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Szanowni Państwo! 

 

Raport, który niniejszym Państwu przekazujemy, jest nie tylko sprawozdaniem z działalności Grupy i3D 

oraz wyników osiągniętych przez nią w IV kwartale 2012 roku, lecz stanowi podsumowanie całego 

minionego roku – roku, który był dla nas okresem trudnym, ale też z wielu względów przełomowym.  

 

Od momentu oficjalnej premiery naszego autorskiego oprogramowania Quazar3D w wersji licencyjnej, 

która miała miejsce we wrześniu 2012 roku, prowadzimy prace związane z promocją produktu i 

uplasowaniem go na najważniejszych, światowych rynkach. Dotarcie do najważniejszych osób i instytucji – 

światowych ośrodków VR, kreujących trendy na rynku – jest dla nas zadaniem priorytetowym, gdyż na takie 

podmioty i wykorzystywane przez nie rozwiązania zwrócona jest uwaga wszystkich pozostałych graczy 

rynkowych. Dlatego też aktywnie poszukujemy partnerów w takich ośrodkach jak Silicon Valley w USA i 

współpracujemy z takimi osobami jak Jeffrey Shaw. Nasz autorski software trafił w IV kwartale do Hong 

Kong Maritime Museum, dla którego zrealizowaliśmy udany projekt wirtualnej instalacji na podstawie 

jednego z cennych dzieł muzealnych. Sercem tego projektu jest właśnie Quazar3D. Obecnie prowadzimy 

rozmowy z kolejnymi potencjalnymi klientami na rynku azjatyckim – m.in. z City University of Hong Kong. 

Jesteśmy przekonani, iż nawiązana współpraca z Jeffrey’em Shaw oraz bardzo dobre recenzje naszego 

oprogramowania będą stanowić silny fundament do dalszej ekspansji i3D na rynku azjatyckim. 

 

W 2012 roku kilka ważnych – z punktu widzenia pożądanych referencji – projektów zrealizowała w Stanach 

Zjednoczonych spółka i3D Inc. Projekty te miały charakter pilotażowy i choć ich wartość nie była znacząca, 

to realizacje te traktujemy jako swego rodzaju „przepustkę” do pozyskania dużych zleceń od takich 

klientów, jak ExxonMobil, Kinder Morgan, czy Schlumberger Technology Corporation. Dzięki obecności na 

rynku USA poprzez naszą spółkę zależną nawiązaliśmy już także liczne kontakty biznesowe, które 

wykorzystujemy przy poszukiwaniu partnerów do promocji i sprzedaży Quazar’a oraz klientów, 

zainteresowanych zakupem licencji na nasz autorski software. 

 

Rok 2012 był dla nas rokiem ważnych inwestycji. Stworzyliśmy i wprowadziliśmy na rynek wersję licencyjną 

Quazar3D, uruchomiliśmy projekt i3D Network, rozwijamy działalność w Stanach Zjednoczonych poprzez 

i3D Inc. oraz prowadzimy inne projekty rozwojowe, mające na celu tworzenie autorskich produktów w 

oparciu o oprogramowanie Quazar3D. Wszystkie te przedsięwzięcia wymagały zaangażowania czasu oraz 

kapitału, co musiało znaleźć swoje odbicie w wynikach finansowych Grupy za 2012 rok, ale jednocześnie 

pozwoliło nam zbudować silne fundamenty pod przyszły rozwój. Naszych działań nie ułatwiały również 

panujące w minionym roku warunki rynkowe – kryzys na rynku reklamy, która spowodował trudną sytuację 

i3D Network, ale także odwoływane bądź przesuwane w czasie konkursy i przetargi na projekty, w których 

planowała wziąć udział Grupa i3D. Jesteśmy jednak przekonani, iż najtrudniejszy okres – nie tylko dla nas, 

jako zarządzających Grupą, ale także dla wszystkich Akcjonariuszy i3D – mamy już za sobą. W nowy, 2013 

rok weszliśmy z bardzo dobrymi perspektywami dla sprzedaży Quazar’a, udaną realizacją projektu dla 

Maritime Museum, która otwiera nam drzwi do kolejnych kontraktów w Azji oraz nowym partnerem na 

Bliskim Wschodzie (Alwasaet). Poprawie ulega także sytuacja w i3D Network, która w minionym roku 

najmocniej odczuła znamiona kryzysu gospodarczego. Jesteśmy przekonani, iż z rokiem 2013 rozpoczynamy 

nowy rozdział w historii działalności Grupy i3D, który wszystkim nam przyniesie wymierne efekty w postaci 

zysków oraz wzrostu wartości spółki dla Akcjonariuszy.  

