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Szanowni Państwo! 
 

Drugi kwartał 2012 roku był dla nas czasem kontynuacji wzmożonych prac nad rozwojem autorskich 

produktów Grupy i3D, które wkrótce wejdą w fazę komercjalizacji, jak również czasem intensyfikacji 

działań tych spółek-córek, które już rozpoczęły sprzedaż swoich rozwiązań. Podobnie jak w I kwartale br., 

znaczące nakłady pracy skierowane zostały na przygotowanie do wprowadzenia na rynek wersji licencyjnej 

autorskiego oprogramowania Quazar 3D. Wszystkie zaimplementowane usprawnienia oraz nowe 

funkcjonalności tego software’u, jak również bardzo dobrze przygotowana infrastruktura towarzysząca 

produktowi, pozwolą na zaoferowanie rynkowi oprogramowania o najwyższej jakości. Jesteśmy przekonani, 

iż planowane na przełom III i IV kwartału 2012 roku rozpoczęcie sprzedaży będzie udaną realizacją zarówno 

planów zakładanych przez zarząd w tym obszarze, jak również spełnieniem oczekiwań pokładanych w tym 

projekcie przez wszystkich Akcjonariuszy i3D. 

 

Swój pierwszy projekt instalacji stanowisk interaktywnych nośników reklamowych zakończyła w II kwartale 

br. spółka i3D Network. Stanowiska te obsługują już pierwsze kampanie reklamowe, których 

zleceniodawcami są m.in. duże, międzynarodowe koncerny. Spółka osiąga pierwsze przychody, a jej zespół 

intensywnie pracuje nad stworzeniem szerokiej sieci partnerskiej oraz zwiększaniem liczby zamówień. 

 

Obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji wyjątkowej liczby kontraktów - największej w dotychczasowej 

historii Grupy i3D. Wśród nich znajdują się projekty o bardzo wysokiej wartości, z których część zostanie 

zrealizowana jeszcze w tym roku, natomiast pozostałe wpłyną na wyniki roku 2013. Prognozy na ten okres 

są więc bardzo dobre i dają podstawę do tego, aby uznać dotychczasową dynamikę rozwoju Grupy i3D nie 

tylko za niezagrożoną, lecz również wykazującą potencjał dalszego, dynamicznego wzrostu. Z naszej strony 

dołożymy wszelkich starań aby potwierdzić, iż tytuł jednej z najszybciej rozwijających się firm 

technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, nadany Spółce i3D przez Deloitte w 2011 

roku, trafił we właściwe ręce. 

 

Przez cały czas promujemy również nasze rozwiązania na ważnych, branżowych konferencjach i targach. W 

tym kwartale zaprezentowaliśmy naszą ofertę na prestiżowej konferencji branży oil&gas w Stanach 

Zjednoczonych. Jest to dla nas szczególnie ważne ze względu na rozwój spółki i3D Inc., która zabiega o 

klientów na rynku amerykańskim. Takie spotkania bez wątpienia przyczyniają się do promocji jej oferty, co 

wkrótce powinno zaowocować pozyskaniem pierwszych kontraktów w USA. Marka i3D staje się coraz 

bardziej rozpoznawalna na świecie, a niektóre firmy (nawet spoza rynku, na którym działa nasza spółka), 

podejmują już próby wykorzystania tej popularności, korzystając w sieci z nazwy „i3D” na swoich stronach 

internetowych oraz kontach w portalach społecznościowych. 

  

Cieszymy się, iż nasza działalność jest wysoko oceniana w branży, czego kolejnym dowodem była wizyta w 

siedzibie i3D Jeffrey’a Shaw – światowej sławy pioniera wirtualnej rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, iż 

zadeklarowana obustronnie w trakcie tej wizyty chęć współpracy, już wkrótce przyniesie wymierne korzyści 

dla Grupy i3D – przede wszystkim w postaci nowych zleceń. 

