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Oleśnica, 12 sierpnia 2013r.

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący okres od 01.04.2013 r. 

do 30.06.2013 r.  zawierający informacje na temat wybranych danych finansowych, czynników, zdarzeń 

oraz aktywności Spółki w okresie objętym raportem.

Drugi kwartał 2013 r. należał do stabilnych i nastawionych na przeprowadzenie modernizacji oraz 

pozyskiwanie nowych klientów. To czas poświęcony na prowadzenie podstawowej działalności Spółki, 

jak również na wykonanie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. „Budowa infrastruktury 

informatycznej dla osób wykluczonych w gminie Dobroszyce” na terenie powiatu oleśnickiego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem. 

     

     

  Z poważaniem,

  Jerzy Dudkowski
  Prezes Zarządu Yureco S.A.



RAPORT KWARTALNY
Za II kwartał 2013 roku

S.A.

|2 strona

   Spis Treści

I. Informacje ogólne.

II. 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.

III. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 r.

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

 wyniki finansowe.

V. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany  

 rok obrotowy.

VI. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.



RAPORT KWARTALNY
Za II kwartał 2013 roku

S.A.

|3 strona

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

I . Informacje ogólne

Paweł Dudkowski

Michał Dudkowski

Barbara Dudkowska

Jerzy Dudkowski

Pozostali

Razem

Nazwisko

1 500 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 323 526

6 323 526

23,72%

23,72%

15,81%

15,81%

20,93%

100%

23,72%

23,72%

15,81%

15,81%

20,93%

100%

AKCJONARIUSZE I STRUKTURA KAPITAŁU:

Liczba posiadanych akcji Procent ogólnej liczby akcji Procent głosów na WZA

Dane aktualne na dzień 12 sierpnia 2013 r.
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II . 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.

     Drugi kwartał 2013r. to, poza prowadzeniem bieżącej działalności Spółki oraz realizacją założonej 

strategii rozwoju, przede wszystkim działania związane z realizacją przedmiotu umowy na zaprojek-

towanie, wykonanie, a także uruchomienie infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenie gminy 

Dobroszyce w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla osób wykluczonych w gminie 

Dobroszyce”, o którym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 8/2013 w dniu 14 maja 2013 r. 

Aktualnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji, polegający na tworzeniu dokumentacji projektowej 

infrastruktury.

        Podpisana została również z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. umowa gwarancji bankowej jako 

zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w związku z podpisaniem z Gminą 

Dobroszyce umowy na budowę  infrastruktury informatycznej.

        Spółka złożyła również zamówienie na transmisję 10 Gbps na relacji Oleśnica – Warszawa, dzięki 

której zwiększy się pojemność sieci szkieletowej co da możliwość oferowania łącz o jeszcze większej 

prędkości i stabilności oraz zapewni odpowiedni zapas przepustowości na najbliższy okres.

   Z uwagi na dążenie do  realizacji założonych celów Spółki prowadzone były działania 

marketingowo-sprzedażowe w celu pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia wielkości sprzedaży.

Wprowadzono również nową, ulepszoną ofertę usługi telewizji cyfrowej wraz z Internetem 

światłowodowym.

    Drugi kwartał 2013r. to również dalszy ciąg modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Przebudowa 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 w celu umożliwienia abonentom korzystanie z usługi TriplePlay 

(telewizja, Internet, telefon) będzie miała wymierne korzyści i bezpośrednie przełożenie na zwiększenie 

ilości zadowolonych klientów i tym samym na lepsze wyniki finansowe Spółki.

   Ciągła modernizacja sieci to również poniesione znaczne nakłady inwestycyjne, aczkolwiek to 

nieuniknione by rozwijać przedsiębiorstwo i zdobywać nowe obszary zasięgu.

W raportowanym okresie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w celu wyrażenia zgody 

na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich późniejszego umorzenia wraz z jednoczesnym 

obniżeniem kapitału zakładowego. Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka nabyła łącznie 2060 

akcji własnych, co stanowi 0,033% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,033 % w ogólnej liczbie głosów 

na WZA Emitenta. Zarząd Spółki będzie w kolejnych tygodniach dalej realizował upoważnienie Walnego 

Zgromadzenia do skupu akcji własnych.
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Dane w złotych

Kapitał własny

Należności długoterminowe

Należności krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Na 30.06.2013

2 854 899,31

0,00

167 508,21

8 120,42 

1 075 652,40

825 806,10

Na 30.06.2012

2 840 939,05

0,00

224 810,60

39 709,34

1 343 828,00

1 110 678,80

BILANS

Amortyzacja

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk/strata na sprzedaży

Zysk/strata na działalności operacyjnej

Zysk/strata brutto

Zysk/strata netto

Wyszczególnienie

II kwartał 2013 r.

282 206,03

1 263 393,29

-13 621,94

65 449,91

55 704,77

43 702,77

I półrocze 2013 r.

561 362,81

2 557 237,03

-40 478,53

115 203,58

93 140,82

68 755,82

od 01.04.2013
do 30.06.2013

(dane w złotych)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

III . Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 r.

od 01.01.2013
do 30.06.2013

(dane w złotych)

II kwartał 2012 r.

256 796,68

1 228 389,74

-251,78

74 418,12

46 339,14

37 687,14

od 01.04.2012
do 30.06.2012

(dane w złotych)

I półrocze 2012 r.

524 879,99

2 413 380,56

-35108,78

135 557,88

84 871,07

64 626,07

od 01.01.2012
do 30.06.2012

(dane w złotych)



RAPORT KWARTALNY
Za II kwartał 2013 roku

S.A.

|6 strona

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

osiągnięte wyniki finansowe.

 Wyniki finansowe w II kwartale roku obrotowego 2013 są zgodne z oczekiwaniami Zarządu. 

W dalszym ciągu następuje sukcesywny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, które w II kwartale 

2013 r. wyniosły 1.263 393,29 PLN. Oznacza to wzrost o ponad 2,85% w porównaniu do przychodów 

z analogicznego okresu 2012 r. (wyniosły one wówczas 1 228 389,74 PLN). Ponadto w II kwartale 2013 r. 

Spółka wygenerowała zysk netto w kwocie 43.702,77 PLN, co stanowi wzrost o ponad 15,96% 

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (zysk netto sięgnął wówczas 37.687,14 PLN). 

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

przychodów, nieustannie istotny wpływ ma także amortyzacja, która w omawianym okresie wyniosła 

282.206,03 PLN. W porównaniu do amortyzacji z analogicznego okresu ubiegłego roku stanowi 

to wzrost o 9,89%. Jest to związane z utrzymywanym przez Emitenta trendem stopniowego zwiększania 

nakładów na inwestycje w modernizację starej oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

 Wprowadzenie do oferty nowych usług (jest to możliwe dzięki budowie nowej infrastruktury) 

w ocenie Zarządu będzie miało pozytywny wpływ na wzmocnienie kompetencji Spółki w nowych 

obszarach rynku. Jednocześnie powinno nadal przyczyniać się do sukcesywnego zwiększania liczby 

klientów, a w efekcie również osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto.

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.

          Jerzy Dudkowski

              Prezes Zarządu Yureco S.A.


