze
sprzedaży towarów i
materiałów

2014 rok

Wykres 2 Struktura przychodów w wariancie porównawczym za 2015 r. i 2014 r. (w zł)
Źródło: Spółka
Powyższy wykres przedstawia strukturę przychodów Spółki z podziałem na usługi
abonamentowe oraz usługi dodatkowe. W porównaniu do 2014 roku Spółka odnotowała
wzrost przychodów abonamentowych o 16,26%. Planowany kilkuprocentowy wzrost
przychodów ogółem został wypracowany. Również osiągnięty został cel na 2015 rok czyli
znaczące zwiększenie przychodów z usług abonamentowych. W oparciu o uzyskane dane
źródłowe, w 2016 roku Zarząd zakłada dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży usług
abonamentowych.

www.sferanet.pl
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Analizując koszty z podstawowej działalności operacyjnej Spółki w 2015 widoczny jest ich
wzrost o 310 956,56 zł w stosunku do 2014 roku. Warto zaznaczyć, iż zmieniła się
znacząco wysokość poszczególnych kosztów. Największy wzrost odnotowano w kosztach
amortyzacji.
Wartość kosztów amortyzacji w 2015 roku ulega znacznemu powiększeniu w stosunku
do roku poprzedniego z wartości 141 539,26 złotych do 220 479,85 złotych. Zwiększenie
kosztów amortyzacji wynika z przekazania w ewidencji księgowej wartości zakończonych
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przekazane środki trwałe
dotyczą projektów pn.: „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu” obejmujący
zasięgiem 7 miejscowości (blisko 100 km sieci) oraz pn.: „Podkarpacka sieć
szerokopasmowa – powiat dębicki” w ramach którego wybudowano 46 km sieci
światłowodowej i podłączono 220 abonentów. Otrzymane środki pieniężne z Unii
Europejskiej przeznaczone na sfinansowanie wytworzenia środków trwałych, zostały
zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Stopniowo kwoty rozliczeń będą
zwiększać pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych
sfinansowanych z tych źródeł. Oznacza to, że dokonując odpisów amortyzacyjnych
od środków trwałych, których wytworzenie sfinansowano częściowo ze środków dotacji,
Spółka będzie jednocześnie zapisem równoległym zwiększać pozostałe przychody
operacyjne. Wzrost kosztów amortyzacji w ogólnym rachunku wyników Spółki będzie
częściowo kompensowany poprzez pozostałe przychody.
W 2015 roku znaczący wzrost odnotowano również na kosztach usług obcych. Wzrost
kosztów wynika ze znacznego przyrostu liczby klientów, gdzie na koniec 2015 roku Spółka
świadczyła usługi 1 300 nowym abonentom. Część kosztów była związana z procesem
uruchomienia usług u nowych klientów. Wzrost wynagrodzeń w badanym okresie
w porównaniu do 2014 roku wynika ze zwiększenia liczby pracowników zatrudnionych
do pozyskiwania nowych klientów.

www.sferanet.pl
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Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
3,42%

Pozostałe koszty
rodzajowe
2,22%

Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
1,11%

Amortyzacja
10,45%
Zużycie materiałów i
energii
6,45%

Wynagrodzenia
18,52%

Podatki i opłaty
2,62%

Usługi obce
55,21%

Wykres 1 Struktura kosztów rodzajowych w 2015 roku
Źródło: Spółka
W 2015 roku największy udział, tj. 55,21% w całkowitych kosztach Spółki stanowiły usługi
obce. Związane były one głównie ze współpracą z koncernem Tauron w zakresie
dzierżawy miejsc na kominach elektrociepłowni oraz dzierżawy podbudowy słupowej na
której posadowione są kable oraz urządzenia infrastruktury teletechnicznej. Ponadto
istotnym składnikiem kosztów są również zakupy transmisji danych oraz obsługa usług
głosowych. Realizacja projektów sieci światłowodowej spowodowała również wzrost
kosztów dzierżawy kanalizacji kablowej. Głównym świadczeniodawcą w tym zakresie jest
firma Orange. Kolejną znaczącą pozycję kosztową, stanowiły wynagrodzenia. Dzięki
zwiększeniu zatrudnienia w dziale sprzedaży, udało się zwiększyć liczbę nowych klientów
abonamentowych. Poprzez utrzymanie stanowisk pracy w obszarze wsparcia sieci,
zmniejszono koszty firm zewnętrznych realizujących dotychczas prace związane z obsługą
sieci teletechnicznej.
Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła marżę brutto na sprzedaży na poziomie
10,83%, co oznacza spadek wskaźnika w stosunku do roku ubiegłego. Wynik brutto
zamknął się zyskiem w kwocie 205 243,04 zł. Na prezentowany wynik głównie składają się
przychody ze sprzedaży usług abonamentowych, które są wyższe o 16,26%
od przychodów ze sprzedaży usług abonamentowych za porównywany 2014 roku.
Wypracowany przez Spółkę w 2015 roku wysoki wynik EBITDA wyniósł 532 493,11 zł.
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2 500 000,00