 

Rok 2012 jest dla nas szczególnie ważny ze względu na konieczność podjęcia wielu inwestycji, związanych z 

szeroko pojętą komercjalizacją produktów i3D. Mamy pełną świadomość tego, iż Inwestorzy mogą czuć się 

rozczarowani wynikami dwóch pierwszych kwartałów 2012 roku, jednak pragniemy podkreślić, iż w okresie 

tym zbudowaliśmy ogromną wartość w obszarze komercjalizacji projektów spółek Grupy i3D, poświęciliśmy 

też wiele czasu na pozyskanie nowych, dużych kontraktów. Świadomie wybraliśmy długofalowy rozwój i 

choć działania te odbiły się na ostatnich wynikach finansowych Grupy, to jesteśmy głęboko przekonani, iż 

dokonywane są one we właściwym zakresie i właściwym czasie.  
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Zależy nam, aby wszyscy Akcjonariusze Spółki i3D mogli jak najlepiej zrozumieć kroki podejmowane przez 

zarząd, dlatego też pragniemy zaoferować Państwu nowe narzędzia w zakresie utrzymywania relacji 

inwestorskich, m.in. poprzez organizację spotkań zarządu z inwestorami oraz stworzenie newsletter’a, 

dedykowanego wszystkim Akcjonariuszom i3D. Narzędzia te zostaną udostępnione Państwu już wkrótce, a o 

ich wprowadzeniu poinformujemy na naszej stronie internetowej w dziale „Relacje inwestorskie”. 

 

Tymczasem, zapraszamy do lektury niniejszego raportu z działalności Spółki w II kwartale 2012 roku. 

 

 

 

 

Jacek Jędrzejowski 

Prezes Zarządu i3D SA 
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1. Wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za drugi kwartał 

2012 roku wraz z danymi porównawczymi 
 

1.1. Przychody 

 

W II kwartale 2012 roku Grupa i3D odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na 

poziomie 1 467 986,71 zł. 

 
 

 
Tabela 1 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy i3D za II kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze 

Okres 01/04/2012 – 30/06/2012 01/04/2011 – 30/06/2011 ZMIANA % 

Waluta PLN PLN 

Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży i zrównane z nimi 

1 467 986,71 2 031 228,55 -27,73% 

Źródło: i3D 

 

Uwzględniając dane w układzie narastającym za dwa kwartały 2012 roku Grupa i3D osiągnęła przychody ze 

sprzedaży i zrównane z nimi na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. 

Przychody Grupy po dwóch kwartałach 2012 roku wyniosły 4 073 677,20 zł. 
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Tabela 2 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy i3D za dwa kwartały 2012 roku narastająco oraz dane porównawcze 

Okres 01/01/2012 – 30/06/2012 01/01/2011 – 30/06/2011 ZMIANA % 

Waluta PLN PLN 

Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży i zrównane z nimi 

 
4 073 677,20     

 
4 233 953,13 

 
-3,79% 

Źródło: i3D 

 

1.2. Wyniki finansowe 

 

W II kwartale 2012 roku Grupa i3D odnotowała ujemne wyniki finansowe. Jedną z przyczyn tego stanu, 

podobnie jak w I kwartale br., były wyższe koszty związane z dokonywanymi w tym czasie inwestycjami w 

Grupie i3D – zarówno w zakresie już rozpoczętej komercjalizacji części projektów spółek-córek (np. i3D 

Network), jak i na końcowym etapie przygotowań do rozpoczęcia komercjalizacji sztandarowego 

przedsięwzięcia Spółki, tj. licencyjnej wersji oprogramowania Quazar 3D.  

 

Drugim, istotnym czynnikiem, który wpłynął na ujemne wyniki finansowe Grupy w II kwartale br., były 

prowadzone w tym okresie procesy negocjacji dużych kontraktów, w trakcie których i3D przygotowuje szereg 

prezentacji oraz wzorów aplikacji. Działania te wymagają znacznej koncentracji sił oraz środków, jednak są 

niezbędne dla pozyskiwania kolejnych, ważnych klientów i zwiększania udziału Grupy i3D w rynku. 
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Więcej informacji na temat czynników kształtujących wynik finansowy w II kwartale 2012 roku zawartych 

zostało w punkcie 2 niniejszego raportu. 

 

Tabela 3 Skonsolidowane wyniki Grupy i3D za II kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze 

Okres 01/04/2012 – 30/06/2012 01/04/2011 – 30/06/2011 

Waluta PLN PLN 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
 
 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

 
 

Zysk (strata) brutto 
 
 

Zysk (strata) netto 

 
 -796 698,75 

 
 -697 170,40 

 
 

-703 830,96 
 
 

-567 746,87 

 
 -108 153,68 

 
-21 490,47 

 
 

-110 184,24 
 
 

-94 270,80 

Źródło: i3D 
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Narastająco za dwa kwartały 2012 roku Grupa i3D odnotowała ujemne wyniki finansowe. Jest to 

konsekwencją wymienionych wcześniej działań inwestycyjnych, prowadzonych ze zwiększoną intensywnością 

przez i3D od początku 2012 roku.  

