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Oleśnica, 08 sierpnia 2012r.

Szanowni Akcjonariusze,

 Zarząd Yureco S.A. ma przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny obejmujący okres                                        

od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. Raport zawiera informacje na temat wybranych danych finansowych, 

czynników, zdarzeń oraz aktywności Spółki w okresie objętym raportem.

 W ocenie Zarządu Spółki II kwartał 2012 r. należał do bardzo dobrych, stabilnych i nastawionych na 

przeprowadzenie znacznych modernizacji i pozyskanie nowych klientów, jednakże przy minimalizacji 

ponoszonych na ten cel kosztów. Spółka zanotowała zauważalnie wyższe wyniki finansowe na poziomie 

przychodów, jak i zysku netto. Podłączona została znaczna liczba klientów indywidualnych, jak                                    

i biznesowych. Wynik finansowy osiągnięty w II kwartale 2012 r. okazał się zgodny z założeniami Zarządu                  

i daje możliwość dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Pośrednim powodem lepszej kondycji finansowej 

spółki jest niewątpliwie skutecznie przeprowadzona reorganizacja kosztów działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem. 

     

Z poważaniem,

Jerzy Dudkowski
Prezes Zarządu Yureco S.A.
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Nazwa

Siedziba

Adres

Oznaczenie sądu

Nr KRS

NIP

REGON

Telefon

Fax

E-mail

Strona www

Yureco Spółka Akcyjna

Oleśnica

ul. Armii Krajowej 43, 56-400 Oleśnica

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego.

0000374705

911-18-28-994

932901919

71 398 3000

71 398 6715

info@yureco.pl

www.yureco.pl

DANE SPÓŁKI

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Dudkowski

Michał Dudkowski

ZARZĄD SPÓŁKI

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Telka-Dudkowska

Krystyna Mochalska

Zbigniew Adamczak

Andrzej Konarski

Jarosław Golecki

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Nazwisko

Paweł Dudkowski

Michał Dudkowski

Barbara Dudkowska

Jerzy Dudkowski

Pozostali

Razem

Liczba posiadanych akcji

1 500 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 323 526

6 323 526

Procent ogólnej liczby akcji

23,72%

23,72%

15,81%

15,81%

20,93%

100,00%

Procent głosów na WZA

23,72%

23,72%

15,81%

15,81%

20,93%

100,00%

AKCJONARIUSZE I STRUKTURA KAPITAŁU:
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I . Informacje Zarządu Yureco S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 

Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez 

działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

 W drugim kwartale 2012 r. Zarząd konsekwentnie realizował założenia przyjętej strategii rozwoju 

Spółki. Działalność Yureco skupiała się w dużej mierze na działaniach marketingowo – sprzedażowych. 

Został utworzony nowy dział marketingu i reklamy, którego głównym zadaniem jest projektowanie 

zewnętrznego wizerunku Spółki poprzez tworzenie materiałów reklamowych i ich dystrybucji na 

obszarach zasięgu, w celu pozyskania nowych klientów i tym samym zwiększenia wielkości sprzedaży.                    

W okresie objętym raportem przeprowadzono znaczną ilość prac ziemnych oraz innych robót związanych 

z budową sieci światłowodowej, modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 

przebudową stacji nadawczych.

W czasie EURO 2012 Spółka dostarczała łącza internetowe dla Strefy Kibica na terenie Wrocławia.                                  

W II kwartale 2012 roku podpisano również umowy na podłączenie innych łącz internetowe o dużych 

parametrach, między innymi dla jednej z sieci międzynarodowych hoteli, operatora telekomunikacyjnego 

oraz punktu poboru opłat na nowo otwartej Autostradzie A4.

W II kwartale zintensyfikowano również prace związane z podłączaniem usługi telefonu stacjonarnego. 