2 365 863,25

2 340 239,74

2 000 000,00

Przychody ze
sprzedaży
EBITDA

1 500 000,00

Zysk netto

1 000 000,00
532 493,11
500 000,00

627 067,18
322 533,70

167 137,04
0,00
2015 rok

2014 rok

Wykres 2 Wartość przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto na koniec 2015 r.
i 2014 r. (w zł)
Źródło: Spółka
12 000 000,00
10 602 489,20
10 000 000,00
8 000 000,00

Aktywa trwałe

6 031 717,95
6 000 000,00

Aktywa obrotowe

4 560 094,30

Kapitał własny

4 000 000,00
2 000 000,00

2 894 957,12
754 327,86

771 196,69

2015 rok

2014 rok

0,00

Wykres 3 Wartość aktywów trwałych i obrotowych oraz kapitału własnego w 2015 r. i
2014 r. (w zł)
Źródło: Spółka
Na koniec 2015 roku, suma bilansowa osiągnęła poziom 11 356 817,06 zł i wzrosła o
66,94% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (6 802 914,64 zł). Wzrost
nastąpił po stronie aktywów na poziomie rzeczowego majątku trwałego. Spółka
zakończyła realizację trzech projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej. Wybudowano sieć światłowodową dla powiatu dębickiego oraz
infrastrukturę dostarczającą szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Podbeskidzia.
www.sferanet.pl

17

Końcem 2015 r. oddano również do użytkowania sieć szerokopasmową w Goleszowie,
Ustroniu i Cieszynie. Spółka inwestuje również w infrastrukturę umożliwiającą
zaoferowanie usług w nowych lokalizacjach w Bielsku-Białej. Odnotowano również wzrost
w obszarze kapitału własnego po stronie pasywów. Spółka nie konsumuje pozyskanych
środków tylko przeznacza je na rozwój oraz zwiększenie potencjału kierowanych do
klientów usług telekomunikacyjnych. Do zakończenia realizacji projektów inwestycyjnych
oraz rozwoju istniejącej sieci, Spółka pozyskała finansowanie zewnętrzne. W wyniku czego
nastąpił również wzrost zobowiązań w pasywach bilansu.

Tabela 2 Analiza wskaźnikowa
2015 rok

2014 rok

10,83%
13,19%
7,06%
8,68%
1,47%
3,67%

23,14%
20,75%
13,78%
17,91%
4,74%
11,14%

Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik bieżący
Wskaźnik szybki
Wskaźnik gotówki

0,43
0,42
0,22

0,55
0,53
0,01

Wskaźniki stanu zadłużenia
Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia

0,60

0,57

Wskaźniki sprawności zarządzania majątkiem obrotowym
Wskaźnik obrotu należnościami (w dniach)
Wskaźnik obrotu zapasami (w dniach)

53
2

260
5

Wskaźniki efektywności zarządzania zasobami
Cykl rozliczeniowy zobowiązań (w dniach)

243

169

Marża zysku ze sprzedaży
Wskaźnik rentowności operacyjnej
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)

Źródło: opracowanie na podstawie danych Spółki
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Analiza wskaźnikowa wykazuje, iż w okresie sprawozdawczym ponoszone nakłady
na pozyskanie i utrzymanie klientów w nowych lokalizacjach spowodowały spadek
rentowności we wszystkich obszarach działalności Spółki. Wyniki analizy wskazują również
na

