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Oleśnica, 14 lutego 2014r.

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący okres od 01.10.2013 r.

do 31.12.2013 r. zawierający informacje na temat wybranych danych finansowych, czynników, zdarzeń

oraz aktywności Spółki w okresie objętym raportem.

Czwarty kwartał 2013 r. był kolejnym stabilnym okresem, a działania Spółki nadal były nastawione na 

przeprowadzanie modernizacji oraz pozyskiwanie nowych klientów. W tym czasie Yureco S.A. prow-

adziła podstawową działalności, jak również kontynuowała wykonywanie zamówienia publicznego na 

robotę budowlaną pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla osób wykluczonych w gminie Dobro-

szyce” na terenie powiatu oleśnickiego. Zarząd pragnie podkreślić, że Spółka wypracowała wyraźnie 

lepszy wynik finansowy, dzięki czemu sytuacja Emitenta oraz Akcjonariuszy stała się jeszcze lepsza.

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

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 14 lutego 2014 r.

LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

NA DZIEŃ 14 LUTEGO 19 OSÓB

Spółka Yureco S.A. w wyniku prowadzonego programu skupu akcji własnych posiada na dzień 14 lutego 2014 r. 6 100 akcji, które 

stanowią 0,096% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,096% w ogólnej liczbie głosów na WZA.
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II . Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2013 r.

Od 01.07.2013Od 01.01.2013

Do 30.09.2013Do 30.09.2013

BILANS na 31.12.2012 na 31.12.2013

AKTYWA 5 285 005,07 5 214 934,52

   A. Aktywa trwa e 4 948 542,40 4 200 586,64

      I. Warto ci niematerialne i prawne 608 472,18 1 625,00

      II. Rzeczowe aktywa trwa e 4 282 076,00 4 147 246,18

      III. Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00

      IV. Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00

      V. D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 57 994,22 51 715,46

   B. Aktywa obrotowe 336 462,67 1 014 347,88

      I. Nale no ci krótkoterminowe 166 525,59 124 878,02

      II. Inwestycje krótkoterminowe 6 021,07 722 615,48

      III. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 25 073,30 24 668,19

PASYWA 5 285 005,07 5 214 934,52

   A. Kapita  (fundusz) w asny 2 786 143,49 3 416 780,76

      I. Kapita  (fundusz) podstawowy 632 352,60 632 352,60

      II. Nale ne wp aty na kapita  podstawowy (wielko  ujemna) 0,00 0,00

      III. Udzia y (akcje) w asne (wielko  ujemna) 0,00 -7 430,57

      IV. Kapita  (fundusz) zapasowy 2 143 960,38 1 953 790,89

      V. Kapita  (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

      VI. Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 200 000,00

      VII. Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00 0,00

      VIII. Zysk (strata) netto 9 830,51 638 067,84

      IX. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko  ujemna) 0,00 0,00

   B. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 2 498 861,58 1 798 153,76

      I. Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00

      II. Zobowi zania d ugoterminowe 1 075 652,40 718 028,64

      III. Zobowi zania krótkoterminowe 1 098 302,69 1 053 133,32

      IV. Rozliczenia mi dzyokresowe 324 906,49 26 991,80

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
od 01.10.2012 od 01.01.2012 od 01.10.2013 od 01.01.2013

do 31.12.2012 do 31.12.2012 do 31.12.2013 do 31.12.2013

IV kwarta  2012 IV kwarta  2013

A. Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym: 1 375 820,27 5 021 761,48 2 182 917,50 6 713 282,31

      - od jednostek powi zanych 0,00 0,00 0,00 0,00

   I. Przychody netto ze sprzeda y produktów 1 329 914,58 4 866 301,44 2 075 419,78 6 490 883,59

   II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 70 766,01

   III. Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00

   IV. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 45 905,69 155 460,04 36 731,71 151 632,71

B. Koszty dzia alno ci operacyjnej 1 471 187,19 5 226 566,36 1 909 656,97 6 177 606,87

   I. Amortyzacja 280 248,74 1 070 471,49 259 137,24 1 117 967,18

   II. Zu ycie materia ów i energii 328 469,89 950 480,28 393 580,90 1 349 470,78

   III. Us ugi obce 328 840,42 1 282 287,87 823 206,28 1 817 654,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
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   IV. Podatki i op aty, w tym: 19 765,30 103 871,19 8 457,59 36 268,86

      - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00

   V. Wynagrodzenia 372 365,18 1 308 587,97 325 846,45 1 361 809,35

   VI. Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 66 645,28 241 229,89 43 563,49 238 245,61

