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I. List przewodni Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 

 

Szanowni Państwo,  

 

Z przyjemnością prezentujemy raport kwartalny obrazujący 

wybrane dane finansowe oraz osiągnięcia w obszarze rozwoju 

spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. przypadające na 

czwarty  kwartał 2012 roku. 

 

W IV kwartale 2012 roku Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

kontynuowała realizację strategii rozwoju, co miało 

odzwierciedlenie w raportowanych przychodach ze sprzedaży.   

Obecnie Spółka znajduje się na etapie finalizowania prac nad 

portalem inwestycyjnym, którego uruchomienie planowane 

jest w marcu 2013 r. Podejmowane są także intensywne prace 

nad wdrożeniem usług związanych z komercjalizacją 

technologii. 

Ostatnie trzy miesiące 2012 roku były okresem ciężkiej pracy 

dla Spółki, co znalazło odzwierciedlenie w uzyskanych 

wynikach finansowych, które uznajemy za w pełni 

satysfakcjonujące.  

 

 

 

Zapraszamy do lektury  

 

Z poważaniem 
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II. Informacje o Spółce 

 

 

Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław 

Telefon: +48 (71) 354 07 93 

Faks: +48 (71) 354 07 93 

Adres poczty elektronicznej: biuro@arisa.com.pl 

Adres strony internetowej: www.arisa.com.pl 

NIP: 899-261-64-11 

REGON: 020568392 

KRS: 0000406260 

Źródło: Emitent 
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III. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta 

Wyszczególnienie 

Na dzień 

31.12.2012 r. 

(w zł) 

Na dzień 

31.12.2011 r. 

(w zł) 

Kapitał własny 1.086.472,77 463.539,55 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należność krótkoterminowe 1.404.979,02 775.147,26 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
472.003,82 679.019,88 

Zobowiązania długoterminowe 189.166,84 92.721,59 

Zobowiązania krótkoterminowe 804.824,56 782.182,12 

Źródło: Emitent 

 

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

IV kwartał 2012 

za okres 

od 01.10.2012 r. 

do 31.12.2012 r. 

(w zł) 

IV kwartał 2011 

za okres 

od 01.10.2011 r. 

do 31.12.2011 r. 

(w zł) 

I-IV kwartał 2012 

za okres 

od 01.01.2012 r. 

do 31.12.2012 r. 

(w zł) 

I-IV kwartał 2011 

za okres 

od 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r. 

(w zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 630.382,60 672.897,36 1.644.625,73 1.439.927,63 

Amortyzacja 9.175,60 1.188,69 26.944,01 60.017,09 

Zysk/strata na sprzedaży 193.864,97 152.279,72 63.703,24 123.015,35 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 193.769,14 10.725,88 135.109,04 162.695,73 

Zysk/strata brutto 192.210,36 84.234.98 112.739,43 138.011,96 

Zysk/strata netto 170.789,87 68.230,98 91.318,94 125.996,96 

Źródło: Emitent 
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IV. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest 

konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Emitenta w sposób rzetelny i kompletny 

 

W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

 

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

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W IV kwartale 2012 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. osiągnęła 630.382,60  zł przychodów netto ze 

sprzedaży. Emitent w okresie od października do grudnia 2012 r. wypracował 170.789,87 zł zysku 

netto i był on wyższy o  150,3%, w porównaniu do IV kwartału 2011 r. 

 

Spółka Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w ciągu czterech kwartałów 2012 r. wykazała  1.644.625,73  zł 

przychodów netto ze sprzedaży, które stanowiły 113,42% zaplanowanych na ten okres przychodów. 

Przychody ze sprzedaży za cztery kwartały 2011 r. wyniosły 1.439.927,63 zł. W okresie od początku 

stycznia do końca grudnia 2012 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 91.318,94 zł, przy 

czym w analogicznym okresie 2011 r. Emitent odnotował zysk na poziomie 125.996,96 zł. 

 

Zarząd Emitenta pragnie podkreślić dużą dynamikę w niwelowaniu straty netto poniesionej 

w pierwszym kwartale 2012 r., która wówczas wyniosła -197.506,47 zł. W kolejnych kwartałach 

Spółka wypracowała zysk netto w następujących wysokościach: 35.103,68 zł (II kwartał 2012 r.), 

82.931,86 zł (III kwartał 2012 r.) oraz 170.789,87 zł (IV kwartał 2012 r.), co w zakresie wyniku netto 

pozwoliło zrealizować w 117,1% prognozę finansową na 2012 r. 

 

Zgodnie z informacją Zarządu wynik finansowy Emitenta osiągnięty w czterech kwartałach 2012 r. 

spowodowany został następującymi czynnikami: 

 zmniejszenie kosztów personelu oraz podwykonawców ze względu na zakończenie większości 

prac w ramach zleceń dotyczących przygotowania dokumentacji w ramach naborów, które 

zakończyły się w czwartym kwartale 2012 r.   

 zafakturowanie części wykonanych wcześniej usług ze względu na zakończenie 

i rozstrzygnięcie niektórych konkursów. Umowy zawierane są przeważnie w ten sposób, iż 

możliwość fakturowania istnieje dopiero w chwili rozstrzygnięcia konkursu, co ma miejsce 

przeważnie około 4-6 miesięcy po zamknięciu naboru wniosków, 

 przychody związane z realizacją zleceń dot. doradztwa w zakresie tworzenia strategii rozwoju 

oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 
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VI. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 

w przedsiębiorstwie 

 

W IV kwartale 2012 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. realizowała założenia przyjętej strategii 

rozwoju, która została opisana w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 8 listopada 2012 roku. 

