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ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 

 
 
 
Firma:    Artefe Spółka Akcyjna 

Kraj:     Polska 

Siedziba:    Kielce 

Adres:    ul. Wojska Polskiego 10/3, 25-364 Kielce 

Numer KRS:    0000330377 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:  356723524 

NIP:  6792767848 

Telefon:  +48 41 348 05 75 

Fax:  +48 41 348 05 75 

Adres e-mail:  poczta@artefe.pl 

Strona www:  www.artefe.pl 

Autoryzowany Doradca:  INVEST con GROUP S.A. 

 
 

 

Raport kwartalny zawiera: 

 

1. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 r.  

2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

3. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym 

raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, 

w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

4. Informacje o strukturze akcjonariatu. 

 

mailto:poczta@artefe.pl
http://www.artefe.pl/
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1. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 r.  

  Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 

Kapitał własny 3 724 3 342 

Należności długoterminowe ------ ------ 

Należności krótkoterminowe 4 048 3 901 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 678 601 

Zobowiązania długoterminowe 352 600 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 296 2 337 

 

  

IV kwartał 2012 r.  

Okres 

od.01.10.2012 do 

31.12.2012 

Cztery kwartały 2012 

r.  Okres 

od.01.01.2012 do 

31.12.2012 

IV kwartał 2011 

r.  Okres 

od.01.10.2011 do 

31.12.2011 

Cztery kwartały 2011 

r.  Okres 

od.01.01.2011 do 

31.12.2011 

Amortyzacja 51 204 52 208 

Przychody netto ze 

sprzedaży 

3 924 11 054 1 454 8 185 

Zysk/Strata na 

sprzedaży 

404 886 446 982 

Zysk/Strata na 

działalności operacyjnej 

403 876 447 988 

Zysk/Strata brutto 89 381 302 706 

Zysk/strata netto 87 375 220 624 

 

(dane w tys. zł) 

  

2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2012 r. Spółka osiągnęła przychody ze 

sprzedaży w wysokości 3 924 tys. złotych. Przychody łącznie za cztery kwartały 

2012 roku wyniosły 11 054 tys. złotych, co oznacza wzrost o 35,05 % w stosunku 

do analogicznego okresu roku ubiegłego. Uwzględniając podział działalności Spółki 

na dwa główne obszary, struktura przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2012 r. 

przedstawiała się następująco: 

 ○ obszar designerskich artykułów wyposażenia wnętrz – 1 569 tys. złotych  

            (40% przychodów ze sprzedaży) 

 ○ obszar  projektowania  i  budowy  teletechnicznej – 2 355 tys. złotych         

            (60% przychodów ze sprzedaży) 
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Zysk netto za cztery kwartały 2012 r. wyniósł 375 tys. złotych, co oznacza spadek w 

porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Wpływ na tą sytuację miał fakt, że 

Spółka poniosła do końca czwartego kwartału wszystkie koszty realizacji prac 

związanych z podwykonawstwem systemów monitorowania i systemów zajętości 

miejsc parkingowych, zafakturowanych na koniec roku na poziomie 65-85% 

Na wynik za IV kwartał 2012 r. znaczący wpływ miały następujące zdarzenia: 

 ○ utrzymanie 30-dniowej promocji cenowej  dla  odbiorców   detalicznych     

            wyrobów wyposażenia wnętrz marki „Artefe”; 

 ○ wydłużenie terminu płatności faktur dla wybranych odbiorców hurtowych  

            wyrobów wyposażenia wnętrz marki „Artefe”, w powiązaniu z factoringiem  

            tych faktur; 

 ○ zrealizowanie   robót   projektowych   i   budowlanych   w  branży  tt.  wg     

            następujących zleceń: 

  ◦ Budowa przyłączy tt. Lothian ONU Szczecin (trzy realizacje Selfa 13-15) 

  ◦ Budowa przyłączy tt. Lothian ONU Kołobrzeg (trzy realizacje) 

  ◦ Budowa przyłączy tt. Lothian ONU Mielno (pięć realizacji) 

  ◦ Budowa przyłącza tt. Netii – Call Center w Rzeszowie 

  ◦ Budowa przyłącza tt. Netii – Zarząd Powiatu w Ostrowcu Św. 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Mat Sat w Łańcucie 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – ABM w Pabianicach 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Stowarzyszenie Bugaj w Pabianicach 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Galeria OLIMPIA w Bełchatowie 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Net Telekom w Kielcach 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Polkomtel w Radomiu 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Arton w Pabianicach 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – węzeł ul. Św. Barbary w Starachowicach 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – węzeł ul. Sienkiewicza w Łodzi 

  ◦ Podwykonawstwo prac systemu monitorowania miejsc parkingowych na  

    CH Gemini w Tarnowie (85% zaawansowania na koniec IV kwartału) 

  ◦ Podwykonawstwo prac systemu monitorowania i zajętości miejsc  

    parkingowych na CH Gemini w Bielsku Białej (65% zaawansowania na  

    koniec IV kwartału) 

  ◦ Podwykonawstwo prac systemu zajętości miejsc parkingowych na  CH  

    Plaza w Rybniku (80% zaawansowania na koniec IV kwartał) 

  ◦ Wykonanie 12 projektów tt. dla Netia S.A. w rejonach: kieleckim, łódzkim,  

             radomskim, piotrkowskim 

  ◦ Wykonanie 4 zleceń teleinformatycznych w rejonie wrocławskim –    

    wdrożenie systemu ERP, przeniesienie danych z serwera SAP 

    modernizacja sieci WiFi, analiza środowiska informatycznego pod kątem  

    wdrożenia SAP.  