 

Tabela 4 Skonsolidowane wyniki Grupy i3D za dwa kwartały 2012 roku narastająco oraz dane porównawcze 

Okres 01/01/2012 – 30/06/2012 01/01/2011 – 30/06/2011 

Waluta PLN PLN 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
 
 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

 
 

Zysk (strata) brutto 
 

 

Zysk (strata) netto 

 
-1 268 386,23    

 
 -1 063 079,13        

 
 

 -1 120 151,10         
 

 -901 197,94       

 
488 669,59           

 
881 711,16        

 
 

658 505,06 
 

502 824,98 

Źródło: i3D 
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1.3. Zatrudnienie 

 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zatrudnienie w Grupie i3D wynosiło 61 osób. Proces rekrutacyjny w spółkach 

Grupy jest nadal otwarty, poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy do działu sprzedaży oraz 

menedżerowie projektów do realizacji zadań zarówno w Polsce, jak i USA. Grupa i3D konsekwentnie buduje 

swój zespół zatrudniając nowych pracowników, przy czym z grupy przyjmowanych osób, w trakcie okresów 

próbnych, wyłaniani są tylko najlepsi specjaliści, których kompetencje są zgodne z profilem firmy. Z 

pozostałymi osobami, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji, umowy nie są przedłużane. Zachodzi więc 

naturalna rotacja zatrudnienia, która jednak pozwala, nawet przy niezmienionym poziomie zatrudnienia w 

danym przedziale czasu, skutecznie podnosić poziom merytoryczny zespołu w zakresie ważnym dla Spółki. 

 

 

 
Tabela 5 Zatrudnienie w Grupie i3D 

Stan na dzień 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011 31/03/2012 30/06/2012 

Liczba pracowników 47 54 58 61 61 

Źródło: i3D 
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1.4. Zbiorcze zestawienie jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych 

 
Tabela 6 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy i3D za II kwartał 2012 roku oraz za dwa kwartały 2012 roku narastająco 
wraz z danymi porównawczymi  

Dane skonsolidowane w PLN 
 

      Wybrane dane finansowe                                        01/04/2012-       01/04/2011-        01/01/2012-         01/01/2011- 
                                                                                              30/06/2012         30/06/2011         30/06/2012           30/06/2011 

1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi  1 467 986,71 2 031 228,55    4 073 677,20         4 233 953,13 

2 Zysk (strata) ze sprzedaży -796 698,75 -108 153,68 -1 268 386,23     488 669,59 

3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -697 170,40 -21 490,47 -1 063 079,13     881 711,16 

4 Zysk (strata) brutto -703 830,96 -110 184,24 -1 120 151,10     658 505,06 

5 Zysk (strata) netto -567 746,87 -94 270,80 -901 197,94     502 824,98 

6 Amortyzacja 303 742,99 313 192,02 616 349,14     618 100,45 

7 Kapitał własny 3 745 769,49     6 151 087,47 3 745 769,49     6 151 087,47 

8 Zobowiązania długoterminowe 61 241,77     64 469,33 61 241,77     64 469,33 

9 Zobowiązania krótkoterminowe 5 286 493,04     1 413 151,58 5 286 493,04     1 413 151,58 

10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 946 119,22     1 300 116,98 946 119,22     1 300 116,98 

11 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Należności krótkoterminowe 1 090 179,21     1 824 322,74 1 090 179,21     1 824 322,74 

Źródło: i3D 

Tabela 7 Wybrane jednostkowe dane finansowe i3D SA za II kwartał 2012 roku oraz za dwa kwartały 2012 roku narastająco wraz z 
danymi porównawczymi 

Dane jednostkowe w PLN 
      Wybrane dane finansowe                          01/04/2012-         01/04/2011-         01/01/2012-         01/01/2011-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3                                                                                     30/06/2012         30/06/2011           30/06/2012            30/06/2011 

1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi  1 676 741,91 2 038 708,12 4 555 702,30 4 246 672,70 

2 Zysk (strata) ze sprzedaży -304 338,72 184 346,38 -317 837,02 1 134 389,98 

3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -228 323,02 185 853,12 -175 321,50 1 106 402,84 

