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Oleśnica, 12 luty 2013r.

Z poważaniem,

Jerzy Dudkowski
Prezes Zarządu Yureco S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący okres od 01.10.2012 r. 

do 31.12.2012 r.  zawierający informacje na temat wybranych danych finansowych, czynników, zdarzeń 

oraz aktywności Spółki w okresie objętym raportem.

Czwarty kwartał 2012 r. charakteryzował się działaniami nastawionymi przede wszystkim na 

zakańczanie rozpoczętych inwestycji, modernizację istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 

prowadzenie podstawowej działalności Spółki tj. podłączanie nowych abonentów. Znaczna część czasu 

została poświęcona również na wykonywanie  instalacji do monitoringu obiektów. Jednocześnie kontynu-

owane były prace związane z  ciągłym udoskonalaniem infrastruktury, polepszeniem jakości usług i rozszer-

zeniem zasięgu działania oraz uatrakcyjnieniem oferty handlowej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.
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 Spis Treści

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Informacje ogólne .

Informacje Zarządu Yureco S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent  

odejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012r.

Komentarz Zarządu Yureco S.A. Na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok 

obrotowy.

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.
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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, www.rdi.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:

I . Informacje ogólne .

Dane aktualne na dzień 12 lutego 2013 r.
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II . -

-

 

Informacje Zarządu Yureco S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emi-

tent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Czwarty kwartał 2012 r. to niezmiennie dążenie do realizacji założonej strategii rozwoju Spółki oraz 

ciągłe rozszerzanie pakietów i zakresu świadczonych usług. W ostatnich miesiącach wyjątkowo dynami-

cznie wzrastała ilość zamówień na wykonanie instalacji do monitoringu obiektów. W raportowanym 

kwartale wykonano instalację do monitoringu i podłączono większość terenów należących do miasta 

Oleśnica tj. parki, place zabaw, a także Straż Miejską i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Bardzo szybko rozwija się również część działalności związana z podłączeniami telefonicznymi, 

ponieważ Spółka wciąż zdobywa nowych odbiorców. Należy podkreślić, że poza indywidualnymi gospo-

darstwami domowymi oraz przedsiębiorstwami są to przede wszystkim instytucje samorządowe, szkoły, 

spółdzielnie i inne, a zatem klienci należący do grupy klientów masowych, generujących większe niż 

przeciętne przychody.

Dodatkowo Spółka wygrała przetarg na dostarczenie 25 komputerów i wykonanie sieci informatycznej 

w jednej z lokalnych szkół. Wartość kontraktu wyniosła około 60 000 złotych, a jego realizacja przyczyniła 

się do wzmocnienia pozycji Spółki na rynku lokalnym.

Jednocześnie czwarty kwartał 2012 r. to ciągła modernizacja istniejącej infrastruktury telekomunika-

cyjnej. Przebudowa istniejących oraz budowa nowych stacji nadawczych, szkieletów światłowodowych na 

terenie zasięgu, tj. województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Sukcesywna przebudowa mająca na 

celu usprawnienie i unowocześnienie działania urządzeń będzie miała wymierne korzyści i bezpośrednie 

przełożenie na zwiększenie ilości zadowolonych klientów i tym samym na lepsze wyniki finansowe Spółki 

w kolejnych kwartałach. Z ciągłą modernizacją sieci związane są oczywiście znaczne nakłady inwestycyjne, 

jednak w ocenie Zarządu są one konieczne by rozwijać przedsiębiorstwo i zdobywać nowe obszary zasięgu.

Prężnie działający dział marketingu i reklamy wprowadza wciąż nowe oferty i promocje. Dba o dobry 

wizerunek Spółki wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz szuka wciąż coraz bardziej efektywnych 

rozwiązań dla pozyskania nowych klientów jednocześnie troszcząc się o rozwiązania pozwalające na 

kontynuowanie umów z dotychczasowymi abonentami.

Wprowadzona w poprzednim kwartale nowa platforma telewizji cyfrowej okazała się wyjątkowo 

trafnym działaniem, dzięki któremu codziennie przyłączani są nowi abonenci i co najważniejsze, ich satys-

fakcja z jakości usługi wciąż rośnie.

Jest to na ten moment najnowocześniejsza usługa telewizji cyfrowej na terenie naszego kraju. Wciąż 

wprowadzane są ulepszenia i nowe rozwiązania, ale dzięki temu Spółka jest w stanie świadczyć usługi na 

najwyższym poziomie.

Wkład i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa jest zauważalny nie tylko w kręgach klientów 

Emitenta, ale również przez lokalne władze. Spółka została ponownie, jak w roku ubiegłym, nominowana 

do otrzymania wyróżnienia w XII edycji Oleśnickiego Sukcesu Gospodarczego w kategorii” Za szczególne 

osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa”.



Dane w złotych

Kapitał własny

Należności długoterminowe

Należności krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Na 31.12.2012

2 786 143,49

0,00

162 034,07

6 021,07

1 030 922,40

1 036 425,95

Na 31.12.2011

2 776 312,98

0,00

157 685,32

139 515,70

1 427 533,41

1 036 337,32

BILANS

Amortyzacja

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk/strata na sprzedaży

Zysk/strata na działalności operacyjnej

Zysk/strata brutto

Zysk/strata netto

Wyszczególnienie

IV kwartał 2012 r.

280 248,74

1 378 521,25

-95 366,92

-31 998,35

-47 635,78

-39 686,78

1 070 471,49

5 021 761,48

-204 804,88

114 518,72

27 281,51

9 830,51

IV kwartał 2011 r.