   VII. Podró e s u bowe 0,00 0,00 0,00 0,00

   VIII. Pozosta e koszty rodzajowe 29 723,16 124 440,11 27 118,93 132 152,16

   IX. Warto  sprzedanych towarów i materia ów 45 129,22 145 197,56 28 746,09 124 038,89

C. Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) -95 366,92 -204 804,88 273 260,53 535 675,44

D. Pozosta e przychody operacyjne 82 747,67 371 821,65 91 878,28 345 112,26

   I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych -100,00 0,00 0,00 0,00

   II. Dotacje 77 401,29 309 605,16 78 229,44 313 739,13

   III. Inne przychody operacyjne 5 446,38 62 216,49 13 648,84 31 373,13

   IV. Dotacje rozwojowe 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Pozosta e koszty operacyjne 19 379,10 52 498,05 31 634,91 48 890,66

   I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 240,94 240,94 18 119,51 18 119,51

   II. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 9 814,13 9 814,13 8 440,61 8 440,61

   III. Inne koszty operacyjne 9 324,03 42 442,98 5 074,79 22 330,54

F. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+D-E) -31 998,35 114 518,72 333 503,90 831 897,04

G. Przychody finansowe 1 531,82 5 954,82 848,45 4 685,37

   I. Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

      - od jednostek powi zanych 0,00 0,00 0,00 0,00

   II. Odsetki, w tym: 1 531,82 5 954,45 848,45 4 338,87

      - od jednostek powi zanych 0,00 0,00 0,00 0,00

   III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00

   IV. Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00

   V. Inne 0,00 0,37 0,00 346,50

H. Koszty finansowe 17 169,25 93 192,03 4 174,82 35 986,57

   I. Odsetki, w tym: 17 164,45 86 654,95 4 149,67 35 592,32

      - dla jednostek powi zanych 0,00 0,00 0,00 0,00

   II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00

   III. Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00

   IV. Inne 4,80 6 537,08 25,15 394,25

I. Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F+G-H) -47 635,78 27 281,51 330 177,53 800 595,84

J. Wynik zdarze  nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00

   I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00

   II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I±J) -47 635,78 27 281,51 330 177,53 800 595,84

L. Podatek dochodowy 7 949,00 17 451,00 65 427,00 162 528,00

M. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -39 686,78 9 830,51 264 750,53 638 067,84
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Zastosowane zasady i metody rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o 

rachunkowości z 29 września 1994 roku zwaną w dalszej części sprawozdania  - ustawą. Poszczególne 

składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zach-

owaniem zasady ostrożności wyceny.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne 

są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe 

o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w 

miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w 

dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z 

tytułu trwałej utraty wartości.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) W ASNYM 31.12.2012 31.12.2013

Wyszczególnienie

    I. Kapita  (fundusz) w asny na pocz tek okresu (BO) 2 776 312,98 2 786 143,49 -49 517,29 0,00

    II. Kapita  (fundusz) w asny na koniec okresu (BZ) 2 786 143,49 3 416 780,76 -39 686,78 257 319,96

    III. Kapita  (fundusz) w asny, po uwzgl dnieniu proponowanego podzia u2 786 143,49 3 416 780,76 -39 686,78 257 319,96

Przep ywy Finansowe 31.12.2012 31.12.2013

A. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci operacyjnej

   I. Zysk (strata) netto 9 830,51 638 067,84 -39 686,78 264 750,53

   II. Korekty razem 1 222 429,72 1 102 157,50 248 082,14 621 170,83

   III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej (I±II) 1 232 260,23 1 740 225,34 208 395,36 885 921,36

B. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej

   I. Wp ywy 17 985,36 4 338,87 13 562,73 848,45

   II. Wydatki 1 119 708,18 401 412,03 274 252,82 157 640,00

   III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej (I-II) -1 101 722,82 -397 073,16 -260 690,09 -156 791,55

C. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej

   I. Wp ywy 44 730,00 0,00 44 730,00 0,00

   II. Wydatki 308 762,04 626 557,77 46 022,30 -19 657,07

   III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej (I-II) -264 032,04 -626 557,77 -1 292,30 19 657,07

D. Przep ywy pieni ne netto razem (A.III±B.III±C.III) -133 494,63 716 594,41 -53 587,03 748 786,88

E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym -133 494,63 716 594,41 -53 587,03 748 786,88