4 Zysk (strata) brutto -232 560,13 107 712,87 -209 763,01 944 268,01 

5 Zysk (strata) netto -194 165,13 86 059,87 -178 833,01 761 865,01 

6 Amortyzacja 223 273,88 196 886,38 470 157,10 352 565,74 

7 Kapitał własny 6 489 280,19     8 681 184,44 6 489 280,19 8 681 184,44 

8 Zobowiązania długoterminowe 61 241,77     64 469,33 61 241,77 64 469,33 

9 Zobowiązania krótkoterminowe 3 557 071,02 1 429 898,05 3 557 071,02 1 429 898,05 

10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 563 667,22     1 232 462,05 563 667,22 1 232 462,05 

11 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Należności krótkoterminowe 935 332,47     1 789 782,83 935 332,47 1 789 782,83 

Źródło: i3D 
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2. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe – 

komentarz Zarządu 

 

W II kwartale 2012 roku Grupa i3D realizowała kolejne projekty dla klientów, z którymi współpracowała w 

ostatnich latach. Wartość technologii oferowanej przez i3D po raz kolejny doceniły takie firmy jak Saudi 

Aramco, Politechnika Śląska, Becker-Warkop czy Ceramika Paradyż.  

W okresie tym został także zakończony i rozliczony, zgodnie z założonym harmonogramem, projekt 

„Interaktywne kształcenie inżyniera”, realizowany przez i3D dla Politechniki Śląskiej. Zakończone 

przedsięwzięcie obejmuje ponad 20 tematów głównych zawartych w ponad 300 interaktywnych aplikacjach, 

które powstały z udziałem ponad 20 profesorów i ponad 160 doktorów. „InterEdu” obejmuje swoim 

zakresem całe pięć lat programu nauczania i zawiera największą edukacyjną bibliotekę interaktywnych 

materiałów szkoleniowych edukacyjnych, jaka została stworzona do tej pory. Grupa i3D pracowała nad tym 

projektem od września 2010 roku. Jego finalizacja nie oznacza jednak zakończenia współpracy z Politechniką, 

lecz stanowi punkt wyjścia do realizacji kolejnych, dużych projektów, o wartości znacznie przekraczającej 

„InterEdu”, które są już wspólnie planowane przez obie strony. 

 

Na ujemne wyniki finansowe, odnotowane przez Grupę i3D w II kwartale 2012 roku, istotny wpływ miała 

kontynuacja intensywnych prac nad przygotowaniem rozpoczęcia komercjalizacji wersji licencyjnej Quazar 

3D. Znaczące nakłady, w tym zasobów ludzkich, zostały w tym okresie zaangażowane w ukończenie 

odpowiedniej infrastruktury na potrzeby rozpoczęcia sprzedaży, a także w ostatnie prace nad 

wprowadzeniem nowych funkcjonalności do oprogramowania oraz ostatecznej jego integracji. Działania te 

podyktowane były dążeniem zarządu Spółki do jak najszybszego rozpoczęcia komercjalizacji autorskiego 

rozwiązania (więcej informacji na ten temat znaleźć można w rozdziale 3 niniejszego raportu). 

 

Znaczących inwestycji dokonywała w tym okresie także spółka i3D Network, rozwijająca dynamicznie swoją 

sieć interaktywnych nośników reklamy. Spółka generuje już przychody, natomiast zyskowność powinna 

osiągnąć w I kwartale 2013 roku. Również w przyszłym roku, zgodnie z planami zarządu, zyski zacznie osiągać 

spółka i3D Inc. Na chwilę obecną te dwie spółki zależne, ze względu na bardzo wczesny etap rozwoju ich 

działalności, wymagają ponoszenia największych nakładów inwestycyjnych. Warto przy tym podkreślić, iż 

pozostałe spółki-córki i3D SA, tj. i3D Home (m.in. portal iHome), i3D Science (projekt „eFizjologia”), a także 

Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości, osiągnęły już, przy rosnących przychodach, próg zyskowności1. 

                                                           
1 W przypadku części projektów (realizowanych dla podmiotów objętych obowiązkiem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych) stroną 
umowy, ze względów formalnych, jest spółka-matka - i3D SA. Posiada ona największy potencjał, doświadczenie oraz referencje w postaci portfolio 
zrealizowanych dotychczas projektów – kryteria te są bardzo istotne w trakcie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia. Dzieje się tak również w 
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Świadczy to o dobrze obranym kierunku rozwoju wszystkich ww. przedsięwzięć, co także, w odpowiednim 

czasie, znajdzie swoje wymierne dowody w wynikach osiąganych przez i3D Network oraz i3D Inc. 