W zakresie realizacji celów strategicznych, należy wskazać, iż Spółka rozpoczęła realizację dla 

kolejnych 10 przedsiębiorstw usługi doradczej w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego oraz 

kontynuowała realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które dotyczą 

doradztwa w zakresie usprawniania organizacyjnego oraz zmiany profilu działalności Emitenta:  

 innowacyjne usługi doradcze – nowy obszar działalności Agencji Rozwoju Innowacji S.A. 

(Priorytet VIII, Działanie 8.2.). Wartość zawartej umowy o dofinansowanie opiewa na kwotę 

227.270,45 zł. 

 nowa jakość w zarządzaniu ARI SA, woj. dolnośląskie, którego wartość projektu przypadająca 

na Spółkę wynosi 104.531,00 zł. 

 

Obecnie trwające działania Spółki mają na celu przygotowanie jej na nowe wyzwania związane 

z wdrożeniem celów strategicznych, polegające na optymalizacji kosztów oraz przekwalifikowaniu 

pracowników.  

 

Rozpoczęto realizację  trzech projektów doradczych : 

 „Strategiczny CSR - usługi doradcze dla MŚP” (Priorytet VIII, Działanie 8.1.) – projekt 

realizowany jest w partnerstwie z GoodBrand & Company Polska. Wartość projektu wynosi 

727.924,00 zł, w tym wartość umowy partnerskiej dla Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynosi 

361.154,00 zł; 

 „Strategia innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firmy.” (Priorytet VIII, Działanie 

8.1.) - projekt realizowany jest w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców. 

Wartość zawartej umowy o dofinansowanie opiewa na kwotę  1.991.908,00 zł w tym wartość 

umowy partnerskiej dla Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynosi  1.515.786,00 zł; 

 „Inwestuj w różnorodność” (Priorytet VIII, Działanie 8.1.) - projekt realizowany jest 

w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców. Wartość zawartej umowy 

o dofinansowanie opiewa na kwotę 744.584,00 zł w tym wartość umowy partnerskiej dla 

Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynosi 553.190,00 zł. 

 

Emitent wygrał przetarg na usługi komercjalizacji wiedzy, którego przedmiotem jest wykonanie usługi 

podzielonej na następujące dwie części:  A. "Analiza rynku oraz źródeł finansowania badań 

u pacjentów z chorobami otępiennymi", B. "Utworzenie Dolnośląskiego Konsorcjum Diagnostyczno-

Terapeutycznego Chorób Otępiennych". 
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Finalizowane są prace nad portalem inwestycyjnym, którego uruchomienie planowane jest w marcu 

2013 r. Podejmowane są także intensywne prace nad wdrożeniem usług związanych z komercjalizacją 

technologii. 

 

W dniu 21 grudnia 2012 r. zarejestrowana została spółka Polska Agencja Komercjalizacji Technologii 

sp. z o.o. („PAKT sp. z o.o.”) z siedzibą we Wrocławiu, która została zawiązana w dniu 20 grudnia 2012 

r. na mocy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesem Zarządu PAKT sp. z o.o. został  

Pan Tomasz Kurek, będący Członkiem Zarządu Emitenta, a w skład Rady Nadzorczej nowego 

podmiotu wchodzą przedstawiciele świata nauki i biznesu, tj. Panowie: prof. ndzw. dr hab. inż. 

Arkadiusz Szymanek, prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, Przemysław Jura, Marek Andrzej Dondelewski 

oraz Szymon Gawryszczak, będący Prezesem Zarządu Emitenta. W nowotworzonym podmiocie 

Emitent objął 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, które stanowią 30,00% kapitału 

zakładowego i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników PAKT sp. z o.o.   

 

PAKT sp. z o.o. będzie pełniła rolę brokera technologicznego, działającego na zlecenie właścicieli 

technologii, tj. jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i naukowców. W ramach prowadzonej 

działalności PAKT sp. z o.o. będzie dokonywała: 

 oceny potencjału rynkowego innowacji, 

 przygotowania optymalnej strategii komercjalizacji, 

 wyboru odpowiedniego modelu biznesowego dla komercjalizowanej innowacji, 

 analizy rynku i ryzyka, jakie wiąże się z innowacją, 

 przygotowanie planu operacyjnego i marketingowego, 

 wskazania metody zapewnienia właściwego poziomu ochrony własności intelektualnej, 

 doboru źródeł finansowania dla projektu wdrożeniowego, 

 przygotowania biznesplanu dla komercjalizacji innowacji. 

 

VII. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania 

publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników 

zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 

 

W świetle przedstawionych wyników finansowych za IV kwartał 2012 r. Zarząd Emitenta podtrzymuje 

realizację prognoz finansowych na 2012 r., które zostały zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym 

z dnia 8 listopada 2012 r. (pkt. 4.12.3 Prognozy finansowe). 

 

VIII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada spółek zależnych i nie 

tworzy Grupy Kapitałowej. 
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IX. W przypadku gdy Emitenta tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 

niesporządzania takich sprawozdań 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej, zatem 

nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 

X. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu 

 

Struktura akcjonariatu emitenta na dzień 11.02.2013 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

Szymon Gawryszczak 2.285.810 4.571.620 44,20% 50,99% 

Piotr Mikołajuk 1.142.905 2.285.810 22,10% 25,49% 

Pozostali 1.742.729 2.108.458 33,70% 23,52% 

Suma 5.171.444 8.965.888 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

 