 

Dziękujemy wszystkim Akcjonariuszom za dotychczasowe zrozumienie i zaufanie. Jednocześnie prosimy o 

to zaufanie na jeszcze kilka najbliższych miesięcy, w których udowodnimy, iż słowa kierowane do Państwa 

w niniejszym liście są jak najbardziej uzasadnione. W imieniu zarządu oraz całego zespołu i3D zapraszam 

do lektury niniejszego raportu. 

Jacek Jędrzejowski 

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

2012 roku wraz z danymi porównawczymi 
 

 

1.1. Przychody 

W IV kwartale 2012 roku Grupa i3D uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w 

wysokości 1 358 330,45 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku 2011 skonsolidowane przychody 

Grupy i3D były mniejsze o 51,6%. 

 

 

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

 

Okres 01/10/2012 – 31/12/2012 01/10/2011 – 31/12/2011 ZMIANA % 

Waluta PLN PLN 

Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży i zrównane z nimi 

1 358 330,45 2 807 818,09     -51,6% 

Źródło: i3D 
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Uwzględniając dane w układzie narastającym za cztery kwartały 2012 roku Grupa i3D osiągnęła 

skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 7 521 995,03 zł. W stosunku do 

analogicznego okresu roku 2011 były one niższe o 13,5%. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy i3D za cztery kwartały 2012 roku narastająco oraz dane porównawcze 

Okres 01/01/2012 – 31/12/2012 01/01/2011 – 31/12/2011 ZMIANA % 

Waluta PLN PLN 

Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży i zrównane z nimi 

 
7 521 995,03        

 
8 698 160,29        

 
-13,5% 

Źródło: i3D 

 

1.2. Wyniki finansowe 

W IV kwartale 2012 roku Grupa i3D odnotowała ujemne wyniki finansowe. Podobnie jak w poprzednich 

kwartałach roku 2012 skonsolidowana strata wynika przede wszystkim z ujemnych wyników dwóch spółek 

zależnych – i3D Network oraz i3D Inc. Wpływ na skonsolidowane wyniki miał także odpis aktualizujący 

należności od jednego z kontrahentów, dokonany przez i3D SA w IV kwartale 2012 roku (odpis ten został 

dokonany w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych). Szczegółowe informacje na temat czynników 
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kształtujących wynik finansowy w analizowanym okresie zostały przedstawione w rozdziale 2 niniejszego 

raportu.  

 

 

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

Okres 01/10/2012 – 31/12/2012 01/10/2011 – 31/12/2011 

Waluta PLN PLN 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

 
Zysk (strata) brutto 

 
Zysk (strata) netto 

 
-414 558,01         

 
-702 631,99     

 
-803 407,90     

 
-969 218,34            

 
349 464,27        

 
645 321,45     

     
646 287,83     

 
564 663,17            

Źródło: i3D 
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prace nad wersja licencyjną oprogramowania Quazar3D, inwestycje w i3D Network oraz i3D Inc.) oraz 

przedłużających się (z przyczyn niezależnych od Spółki) procesów negocjacji dużych kontraktów, o czym 

Spółka informowała w poprzednich raportach kwartalnych. Wpływ na wyniki Grupy za cały 2012 rok miały 

także czynniki o charakterze rynkowym – niekorzystna koniunktura gospodarcza, szczególnie odczuwalna na 

rynku reklamy (i3D Network). Szczegółowe informacje na temat czynników kształtujących wynik finansowy 

2012 roku zostały przedstawione w rozdziale 2 niniejszego raportu.  