 

Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpłynął na wynik finansowy Grupy i3D w II kwartale br. oraz w całym 

pierwszym półroczu 2012 roku, był zintensyfikowany proces negocjacji dużych kontraktów, w trakcie którego 

i3D przygotowuje szereg prezentacji oraz wzorców aplikacji dla klientów. Działania te angażują znaczne siły 

oraz środki, jednak są niezbędne dla pozyskiwania kolejnych, dużych projektów i zwiększania udziału w rynku. 

Spółka i3D jest nadal przedsiębiorstwem należącym do sektora MSP, w związku z tym nie dysponuje takimi 

zasobami pracowników, jak duże korporacje. Osoby zaangażowane w danym czasie w zadania priorytetowe, 

nie mogą, z naturalnych względów, wykonywać innych czynności. Taka sytuacja miała miejsce w 

analizowanym okresie, gdy procesy negocjacji dużych kontraktów wymagały zaangażowania czasu znacznej 

liczby osób. Efekty tej pracy już wkrótce będą wyraźnie widoczne - w chwili obecnej Grupa i3D negocjuje 

najwyższą w swojej historii liczbę kontraktów, w tym projektów opiewających na bardzo wysokie kwoty. 

Część z nich zostanie ujęta w wynikach bieżącego roku, kolejne będą realizowane i wpłyną na wyniki Grupy 

już w roku 2013. 

 

W gronie obecnych oraz docelowych klientów i3D znaczny udział mają podmioty takie jak uczelnie, czy też 

muzea, które w większości przypadków poszukują i wybierają wykonawców swoich zleceń w sposób ściśle 

sformalizowany, a co za tym idzie – czasochłonny. Także sam termin ogłoszenia otwarcia konkursu 

ofert/przetargu jest bardzo często z różnych powodów przesuwany w czasie, co jest czynnikiem całkowicie 

niezależnym od Spółki. Grupa i3D aktywnie promuje swoje rozwiązania w tej grupie odbiorców, ma na swym 

koncie już także wiele udanych realizacji dla uczelni oraz muzeów, co stawia ją na bardzo dobrej pozycji pod 

względem szans na pozyskanie kolejnych zleceń. Zarządzający Spółką dokładnie monitorują rynek i są bardzo 

dobrze przygotowani do złożenia swoich ofert, jednak na sam termin ogłoszenia naboru i3D nie ma żadnego 

wpływu. Może to być przyczyną opóźnień czasowych w uzyskaniu przychodów z części projektów, które 

powodowane są czynnikami całkowicie niezależnymi od Spółki. 

 

Działania prowadzone przez Grupę i3D w II kwartale 2012 roku są odzwierciedleniem prowadzonej w 

sposób przemyślany i konsekwentny strategii długofalowego rozwoju Grupy. Zarówno inwestycje 

przeprowadzane obecnie w części spółek-córek i3D, jak i działania związane z pozyskiwaniem nowych, 

                                                                                                                                                                                                    
przypadku zawierania umów dotyczących projektów, które zostały opracowane przez spółki zależne z Grupy i3D – wówczas stroną umowy ze 
zleceniodawcą jest i3D SA, która następnie zleca wykonanie projektu odpowiedniej spółce zależnej, będącej autorem danego rozwiązania. W każdym 
przypadku, gdy możliwe jest wskazanie spółki-córki jako podmiotu będącego bezpośrednio stroną umowy, rozwiązanie takie jest stosowane. 
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dużych kontraktów, wymagają ponoszenia pewnych nakładów, które w krótkim okresie z obiektywnych 

względów muszą uszczuplić wyniki finansowe Grupy. Jednak w opinii Zarządu inwestycje te są konieczne i 

przeprowadzane w dobrym czasie. Pozwolą one na zbudowanie silnej pozycji rynkowej Grupy i3D i 

posiadanie znaczącej przewagi konkurencyjnej w momencie poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej na 

świecie. 

 

 Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy dotyczące wysokości 

przychodów, EBITDA oraz wyniku netto na rok 2012, które zostały przedstawione w Dokumencie 

Informacyjnym Spółki oraz potwierdzone w raporcie bieżącym nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 roku.   
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3. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie 

innowacyjnych rozwiązań  
 

W drugim kwartale 2012 roku Grupa i3D kontynuowała prace nad rozwojem własnych produktów oraz 

komercjalizacją projektów spółek zależnych. Podobnie jak w I kwartale br. wymagało to przeniesienia 

ciężaru prac na ww. obszary działalności Grupy. 

