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Open-Net S.A.: 308 tys. zł przychodu 
i 175 tys. zł zysku netto w III kw. 2011   r.  

Katowice,  14  listopada  2011  r.  –  Open-Net  S.A.  –  publiczny  operator 
telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w 
III kw. 2011 r. ponad 308,75 tys. zł przychodu i 145,03 tys. zł zysku netto w porównaniu do 
344,16 tys. zł przychodu i 44,60 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jeszcze w br. 
Open-Net S.A.  planuje  wyemitować pierwszą serie  obligacji  zamiennych na akcje.  Środki 
pozyskane  z  emisji  długu  zostaną  przeznaczone  na  sfinansowanie  akwizycji  na  rynku 
telekomunikacyjnym. W okresie 5 lat całkowita wartość obligacji wyniesie do 15 mln zł.

-„W III kw. 2011 r. 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, wyeliminowania 
obszarów  nierentownych  oraz  ujednolicenia  nadzoru  nad  siecią.  Jednakże  dla  wyniku 
kolejnych  kwartałów  kluczowe  będą  działania  związane  z  realizowanymi  akwizycjami.  7 
listopada sfinalizowaliśmy umowę nabycia SferaNet Sp. z  o.o.  Jeszcze w IV kw. 2011 r. 
planujemy włączenie struktur tej spółki do Open-Net S.A., co powinno niemal dwukrotnie 
zwiększyć skalę naszej działalność. Do końca grudnia planujemy także zakończyć negocjacje 
w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C.” – mówi Janusz Kumala Prezes 
Zarządu Open-Net S.A.

Bilans
30.09.2010 30.09.2011

Kapitał własny 1 823 868,57 5 590 730,24

Należności długoterminowe 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 288 694,27 3 722 589,10

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 86 934,39 104 089,70

Zobowiązania długoterminowe 0,00 824 573,39

Zobowiązania krótkoterminowe 286 054,03 1 254 084,31



Rachunek zysków i strat
01.07.2010

- 30.09.2010

01.07.2011

- 30.09.2011
Amortyzacja 38 388,92 64 479,33
Przychody netto ze sprzedaży 344 168,83 308 751,74
Zysk strata na sprzedaży -27 642,58 -256 114,08
Zysk strata na działalności operacyjnej -20 647,86 -257 267,28
Zysk strata brutto -44 609,50 145 032,72
Zysk strata netto -44 609,50 145 032,72

Rachunek zysków i strat
01.01.2010
-30.09.2010

01.01.2011
-30.09.2011

Amortyzacja 128 021,00 151 309,68
Przychody netto ze sprzedaży 1 036 723,38 1 022 271,46
Zysk strata na sprzedaży 5 369,94 -226 786,87
Zysk strata na działalności operacyjnej 7 977,72 -228 352,92
Zysk strata brutto -113 374,14 175 574,06
Zysk strata netto -113 374,14 175 574,06

***

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.
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