
 

  

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Grupa Open-Net S.A. przekroczyła prognozę zysku na rok 2011 o 843,31%  

 

Katowice, 15 lutego 2011 r. – Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny 

dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w IV kw. 2011 r. 

822,19 tys. zł przychodu i 649,29 tys. zł zysku netto w porównaniu do 309,43 tys. zł 

przychodu i 110,71 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jednocześnie na 

poziomie Grupy tj. (włączając wyniki spółki zależnej SferaNet Sp. z o.o.) Open-Net S.A. 

osiągnął łącznie na koniec 2011 r. 3,82 mln zł przychodu oraz 915 tys. zł zysku netto, co 

oznacza przekroczenie prognozy na rok 2011 o 87,03% na poziomie przychodu oraz o 

843,31% na poziomie zysku netto. 

-„IV kwartał był rekordowym okresem w historii Open-Net S.A. Na poziome jednostkowym 

zanotowaliśmy 822,19 tys. zł przychodu ze sprzedaży w porównaniu do 309 431,87 przychodu 

analogicznym okresie 2010 roku, co oznacza wzrost o ponad 165% r-d-r. Co ważne, obserwowany 

wzrost wynika z rosnącej skali działalności Spółki oraz wzrostu efektywności działań sprzedażowych, 

dlatego też spodziewamy się utrzymania tej dynamiki w kolejnych okresach sprawozdawczych. 

IV kw. 2011 r. to także bardzo udany okres pod względem osiągniętego wyniku netto, który wyniósł 

aż 649,29 tys. zł w porównaniu do 110,71 tys. zł straty r-d-r. Przy czym warto tu zwrócić uwagę, iż 

ponadprzeciętny wyniku netto w tym okresie to w dużym stopniu rezultat rozwiązania rezerwy i 

sprzedaży należności w wysokości 527,06 tys. zł na rzecz wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego 

się windykacją. Poprawa rentowności to także efekt zwiększenia zdolności Open-Net S.A. do 

podnoszenia przychodów bez generowania proporcjonalnego wzrostu kosztów stałych. 

W raporcie za IV kw. 2011 r. zdecydowaliśmy się także na pokazanie wyników naszego podmiotu 

zależnego SferaNet Sp. z o.o., który na koniec 2011 roku wypracował 1,97 mln zł przychodu i ponad 

90,14 tys. zł zysku netto. Open-Net S.A. oraz Sfera-Net Sp. z o.o. zanotowały łącznie na koniec 2011 

r. 3,82 mln zł przychodu oraz 915 tys. zł zysku netto co oznacza, iż w przypadku publikacji 

skonsolidowanych danych prognoza na rok 2011 zostałaby przekroczona o 87,03% na poziomie 

przychodu oraz o 843,31% na poziomie zysku netto. Jednocześnie osiągnięty wynik byłby zbliżony do 

prognozy na rok 2012, która zakładała osiągnięcie 4,05 mln zł przychodu i 357 tys. zysku netto. 

Docelowo planujemy dokonać pełnej integracji struktur Open-Net S.A. oraz SferaNet Sp. z o.o., co 

powinno nastąpić do końca 2012 r.” – mówi Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A. 

 

Wybrane dane finansowe OPEN-NET S.A. 

   

Bilans 31.12.2010 31.12.2011 

Kapitał własny 1 713 156,18 
6 240 021,65 

Należności długoterminowe 0,00 
0,00 

Należności krótkoterminowe 152 534,74 
2 552 452,99 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 93 346,95 
69 813,70 

Zobowiązania długoterminowe 29 600,00 
0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 196 366,71 
2 986 182,02 



 

   

  

 

 

Rachunek zysków i strat 
01.10.2010 

- 31.12.2010 

01.10.2011 

- 31.12.2011 

Amortyzacja 37 044,12 66 630,29 

Przychody netto ze sprzedaży 309 431, 87 822 190,15 

Zysk strata na sprzedaży -5 135,85 125 088,26 

Zysk strata na działalności operacyjnej - 109 382,03 541 657,89 

Zysk strata brutto -110 712,39 649 291,41 

Zysk strata netto -110 712,39 649 291,41 

 

Rachunek zysków i strat 
01.01.2010 

-31.12.2010 

01.01.2011 

-31.12.2011 

Amortyzacja 165 065,12 217 939,97 

Przychody netto ze sprzedaży 1 346 155,25 1 844 461,61 

Zysk strata na sprzedaży 234,09 -101 698,61 

Zysk strata na działalności operacyjnej - 101 404,31 313 304,97 

Zysk strata brutto - 224 086,53 824 865,47 

Zysk strata netto - 224 086,53 824 865,47 

 

 

Wybrane dane finansowe SferaNet Sp. z o.o. 

  

Bilans 31.12.2010 

Kapitał własny 786 992,61 

Należności długoterminowe 0,00 

Należności krótkoterminowe 532 128,26 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 317,20 

Zobowiązania długoterminowe 24 190,57 

Zobowiązania krótkoterminowe 813 819,21 

  

  

Rachunek zysków i strat 
01.01.2011 

- 31.12.2011 

Amortyzacja 83 818,18 

Przychody netto ze sprzedaży 1 978 428.40 

Zysk strata na sprzedaży 226 823,49 

Zysk strata na działalności operacyjnej 129 166,57 

Zysk strata brutto 90 667,18 

Zysk strata netto 90 144,18 

 

 

*** 



 

OPEN-NET S.A. 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. 

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. 

 

Kontakt: 

Nova Capital Advisors Sp. z o.o.  

Telefon: (48) 692 949 301 

e-mail: p.wasiewicz@nca.com.pl 