   - zmiana stanu rodków pieni nych z tytu u ró nic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00

F. rodki pieni ne na pocz tek okresu 139 515,70 6 021,07 20 648,06 -32 938,97

G. rodki pieni ne na koniec okresu (F±D), w tym 6 021,07 722 615,48 -32 938,97 715 847,91

   - o ograniczonej mo liwo ci dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00

od 01.10.2012
do 31.12.2012

od 01.10.2013
do 31.12.2013

od 01.10.2012
do 31.12.2012

od 01.10.2013
do 31.12.2013



Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewid-

ziane ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  ( Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 

2000 r.). Spółka stosowała dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych :

W prezentowanym okresie Spółka nabyła majątek zaliczany do wartości niematerialnych i prawnych w 

postaci oprogramowania komputerowego o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 

zł umożliwiającej  jednorazowe obciążenie kosztów.

Dla środków trwałych:

• Budynki i budowle - 2,5 % i 10 %

• Urządzenia techniczne i maszyny w tym: komputery - 30 %-60%

• Środki transportu - 20 %

• Inne środki - 10 %

• Okablowanie + światłowody  - 2,5%-10%

b. Inwestycje krótkoterminowe.

Aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych  są  wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian 

wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub 

koszty finansowe.

c. Zapasy.

Ewidencja towarów prowadzona jest przy zastosowaniu cen nabycia.  Przy wycenie rzeczowych skład-

ników aktywów obrotowych wg wyżej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z 

tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody materiałów i towarów wycenia się kolejno po cenach mate-

riałów nabytych najwcześniej (FIFO). Wyroby gotowe wycenia się wg rzeczywistego kosztu wytworzenia. 

Produkcje w toku wycenia się wg rzeczywistego kosztu wytworzenia z uwzględnieniem stopnia zaawan-

sowania wyrobu.

d. Należności i zobowiązania.

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są 

według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie pow-

stania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. 

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy 

kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone 
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są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

e. Środki pieniężne.

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten 

dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży 

banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według 

średniego kursu ustalonego przez NBP. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przelic-

zonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku 

obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody 

z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

f. Kapitały.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie wpisanej w rejestrze sądowym. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki lub nadwyżki ponad 

wartość nominalną udziałów otrzymanych przy ich wydaniu.

g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonu-

je czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: 

opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątku, abonamenty, koncesje itp.

h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

 Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz częściowo Środki Budżetu Państwa. 

i. Wynik finansowy.

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik 

na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. 

Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. Przychodem ze sprzedaży towarów 

i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów 

i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W 

przypadku Spółki przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest głównie obrót uzyskany ze 

sprzedaży towarów handlowych oraz usług.
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Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to koszt własny sprzedanych towarów, który jest 

współmierny do przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przy-

chody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychodami finansowymi są należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są 

to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji 

rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Wynik na operacjach nadzwycza-

jnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwy-

czajnymi.

Wprowadzone zmiany w stosowanych zasadach i metodach rachunkowości. 

 W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie dokonał żadnych zmian w stosowanych zasa-

dach i metodach rachunkowości.

III . Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego 

dotyczy raport, wraz  z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

 Istotny wpływ na wyniki Yureco S.A., osiągnięte w okresie od października do grudnia 2013 r., 

miała przede wszystkim realizacja części projektu związanego z wykonaniem i uruchomieniem infras-

truktury sieci szerokopasmowej na terenie gminy Dobroszyce. Dzięki zakończonym pracom łączny przy-

chód netto ze sprzedaży w IV kwartale 2013 r. wyniósł 2.182.917,50 PLN. Oznacza to wzrost o ponad 

58,6 % w porównaniu z przychodami z analogicznego okresu roku 2012, który wyniosły 1.375.820,27 

PLN.

 

 W IV kwartale 2013 r. Spółka wygenerowała zysk w kwocie 264.750,53 PLN, natomiast za cały 

2013 rok zysk netto osiągnął aż 638.067,84 PLN. To zdecydowanie lepsze wyniki finansowe niż te wypra-

cowane w analogicznych okresach ubiegłego roku. Przede wszystkim należy podkreślić, że w IV kwartale 

2012 roku Emitent poniósł stratę na poziomie blisko 40 tys. PLN, a zatem wynik przekraczający 260 tys. 

zysku w IV kwartale 2013 roku można ocenić jako bardzo dobry. Ponadto zysk za cały 2013 rok w 

porównaniu z wynikiem za 2012 rok jest wielokrotnie wyższy, dzięki czemu sytuacja finansowa Yureco 

S.A. jest stabilna i pozwala planować kolejne inwestycje prowadzące do dalszego rozwoju Emitenta.