147 620,45

1 279 895,11

-30 343,18

-688,85

-22 106,32

-22 106,32

502 722,53

4 231 695,62

119 504,89

188 422,64

54 933,74

42 572,74

od 01.10.2012
do 31.12.2012

(dane w złotych)

od 01.01.2012
do 31.12.2012

(dane w złotych)

od 01.10.2011
do 31.12.2011

(dane w złotych)

od 01.01.2011
do 31.12.2011

(dane w złotych)
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III . Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012r. 

Czwarty kwartał 2012 r. to niezmiennie dążenie do realizacji założonej strategii rozwoju Spółki oraz 

ciągłe rozszerzanie pakietów i zakresu świadczonych usług. W ostatnich miesiącach wyjątkowo dynami-

cznie wzrastała ilość zamówień na wykonanie instalacji do monitoringu obiektów. W raportowanym 

kwartale wykonano instalację do monitoringu i podłączono większość terenów należących do miasta 

Oleśnica tj. parki, place zabaw, a także Straż Miejską i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Bardzo szybko rozwija się również część działalności związana z podłączeniami telefonicznymi, 

ponieważ Spółka wciąż zdobywa nowych odbiorców. Należy podkreślić, że poza indywidualnymi gospo-

darstwami domowymi oraz przedsiębiorstwami są to przede wszystkim instytucje samorządowe, szkoły, 

spółdzielnie i inne, a zatem klienci należący do grupy klientów masowych, generujących większe niż 

przeciętne przychody.

Dodatkowo Spółka wygrała przetarg na dostarczenie 25 komputerów i wykonanie sieci informatycznej 

w jednej z lokalnych szkół. Wartość kontraktu wyniosła około 60 000 złotych, a jego realizacja przyczyniła 

się do wzmocnienia pozycji Spółki na rynku lokalnym.

Jednocześnie czwarty kwartał 2012 r. to ciągła modernizacja istniejącej infrastruktury telekomunika-

cyjnej. Przebudowa istniejących oraz budowa nowych stacji nadawczych, szkieletów światłowodowych na 

terenie zasięgu, tj. województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Sukcesywna przebudowa mająca na 

celu usprawnienie i unowocześnienie działania urządzeń będzie miała wymierne korzyści i bezpośrednie 

przełożenie na zwiększenie ilości zadowolonych klientów i tym samym na lepsze wyniki finansowe Spółki 

w kolejnych kwartałach. Z ciągłą modernizacją sieci związane są oczywiście znaczne nakłady inwestycyjne, 

jednak w ocenie Zarządu są one konieczne by rozwijać przedsiębiorstwo i zdobywać nowe obszary zasięgu.

Prężnie działający dział marketingu i reklamy wprowadza wciąż nowe oferty i promocje. Dba o dobry 

wizerunek Spółki wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz szuka wciąż coraz bardziej efektywnych 

rozwiązań dla pozyskania nowych klientów jednocześnie troszcząc się o rozwiązania pozwalające na 

kontynuowanie umów z dotychczasowymi abonentami.

Wprowadzona w poprzednim kwartale nowa platforma telewizji cyfrowej okazała się wyjątkowo 

trafnym działaniem, dzięki któremu codziennie przyłączani są nowi abonenci i co najważniejsze, ich satys-

fakcja z jakości usługi wciąż rośnie.

Jest to na ten moment najnowocześniejsza usługa telewizji cyfrowej na terenie naszego kraju. Wciąż 

wprowadzane są ulepszenia i nowe rozwiązania, ale dzięki temu Spółka jest w stanie świadczyć usługi na 

najwyższym poziomie.

Wkład i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa jest zauważalny nie tylko w kręgach klientów 

Emitenta, ale również przez lokalne władze. Spółka została ponownie, jak w roku ubiegłym, nominowana 

do otrzymania wyróżnienia w XII edycji Oleśnickiego Sukcesu Gospodarczego w kategorii” Za szczególne 

osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa”.
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IV . Komentarz Zarządu Yureco S.A. Na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe. 

Jerzy Dudkowski
Prezes Zarządu Yureco S.A.

V . Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na 

dany rok obrotowy. 

Emitent nie publikował prognoz finansowych

VI . Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie tworzy, ani nie wchodzi w skład grupy 

kapitałowej

Zarząd Yureco S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne                      

sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz jego osiągnięć i rozwoju.

W IV kwartale 2012 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.378,52 tys. PLN, co oznacza wzrost o 7,7 

% w porównaniu z przychodem z analogicznego okresu 2011 r., który wyniósł 1.279,90 tys. PLN.

W IV kwartale 2012 r. Spółka wygenerowała stratę netto w kwocie 39,69 tys. PLN, co stanowi zmianę                 

o 79,52%  w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zarząd pragnie jednak podkreślić, że na osiągnięty wynik finansowy, mimo wskazanego wyżej wzrostu 

przychodów, istotny wpływ miała amortyzacja inwestycji zakończonych w ostatnim kwartale ubiegłego 

roku, jak również w poprzednich okresach. Amortyzacja w omawianym kwartale wyniosła 280,25 tys. PLN, 

co w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. stanowi wzrost aż o 89,84%. Tak silny wzrost amor-

tyzacji miał istotny wpływ na wynik finansowy IV kwartału 2012 r., jak również na planowany wynik finan-

sowy Emitenta za cały 2012 rok. 

W kolejnych kwartałach nadal będzie kontynuowana rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruk-

tury telekomunikacyjnej, dlatego w ocenie Zarządu w najbliższych miesiącach amortyzacja będzie 

pozostawała na wysokim poziomie i będzie miała negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

Jednocześnie warto zaznaczyć, że działania prowadzone w czwartym kwartale 2012 roku będą miały 

bezpośredni wpływ na podniesienie standardu świadczonych usług oraz dalsze zwiększanie poziomu przy-

chodów osiąganych przez Spółkę w perspektywie kolejnych kwartałów.


