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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 III kwartał 2013 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 III kwartał 2013 r.  

  Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012 

Kapitał własny 3 759 3 636 

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

Należności krótkoterminowe 3 316 1 763 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 423 942 

Zobowiązania długoterminowe 202 927 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 532 1 874 

 

  

III kwartał 2013 r.  

Okres 

od.01.07.2013 do 

30.09.2013 

Trzy kwartały 2013 r.  

Okres od.01.01.2013 

do 30.09.2013 

III kwartał 2012 

r.  Okres 

od.01.07.2012 do 

30.09.2012 

Trzy kwartały 2012 r. 

Okres od.01.01.2012 

do 30.09.2012 

Amortyzacja 17 101 51 153 

Przychody netto ze 

sprzedaży 

2 728 7 397 2 273 7 130 

Zysk/Strata na 

sprzedaży 

218   778 156 482 

Zysk/Strata na 

działalności operacyjnej 

228 790 162 473 

Zysk/Strata brutto 235 428 90 292 

Zysk/strata netto 224 410 89 288 

 

(dane w tys. zł) 

  

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

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

W okresie od 01 lipca do 30 września 2013 r. Spółka osiągnęła przychody ze 

sprzedaży w wysokości 2 728 tys. złotych, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z 

trzecim kwartałem 2012 r. Uwzględniając podział działalności Spółki na dwa główne 

obszary, struktura przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2013 r. przedstawiała się 

następująco: 

 ○ obszar designerskich artykułów wyposażenia wnętrz – 1 228 tys. złotych  

            (45% przychodów ze sprzedaży) 

 ○ obszar  projektowania  i  budowy  teletechnicznej – 1 500 tys. złotych         

            (55% przychodów ze sprzedaży) 

Zysk brutto za trzy kwartały 2013 r. wyniósł 428 tys. złotych, co oznacza wzrost o 

46% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. 
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Na wynik za III kwartał 2013 r. znaczący wpływ miały następujące zdarzenia: 

 ○ utrzymanie 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 rejon zachodniopomorski ( 3 realizacje:  

    Szczecin Rezedowa, Szczecin ASW, Szczecin Adamowo) 

  ◦ Budowa przyłącza tt. Netii – Białystok 

  ◦ Budowa przyłącza tt. Netii – Starachowice 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Pabianice 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Kielce (2 realizacje) 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Radom 

  ◦ Budowa przyłącza Netii – Łódź (4 realizacje) 

  ◦ Podwykonawstwo prac systemu monitorowania miejsc parkingowych na  

    CH Wzgórza w Gdyni (75% zaawansowania na koniec III kwartału) 

  ◦ Podwykonawstwo prac systemu monitorowania i zajętości miejsc  

    parkingowych na CH Gemini w Bielsku Białej (90% zaawansowania na  

    koniec III kwartału) 

  ◦ Podwykonawstwo prac systemu zajętości miejsc parkingowych na  CH  

    Amber w Kaliszu (60% zaawansowania na koniec III kwartału) 

  ◦ Wykonanie 11 projektów tt. dla Netia S.A. w rejonach: kieleckim, łódzkim,  

             radomskim 

  ◦ Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w rejonie  

    Warszawski i lubelskim 

 

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. 

Na przestrzeni III kwartału 2013 r. Spółka nie wdrażała do produkcji nowych 

wyrobów wyposażenia wnętrz. 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. 

 

Spółka przedłużyła umowę ubezpieczeniową na należności w Euler Hermes na 

łączną kwotę ochrony 1 248,75 tys. złotych. Polisa obejmuje tzw. klientów 

„nienazwanych” do kwoty 25 tys. złotych każdy i kilku klientów „nazwanych”           

z ochroną 200-300 tys. złotych każdy. 
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Stale rozwijana jest działalność w zakresie projektowania i budowy infrastruktury 

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

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

Spółka pozyskuje również zlecenia od innych Inwestorów w branży teletechnicznej               

i instalacyjnej – Spółka realizowała umowy na podwykonawstwo prac w zakresie 

montażu  i uruchomienia systemów monitorowania i zajętości miejsc parkingowych 

w Gdyni i Kaliszu. 

 

W zakresie projektu inwestycyjnego „Żwirownia Jadowniki Mokre” na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu sytuacja nie uległa zmianie -  ewentualne 

sfinalizowanie transakcji nadal jest  zawieszone do czasu prawomocnego pozyskania 

przez obecnego Właściciela koncesji na pozostałą część żwirowni.  

 

Myjnia w Zabrzu w okresie III kwartału 2013r. wygenerowała przychody wyższe        

o 20% niż zakładane średniomiesięcznie zgodnie z raportem bieżącym Nr 4/2013. 

 

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 IV kwartał 2013 r. 

następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych (stan na dzień 13.11.2013): 

◦ Budowa przyłączy tt. Lothian – region zachodniopomorski (5 realizacji) 

◦ Budowa przyłączy Netii – 20 realizacji 

◦ Projektowanie – 12 zleceń tt. dla Netia S.A. 

◦ Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w rejonie    

  warszawskim. 

 

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 

 