Sfinalizowane zostało podłączenie usługi sieci telefonicznej do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy                          

i jednostek mu podległych. Z uwagi na wysoką jakość wykonanej usługi oraz zadowolenie odbiorcy z jej 

funkcjonowania zostały złożone kolejne oferty dla instytucji znajdujących się na terenie zasięgu Spółki, 

m.in. Urząd Gminy w Oleśnicy.

Drugi kwartał to także prace związane z organizacją wyścigu kolarskiego „RDI-Nocne Wyzwanie”, który ma 

na celu, poza promocją kolarstwa na terenie powiatu i gminy Oleśnica, również znaczącą kampanię 

reklamową promującą Spółkę, jej usługi i tworzenie pozytywnego wizerunku. Impreza odbyła się w dniu                 

8 lipca 2012r., wzięła w niej udział znaczna liczba kolarzy z całej Polski. 

 W związku ze zmianą sposobu nadawania telewizji analogowej na cyfrową, działania spółki zostały 

również skierowane na modernizację infrastruktury telewizji naziemnej dla największej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Oleśnicy. W ramach tego projektu Spółka oferuje sprzedaż i dzierżawę dekoderów 

służących do odbioru telewizji cyfrowej w odbiornikach starej generacji.



Dane w złotych

Kapitał własny

Należności długoterminowe

Należności krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Na 30.06.2012

2 840 939,05

0,00

224 810,60

39 709,34

1 343 828,00

1 110 678,80

Na 30.06.2011

990 748,64

0,00

597 312,59

297 270,17

1 842 684,00

2 597 380,39

BILANS

Amortyzacja

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk/strata na sprzedaży

Zysk/strata na działalności operacyjnej

Zysk/strata brutto

Zysk/strata netto

Wyszczególnienie

II kwartał 2012 r.

256 796,68

1 228 389,74

-251,78

74 418,12

46 339,14

37 687,14

I półrocze 2012 r.

524 879,99

2 413 380,56

-35 108,78

135 557,88

84 871,07

64 626,07

II kwartał 2011 r.

138 461,07

897 364,15

33 438,04

48 869,11

11 995,02

11 756,02

I półrocze 2011 r.

231 563,53

1 934 813,93

133 520,47

151 551,65

64 256,02

54 707,02

od 01.04.2012
do 30.06.2012
(dane w złotych)

od 01.01.2012
do 30.06.2012

(dane w złotych)

od 01.04.2011
do 30.06.2011

(dane w złotych)

od 01.01.2011
do 30.06.2011

(dane w złotych)
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II . Wybrane dane finansowe za II kwartał 2012 r.
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III . Komentarz Zarządu Yureco S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe.

 W drugim kwartale 2012r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 228,39 tys. PLN co oznacza 

wzrost o 36,9% w porównaniu z przychodem z analogicznego okresu 2011r. kiedy to przychody wyniosły 

897,36 tys. PLN. Ponadto zysk netto w tym samym okresie ukształtował się na poziomie 37,69 tys. PLN co 

stanowi wzrost o ponad 220 % w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

W pierwszym półroczu 2012r. przychody ze sprzedaży produktów i towarów wyniosły 2 413,30 tys. PLN 

wzrost o ponad 478,50 tys. PLN w stosunku do półrocza roku 2011. Mimo wzrostu przychodów ze 

sprzedaży w pierwszym półroczu 2012r. spółka odnotowała stratę ze sprzedaży w kwocie 35,11 tys. PLN co 

było spowodowane głównie wzrostem amortyzacji o ponad 293,30 tys. PLN w porównaniu do pierwszego 

półrocza 2011r. W 2012r. Spółka oddała do użytkowania elektroniczną platformę wymiany danych B2B                     

o klientach wspierająca procesy biznesowe, amortyzacja wyżej wymienionej platformy przyczyniła się do 

wzrostu kosztów i straty ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2012r.

 Przedstawione wyniki finansowe wskazują, że podejmowane decyzje inwestycyjne spółki zmierzają 

we właściwym kierunku i przynoszą wymierne korzyści w postaci większych przychodów oraz zysku netto.

Jerzy Dudkowski
Prezes Zarządu Yureco S.A.