intensywne

wykorzystanie

okresu

promocyjnej

prolongaty

przez

klientów

abonamentowych. W większości przypadków był to jednak koszt jednorazowej inwestycji,
dzięki której możliwym będzie pozyskanie kolejnych klientów abonentowych. Działalność
Spółki była rentowna na poziomie osiągniętej marży ze sprzedaży. Profity wynikające
z nakładów poniesionych w 2015 r. na rozbudowę sieci infrastrukturalnej będą widoczne
w kolejnych latach.
Wskaźniki związane z rentownością aktywów i kapitału własnego zmniejszyły się. Wartość
tych wskaźników świadczy jednak zarówno o efektywnym wykorzystaniu kapitału
własnego, jak również obrazuje prawidłowość zarządzania posiadanym majątkiem Spółki.
Wskaźniki związane z płynnością Spółki odnotowały spadek na wszystkich poziomach
w porównaniu do 2014 r. Wskaźnik gotówki znacząco się poprawił. Nadal stabilnie
zachowywał się wskaźnik zadłużenia, który utrzymał się na poziomie 0,6.
Rotacja należności handlowych w porównaniu do 2014 r. uległa znaczącemu obniżeniu.
Cykl rozliczeniowy zobowiązań wydłużył się, głównie z konieczności prefinansowania
części inwestycji finansowanych dotacją. Wpływ środków z dotacji nastąpi w 2016 r.

Komentarz Zarządu:
W 2015 roku działania Spółki SferaNET koncentrowały się na pozyskiwaniu nowych
klientów biznesowych oraz zwiększaniu przychodów abonamentowych od klientów
indywidualnych. Wyniki prowadzonych działań Zarząd ocenia zadowalająco, ponieważ
wartość przychodów ze sprzedaży usług abonamentowych w 2015 jest wyższa o ponad
16% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Powyższe wyniki są tym bardziej
satysfakcjonujące, iż zostały wypracowane w warunkach niekorzystnej sytuacji na rynku
usług telekomunikacyjnych spowodowanych coraz niższymi cenami jednostkowymi usług.
W ocenie Zarządu utrzymanie wysokiego wyniku EBITDA w 2015 roku jest wynikiem
dobrej sytuacji finansowej a także zadowalającym wynikiem z działalności operacyjnej
Spółki.
Zarząd aktywnie poszukuje nowych możliwości rozwoju Spółki poprzez pozyskanie
środków finansowych z Unii Europejskiej, biorąc udział w konferencjach, szkoleniach oraz
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webinariach na temat finansowania projektów IT w kontekście nowej perspektywy
finansowej.

VI. Prognozy finansowe
Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

VII. Majątek Spółki
należności

oraz

zobowiązania

i

Podstawowy majątek SferaNET S.A. stanowią środki trwałe, będące elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej. W skład infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzą
stacje bazowe zlokalizowane w następujących punktach tj.:
•

EC2 – Czechowice-Dziedzice,

•

Szyndzielnia – Bielsko-Biała

•

Magurka – Wilkowice,

•

Cieszyn,

W 2015 r. Spółka zakończyła realizację projektów współfinansowanych ze środków
udziale UE. Majątek Spółki powiększył się o ponad 230 km sieci szerokopasmowej
w następujących lokalizacjach:
•

podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki

•

Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu (Bierna, Buczkowice, Bystra, Godziszka,

Łodygowice, Meszna, Szczyrk, Rybarzowice, Wilkowice, Żywiec)
•

Internet szerokopasmowy w Cieszynie, Ustroniu i Goleszowie.

Ponadto Spółka jest właścicielem ok. 100 km sieci światłowodowej na terenie
województwa śląskiego i małopolskiego.

www.sferanet.pl
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Dodatkowo ważnymi składnikami w strukturze majątku są specjalistyczne sprzęty takie jak
reflektometr czy spawarka światłowodowa oraz serwery nowej generacji i środki
transportu.
Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności Spółki. Na zobowiązania długoterminowe
składają się kredyty, z których sfinansowane są inwestycje rozwijające infrastrukturę
światłowodową.
Należności wynikają z bieżących usług realizowanych dla klientów. Należności
przeterminowane są na bieżąco monitorowane, a także podejmowane są czynności
windykacyjne

we

współpracy z

zewnętrzną

firmą

windykacyjną. W

zakresie

przeterminowanych należności występują okresowe problemy ze ściągalnością, jednakże
nie stanowi to zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania firmy.

VIII. Przysługujące
biurowych

prawo

do

pomieszczeń

SferaNET S.A. korzysta z pomieszczeń biurowych na podstawie umowy najmu zawartej
z Henrykiem Wizner.

IX. Opis organizacji grupy kapitałowej
SferaNET S.A. nie posiada jednostek zależnych. Spółka nie jest również jednostką
zależną względem innego podmiotu.

X. Informacje na temat aktywności w
obszarze rozwiązań innowacyjnych
wprowadzanych w przedsiębiorstwie
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Emitent, jako przedsiębiorstwo działające w sektorze IT, nieustannie podejmuje szereg
intensywnych działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych,
zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poszerzania o nowe produkty oferty dla klientów
Spółki. Emitent utrzymuje w tym celu stały, silnie zmotywowany i kompetentny zespół
pracowników

oraz

współpracowników,

którzy

opracowują

nowe

rozwiązania

w obszarach produktowych Spółki.