 

Spółka zakończyła przygotowania infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia komercjalizacji wersji licencyjnej 

Quazar 3D. Powstała strona internetowa produktu, zbudowano odpowiednią strukturę organizacyjną 

pracowników, którzy stanowić będą wsparcie dla użytkowników autorskiego oprogramowania i3D. Gotowa 

jest również niezbędna dokumentacja produktu (m.in. aplikacje przykładowe), a samo oprogramowanie 

przechodzi ostatnie testy u zewnętrznych partnerów (po raz kolejny zostało ono zintegrowane, ze względu na 

wzbogacanie produktu o nowe funkcjonalności, na podstawie wskazówek uzyskanych w pierwszej fazie 

testów zewnętrznych). Przygotowana została już także kampania marketingowa autorskiego software’u 

Grupy i3D.  

Zarząd planuje rozpoczęcie komercjalizacji wersji licencyjnej Quazar 3D na przełomie III i IV kwartału 2012 

roku. Warto podkreślić, iż produkt ten będzie znacznie bardziej zaawansowany, niż zakładały to pierwotne 

plany z 2011 roku. Jest to wynikiem zarówno zdobytego przez i3D doświadczenia w pracy z wersją inżynierską 

oprogramowania, jak również reakcji na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek. Uzyskanie takiego rezultatu 

wymagało znaczących nakładów pracy oraz zaangażowania ze strony zespołu i3D, jednak dzięki temu Spółka 

zaoferuje rynkowi silnik graficzny o najwyższych parametrach jakościowych. 

 

W II kwartale 2012 roku kolejnego nabywcę znalazła wersja licencyjna Quazar 3D CAVE. W czerwcu Spółka 

i3D zawarła umowę z Politechniką Białostocką, której przedmiotem jest dostawa sprzętu i oprogramowania 

oraz instalacja i kalibracja systemu immersyjnej projekcji obrazu do pracowni "AuReLa" na potrzeby 

Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, wchodzącego w skład Centrum Nowoczesnego Kształcenia 

Politechniki Białostockiej. Wartość netto kontraktu wynosi 528.220,00 zł. Planowany termin zakończenia 

realizacji projektu to 1 października 2012 roku. 

 

Spółka i3D Network zakończyła realizację pierwszego projektu instalacji stanowisk interaktywnych nośników 

reklamowych dla Multikino Media. Przedsięwzięcie przynosi już przychody – w II kwartale 2012 roku 

zorganizowane zostały kampanie marketingowe dla takich klientów, jak Platforma Cyfrowa „n” oraz Reebok. 
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Zespół i3D cały czas intensywnie pracuje nad stworzeniem sieci partnerskiej oraz zwiększeniem wolumenu 

zamówień. Według założeń Zarządu do końca 2012 roku i3D Network dokona instalacji maksymalnie ok. 60 

podłóg interaktywnych, które tworzyć będą pierwszą w Polsce sieć interaktywnych nośników reklamy, 

działającą w systemie Digital Signage. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów reklamy, co  

zamierza wykorzystać Grupa i3D, dążąc do uzyskania silnej pozycji rynkowej w tej branży. 

 

Po udanym wdrożeniu projektu „eFizjologia” na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Grupa i3D prowadzi 

obecnie rozmowy z kolejnymi uczelniami, zainteresowanymi nabyciem tego zaawansowanego 

oprogramowania. Jesienią 2012 roku projekt zostanie również zaprezentowany potencjalnym klientom z Azji 

(szczegóły w dalszej części niniejszego rozdziału raportu). 

 

Na przełomie kwietnia i maja 2012 roku przedstawiciele i3D, w tym zarządzający spółką i3D Inc. Earl Dodd, 

wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu branży oil&gas - Offshore Technology Conference 2012 (OTC 

2012). Ta ważna konferencja, odbywająca się w Houston (USA), przyciąga co roku ponad 60 tys. 

odwiedzających oraz 2 tys. wystawców z całego świata. Przedstawiciele i3D odbyli w jej trakcie wiele 

ważnych rozmów oraz spotkań, które powinny zaowocować pozyskaniem nowych klientów na rynku 

amerykańskim. Branża oil&gas jest jedną z najważniejszych grup docelowych klientów dla spółki i3D Inc. 