 Należy przy tym podkreślić, że wskazany wyżej wynik finansowy, zarówno w IV kwartale jak i w 

okresie od stycznia do grudnia 2013 r., udało się wypracować mimo istotnego wpływu amortyzacji. Na 

koniec IV kwartału 2013 jej wartość wyniosła 1.117.967,18 PLN, co w porównaniu z amortyzacją z roku 

poprzedniego stanowi wzrost o ponad 4,4%. Wysoki poziom amortyzacji jest związany z inwestycjami z 

lat poprzednich oraz bieżącymi modernizacjami infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednak należy 

pamiętać, że wprowadzenie do oferty nowych usług (budowa infrastruktury telekomunikacyjnej) będzie 

miało w dalszym ciągu znaczący wpływ na zwiększenie obrotów ze sprzedaży oraz na wzmocnienie kom-

petencji Spółki w nowych obszarach rynku. W kolejnych kwartałach nadal będzie 
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kontynuowana rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Działania 

prowadzone w 2013 roku będą miały bezpośredni wpływ na podniesienie standardu świadczonych 

usług oraz lepsze wyniki finansowe Spółki w perspektywie kolejnych kwartałów.

IV . Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na 

dany rok obrotowy.

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

V . Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji 

w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje.

 Dokument Informacyjny Emitenta został stworzony na potrzeby wprowadzenia jego akcji na 

rynek NewConnect, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu na dzień 

17 sierpnia 2011 r., a dodatkowo Emitent prowadzi już działalność operacyjną , więc nie opisywał 

wymaganego harmonogramu realizacji działań i inwestycji.

VI . 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.

 Spółka w czwartym kwartale 2013 r. sukcesywnie prowadziła działania związane z realizacją 

założonej strategii rozwoju. W celu pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia wielkości sprzedaży 

Spółka prowadziła działania marketingowo-sprzedażowe – m.in.: udział w lokalnych imprezach, sprzedaż 

bezpośrednia, zamieszczanie spotów radiowych, wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz 

stowarzyszeń działających na terenie powiatu oleśnickiego .  

Emitent uruchomił transmisję 10 Gbps na relacji Oleśnica – Warszawa, dzięki której zwiększyła się 

pojemność sieci szkieletowej co da możliwość oferowania łącz o jeszcze większej prędkości i stabilności 

oraz zapewni odpowiedni zapas przepustowości na najbliższy okres.

Poza bieżącym funkcjonowaniem, wykonywane były zadania związane z realizacją 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” (szczegółowe informacje podano w raporcie bieżącym nr 8/2013 z dnia 14 maja 2013 r.). W 

okresie sprawozdawczym wykonano prace dotyczące budowy sieci na terenie miejscowości Dobroszyce, 

wykonano połączenie do punktu styku z Dolnośląską Siecią Szkieletową, zakończono etap prac 

związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinku Dobroszyce-Sadków.
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W czwartym kwartale systematycznie realizowano plan modernizacji istniejącej infrastruktury teleko-

munikacyjnej oraz przebudowy dotychczas działających i budowy nowych stacji nadawczych. Systematy-

cznie zwiększano zasięg szkieletowej sieci światłowodowej. Przeprowadzone inwestycje miały na celu 

zwiększenie liczby potencjalnych klientów dzięki poszerzeniu obszaru dostępności usługi TriplePlay 

(pełnego pakietu zawierającego media:  telewizja, internet, telefon). Zarząd Spółki rozpoczął rozmowy 

w sprawie zakupu wieży wykorzystywanej do niedawna przez operatora telefonii komórkowej, zloka-

lizowanej na terenie obecnie nie eksplorowanym przez Emitenta. Oznacza to wejście na nowy rynek o 

dużym potencjale klientów indywidualnych oraz biznesowych.

W raportowanym okresie kontynuowano skup akcji własnych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy nr 18 z dnia 5 czerwca 2013 r. Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka nabyła łącznie 

6100 akcji własnych, co stanowi 0,096% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,096 % w ogólnej liczbie 

głosów na WZA Emitenta. Zarząd Spółki będzie w kolejnych tygodniach dalej realizował ww. uchwałę 

Walnego Zgromadzenia. 

VII . Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

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

tałowej.

     

Oświadczenie

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.