 

 

3. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym 

raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, 

w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 
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Na przestrzeni IV kwartału 2012 r. Spółka wdrożyła do produkcji 1 nowy wyrób 

wyposażenia wnętrz  marki „Artefe” – pojemnik na biżuterię na podstawie szklanej. 

Produkty ten jest kontynuacją nowej kolekcji zaprojektowanej z myślą uzupełnienia 

oferty o ekskluzywne wyposażenie stołu, której wdrażanie rozpoczęło się                  

w III kwartale 2012 r. W zakresie promocji marki „Artefe” i wsparcia sprzedaży 

kontynuowane były umowy barterowe z ogólnopolskimi wydawnictwami branżowym 

wyposażenia wnętrz, kierowanym zarówno do odbiorców indywidualnych jak i dla 

projektantów i aranżatorów wnętrz. Rozliczenia z tytułu publikacji i reklam marki 

„Artefe” prowadzone były na zasadach barterowych w cenach detalicznych 

produktów. 

 

Stale rozwijana jest działalność w zakresie projektowania i budowy infrastruktury 

teletechnicznej. Jako wykonawca z autoryzowanej listy Netii S.A. zrealizowanych 

zostało kilka prac budowlano – instalacyjnych. W coraz większym stopniu Spółka 

pozyskuje również zlecenia od innych Inwestorów w branży teletechnicznej               

i instalacyjnej – Spółka była podwykonawcą prac w zakresie montażu                       

i uruchomienia systemów monitorowania i zajętości miejsc parkingowych w Bielsku 

Białej i Tarnowie oraz systemu zajętości miejsc parkingowych w Rybniku. Obecnie 

prowadzone są finalne ustalenia w zakresie wykonania powyższych systemów na 

trzech centrach handlowych – Amber Kalisz (umowa w trakcie podpisywania), 

Galaxy Szczecin i Auchan Kraków Bronowice. 

 

W zakresie projektu inwestycyjnego „Żwirownia Jadowniki Mokre” na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu sytuacja nie uległa zmianie -  sfinalizowanie 

transakcji nadal jest  zawieszone do czasu prawomocnego pozyskania koncesji na 

pozostałą część żwirowni. Spółka rozważa zainwestowanie środków przeznaczonych 

jako wkład własny na ten projekt w alternatywne przedsięwzięcie inwestycyjne. 

Między innymi z uwagi na brak ostatecznego rozwiązania projektu żwirowni             

i ewentualne inne rozważane scenariusze inwestycyjne, Spółka nie dokonała           

w raportowanym okresie skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 

24.09.2012 r. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała do realizacji na I kwartał 2013 r. 

następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych (stan na dzień 14.02.2013): 

◦ Budowa przyłączy tt. Lothian – ONU w Szczecinie (osiem realizacji) 

◦ Budowa przyłączy tt. Lothian – ONU w Kołobrzeg (pięć realizacji) 

◦ Projekt i budowa przyłącza Netii – IT-MAX w Kamionce 

◦ Projekt i budowa przyłącza Netii – węzeł ul. Sandomierska w Kielcach 

◦ Projekt i budowa przyłącza Netii – Cafe Rojek w Radomiu 

◦ Projekt i budowa przyłącza Netii – Urząd Skarbowy w Pińczowie 

◦ Projekt i budowa przyłącza Netii – Echo-Skanska w Kielcach 

◦ Projekt i budowa przyłącza Netii – UPC w Łodzi 

◦ Projekt i budowa przyłącza Netii – Infosys w Łodzi 

◦ Podwykonawstwo prac systemu monitorowania miejsc parkingowych na CH  

  Wzgórza w Gdyni 

◦ Projektowanie – 8 zleceń tt. dla Netia S.A. 
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4. Informacje o strukturze akcjonariatu. 

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na 

dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.  

 

AKCJONARIUSZ 
ILOŚĆ POSIADANYCH 

AKCJI 

UDZIAŁ % W 

KAPITALE 

UDZIAŁ % W GŁOSACH 

NA WZA 

Mirosław Ruchwa 34 098 488 33,68 28,12 

Leszek Ruchwa 20 000 000 19,75 32,99 

INVESTconGROUP S.A. 12 000 001 11,85 9,90 

Art Expo Sp. z o.o. 6 500 000 6,42 5,36 

Pozostali <5% na WZA 28 651 511 28,30 23,63 

RAZEM 101 250 000 100 100 

 