 

Okazją do rozmów na temat współpracy biznesowej było także czerwcowe spotkanie z Jeffrey’em Shaw – 

pionierem wirtualnej rzeczywistości, który był gościem i3D w Polsce. Jeffrey Shaw już w latach 80-tych 

pracował nad projektami augmented reality. Przez ponad dekadę był dyrektorem Institute for Visual Media w 

Niemczech, a w 2003 założył iCinema (Center of Interactive Cinema Research) z siedzibą w Australii. W roku 

1996 zaczął tworzyć pierwszą na świecie jaskinię 3D. Jest znany na całym świecie dzięki twórczemu 

wykorzystywaniu mediów cyfrowych w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości oraz augmented reality. Celem 

spotkania i3D z Jeffrey’em Shaw była wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja części 

zrealizowanych projektów. Możliwość określenia wspólnych celów obu stron oraz pozytywna ocena 

potencjalnych efektów synergii dały podstawę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu bliskiej, partnerskiej 

współpracy - obecnie w trakcie przygotowania są już pierwsze, wspólne projekty. Dodatkowym efektem 

spotkania będzie planowana na wrzesień 2012 roku wizyta przedstawicieli Spółki w Hongkongu, gdzie 

zaprezentują m.in. „eFizjologię”. 

 

Innowacyjność projektów prowadzonych przez Grupę i3D oraz bardzo dobre tempo rozwoju działalności jest 

doceniane również na arenie międzynarodowej. W II kwartale 2012 roku Spółka została zakwalifikowana do 
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grona finalistów prestiżowego konkursu European Business Awards w kategorii „Innowacje”. W czwartej 

edycji tego konkursu panel składający się uznanych specjalistów poszukiwał organizacji wykazujących się 

wyjątkowym podejściem do biznesu, uwzględniającym innowacyjność oraz zrównoważony rozwój. Konkurs  

jest niezależnym programem promującym dokonania firm w kontekście ich innowacyjności, społecznej 

odpowiedzialności biznesu oraz osiąganych wyników finansowych. 

 

4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 
 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w skład Grupy kapitałowej i3D wchodziły następujące podmioty: 

i3D SA 

Spółka holdingowa, w ramach której prowadzona jest podstawowa działalność Grupy. We wszystkich 

pozostałych spółkach Grupy (z wyjątkiem i3D Inc.), i3D SA posiada 99% udziałów. i3D SA jest liderem branży 

nowych technologii w obszarze interaktywnej grafiki 3D; zajmuje się implementacją technologii VR w 

aplikacjach użytkowych tworzonych dla biznesu. 

Prezes Zarządu – Jacek Jędrzejowski 

Wiceprezes Zarządu – Arkadiusz Patryas 

 

i3D Inc.  

Zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych spółka zależna pełni rolę przedstawicielstwa Grupy i3D na rynku 

amerykańskim. Zadaniem spółki jest pozyskiwanie Klientów w USA. W lipcu 2011 roku spółka pomyślnie 

przeszła proces rejestracji w dwóch bazach rządowych Central Contractor Registration (CCR) oraz Online 

Representations and Certifications Application (ORCA). Dzięki rejestracji w CCR i ORCA rząd USA został 

poinformowany o istnieniu oraz możliwości korzystania z właściwych usług oferowanych przez i3D Inc. 

Rejestracja otwiera spółce drzwi do ubiegania się o kontrakty nie tylko dla rządu, armii, ale też dla agencji 

rządowych typu NASA czy NIH (National Institutes of Health). Spółka i3D SA posiada 67% udziałów w i3D Inc.  

Prezes spółki – Earl J. Dodd. 

 

Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości  sp. z o.o.  

Spółka LWR to badawcze serce Grupy. Spółka funkcjonuje jako centrum kompetencyjne i badawczo-

rozwojowe, w ramach którego pracownicy i3D, naukowcy oraz studenci prowadzą prace badawczo-

rozwojowe oraz szkolenia w zakresie rozwoju i zastosowania zaawansowanych technologii wirtualnej 

rzeczywistości. Współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowymi w USA i Polsce, umożliwia wymianę 



i3D S.A.                                              www.i3D.pl 

RAPORT za II kwartał 2012 roku  

 

17 | S t r o n a  

 

doświadczeń, wsparcie w prowadzonych przez LWR pracach badawczych oraz dostęp do najnowszych 

światowych rozwiązań z obszaru HighTechVR. W ramach spółki realizowane są m.in. takie projekty jak 

eMiasto (internetowa platforma w postaci interaktywnej mapy miasta), Wirtualne lustro. 