XI. Sytuacja kadrowa
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w 2015 roku na podstawie
art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 5 Załącznika 1 do tego
rozporządzenia:
−

zatrudnienie w osobach – 8,83,

−

zatrudnienie w etatach – 8,83.

Powierzone zlecenia Spółka realizowała z udziałem partnerów i podwykonawców, ściśle
współpracujących ze Spółką. W 2016 r. Spółka nie planuje zwiększenia zatrudnienia.

XII. Posiadane przez Spółkę oddziały
W 2015 r. Spółka nie posiadała oddziałów bądź zakładów samodzielnie prowadzących
działalność gospodarczą.

XIII. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
13.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Spółka prowadząc działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uzależniona jest
od zmian zachodzących w jej gospodarce. Popyt na usługi telekomunikacyjne jest
stabilny i wciąż rośnie. Niemniej jednak istnieje ryzyko, iż wraz ze spadkiem koniunktury
w gospodarce może obniżyć się zainteresowanie na niektóre, przede wszystkim droższe
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produkty Spółki. Zła sytuacja na rynku może również wpływać na nastroje potencjalnych
inwestorów, zwiększając ryzyko i koszty inwestycji, co może zagrozić realizacji planów
ekspansji SferaNET zarówno w kwestii obszarowej jak i technologicznej. Doprowadzić
to może do wystąpienia niepożądanych skutków w postaci spowolnienia tempa wzrostu
skali działalności Spółki czy utrudnionego dostępu do zewnętrznych źródeł
finansowania.
13.2. Ryzyko wzrostu konkurencji
Aktualnie Spółka działa na rynku telekomunikacyjnym, który charakteryzuje
się relatywnie dużą konkurencją. Nie można jednakże wykluczyć, że w najbliższym czasie
nastąpi zaostrzenie walki konkurencyjnej, które mogłoby wpłynąć na konieczność
jeszcze większego obniżenia marży ograniczając w ten sposób rentowność prowadzonej
przez Spółkę działalności.
SferaNET S.A. stara się zachować silną pozycję rynkową oferując bardzo konkurencyjne
ceny w regionie oraz stabilną jakość usług.
W 2015 r. dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w obszarze
tzw. ‘białych plam’ Spółka znacząco zwiększyła zasięg dostępu swoich usług.
Dodatkowo pakietowanie usług internetowych wraz z usługami telekomunikacyjnymi,
a od 2014 r., również telewizyjnymi zwiększa konkurencyjność oferty Spółki w stosunku
do pozostałych dostawców usług internetowych.
13.3. Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Spółka działa w wąskiej branży specjalistów. Poszukiwane umiejętności na poziomie
użytkownika technologii teleinformatycznych ma zaledwie 16,7% absolwentów. Rosnąca
konkurencja na rynku specjalistów ICT może stworzyć ryzyko odejścia kluczowych
pracowników do konkurencji, oferującej lepsze warunki zatrudnienia, a także trudności
ze znalezieniem zastępstwa na opuszczone stanowisko.
13.4. Ryzyko związane z rozbudową infrastruktury
Ważny element strategii SferaNET S.A. to rozbudowa własnej infrastruktury sieci. Przy
tak poważnych inwestycjach istnieje ryzyko wystąpienia wielu niepożądanych zdarzeń
na wszystkich jej etapach, powodując straty finansowe. Jednak takie ryzyko firma
minimalizuje poprzez wyniesione doświadczenia w wielu wykonanych z sukcesem
www.sferanet.pl
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inwestycji.

13.5. Ryzyko związane z realizowaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
W 2015 r. Spółka zakończyła realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.
Przeprowadzone kontrole, zarówno od strony celowości wydatkowych środków jak
również

należytego

wykonania

realizowanych

kontraktów,

nie

wykazały

nieprawidłowości.

XIV. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w
przypadku podmiotów, których papiery
wartościowe zostały dopuszczone do
obrotu na jednym z rynków regulowanych
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Instrumenty finansowe Spółki, uchwałą nr 1125/2012 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku, zostały wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Wobec powyższego, akcje
Emitenta nie znajdują się w publicznym obrocie na rynku regulowanym. Wywiązując się
jednak z obowiązku nałożonego §5 pkt. 6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminie ASO, Emitent
w raporcie rocznym w osobnym dokumencie przedstawia informacje na temat
stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na NewConnect”.
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