Prezes Zarządu– Jacek Jędrzejowski 

 

i3D Science sp. z o.o.  

Spółka powołana została w celu realizacji projektu „Edukacja Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Celem działania spółki jest tworzenie interaktywnych aplikacji 

edukacyjnych 3D oraz opracowywanie tego typu produktów dla szkół i uczelni. Spółka pracuje m.in. nad 

opracowaniem prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości, pomocnych w 

kształceniu nie tylko studentów nauk medycznych, weterynarii i biologii, lecz także uczniów liceów, młodych 

lekarzy praktyków, specjalistów i naukowców. Jednym z pierwszych realizowanych projektów było 

stworzenie zestawu ćwiczeń w formie interaktywnych animacji 3D symulujących procesy fizjologiczne 

pokazywane w doświadczeniach na zwierzętach – e-Fizjologia. Projekt obecnie jest w fazie komercjalizacji. 

Prezes Zarządu - Jacek Jędrzejowski 

 

i3D Network SA  

Spółka buduje na terenie całej Polski, zarządzaną przez Internet w systemie Digital Signage, największą sieć 

interaktywnych nośników reklamowych II generacji (reklamowych podłóg interaktywnych) Flooid. 

Proponowane przez i3D Network rozwiązanie pozwala na dynamiczne zarządzanie treścią, jak najbardziej 

efektywne planowanie i pomiar kampanii reklamowych. Interaktywny Nośnik Reklamowy Flooid to 

urządzenie pozwalające na wyświetlanie obrazu na dowolnej powierzchni, podłodze, ścianie, czy chociażby 

interaktywnym stole, które będą reagowały na ruch przechodzących ludzi. Przewagą konkurencyjną INR 

Flooid jest autorskie oprogramowanie i nowe rozwiązania sprzętowo technologiczne (czujniki laserowe). 

Prezes Zarządu – Arkadiusz Patryas 

 

i3D Home sp. z o.o.  

Interaktywny portal nieruchomości to internetowy kreator mieszkań - pierwszy tego typu w Polsce portal 

umożliwiający wirtualne spacery 3D po nowobudowanych mieszkaniach oraz aranżację mieszkań online. 

Użytkownik może wybrać z bazy ofert lub samemu zbudować wymarzone mieszkanie a następnie je 

wirtualnie umeblować, pomalować i wyposażyć w sprzęt AGD, itp. Dostępne są wersje polska oraz hebrajska. 

Spółka zarządza portalem www.ihome.pl oraz jest właścicielem marki iHome.  

Prezes Zarządu- Arkadiusz Patryas 
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i3D Med sp. z o.o.  

Spółka została powołana w celu realizacji projektu „Portal Informacji Medycznych”. Projekt zakłada 

stworzenie funkcjonalnego portalu, na którym użytkownicy gromadzić będą informacje medyczne na własny 

użytek. Informacje te będą mogły być udostępniane lekarzom w celu szybszego zapoznania się z historią 

pacjenta oraz postawienia diagnozy. Jedną z funkcjonalności  portalu byłoby również wykrycie potencjalnych 

konfliktów pomiędzy grupami leków przepisywanych przez różnych lekarzy. Portal docelowo ma być 

dostępny również na urządzenia mobilne.  

Prezes Zarządu – Jacek Jędrzejowski 

 

5. Struktura akcjonariatu emitenta na dzień sporządzenia raportu 
 

Struktura akcjonariatu i3D SA (ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ) na 

dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 

 
Tabela 8 Struktura akcjonariatu i3D SA na dzień sporządzenia raportu kwartalnego 

 Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów 
na WZ 

Udział w liczbie 
głosów na WZ 

Jacek Jędrzejowski 1 651 000 17,77% 1 651 000 17,77% 

Arkadiusz Patryas 1 650 000 17,76% 1 650 000 17,76% 

BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. 1 465 000 15,77% 1 465 000 15,77% 

Halina Dodd 1 275 000 13,72% 1 275 000 13,72% 

Secus Private Equity SA 869 946 9,36% 869 946 9,36% 

JCK INVESTMENTS 680 000 7,32% 680 000 7,32% 

Pozostali 1 699 054 18,29% 1 699 054 18,29% 

RAZEM 9 290 000 100,00% 9 290 000 100,00% 

Źródło: i3D 
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