 

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

Okres 01/01/2012 – 31/12/2012 01/01/2011 – 31/12/2011 

Waluta PLN PLN 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 
 
Zysk (strata) brutto 
 

Zysk (strata) netto 

 
-2 061 767,32         

 
-2 019 980,45         

-2 409 317,02     

-2 272 279,03            

 
1 140 260,39         

 
2 195 610,94         

1 998 576,13     

1 609 877,77             

Źródło: i3D 
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1.3. Zatrudnienie 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnienie w Grupie i3D wynosiło 55 osób. Zarządzający Grupą podjęli 

decyzję o tymczasowej redukcji zatrudnienia w oddziale i3D w Nowym Sączu (4 osoby). Decyzja ta 

podyktowana jest trwającą obecnie reorganizacją działalności parku naukowo-technologicznego (m.in. 

budową nowej siedziby parku, gdzie mieścić się ma docelowo oddział Spółki). Ze względu na kilkukrotnie 

odkładane w czasie terminy zakończenia prac, utrudniające lokatorom parku (w tym i3D) prowadzenie 

bieżącej działalności, zarządzający Spółką podjęli stosowną decyzję o redukcji zatrudnienia w oddziale do 

momentu zakończenia reorganizacji parku naukowo-technologicznego. Zmniejszenie zatrudnienia w 

pozostałej części jest efektem naturalnej fluktuacji pracowników, a proces rekrutacyjny w Grupie – podobnie 

jak w poprzednich okresach - prowadzony jest w sposób ciągły. 

 

 

 
Tabela 5 Zatrudnienie w Grupie i3D 

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

Liczba pracowników 58 61 61 62 55 

Źródło: i3D 

  

0

10

20

30

40

50

60

31/12/2011 31/03/2012 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012

 
ZATRUDNIENIE 



i3D S.A.                                              www.i3D.pl 

RAPORT za IV kwartał 2012 roku  

 

9 | S t r o n a  

 

1.4. Zbiorcze zestawienie jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych 

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

Dane skonsolidowane w PLN 
 

      Wybrane dane finansowe                                        01/10/2012-       01/10/2011-        01/01/2012-         01/01/2011- 
                                                                                              31/12/2012         31/12/2011         31/12/2012           31/12/2011 

1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi   1 358 330,45      2 807 818,09      7 521 995,03      8 698 160,29     

2 Zysk (strata) ze sprzedaży -414 558,01      349 464,27     -2 061 767,32      1 140 260,39     

3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -702 631,99      645 321,45     -2 019 980,45      2 195 610,94     

4 Zysk (strata) brutto -803 407,90      646 287,83     -2 409 317,02      1 998 576,13     

5 Zysk (strata) netto -969 218,34      564 663,17     -2 272 279,03      1 609 877,77     

6 Amortyzacja  343 592,66      297 553,01      1 271 253,01      1 225 521,32     

7 Kapitał własny  2 916 113,62      6 395 197,09      2 916 113,62      6 395 197,09     

8 Zobowiązania długoterminowe  54 175,31      61 227,02      54 175,31      61 227,02     

9 Zobowiązania krótkoterminowe  5 449 143,78      1 440 242,64      5 449 143,78      1 440 242,64     

10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  60 253,34      943 333,65      60 253,34      943 333,65     

11 Należności długoterminowe  13 182,47      -        13 182,47      -       

12 Należności krótkoterminowe  595 673,78      1 176 088,32      595 673,78      1 176 088,32     

Źródło: i3D 

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

Dane jednostkowe w PLN 
      Wybrane dane finansowe                          01/10/2012-         01/10/2011-         01/01/2012-         01/01/2011-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3                                                                                     31/12/2012         31/12/2011           31/12/2012            31/12/2011 

1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi   1 718 176,20      2 816 176,40      8 901 495,82      8 713 176,91     

2 Zysk (strata) ze sprzedaży  25 461,99      401 634,68     -444 220,29      2 073 272,83     

3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -258 061,94      533 190,27     -484 885,81      2 304 421,89     

4 Zysk (strata) brutto -177 814,21      547 945,12     -648 943,46      2 194 722,87     

5 Zysk (strata) netto -120 102,21      455 491,12     -523 673,46      1 785 934,87     

6 Amortyzacja  182 211,08      210 223,31      857 477,44      756 145,72     

7 Kapitał własny  6 493 701,43      8 205 313,20      6 493 701,43      8 205 313,20     

8 Zobowiązania długoterminowe  54 175,31      61 227,02      54 175,31      61 227,02     

9 Zobowiązania krótkoterminowe  4 664 541,34      1 139 224,91      4 664 541,34      1 139 224,91     

10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  3 212,51      563 544,16      3 212,51      563 544,16     

11 Należności długoterminowe  13 182,47      -        13 182,47      -       

12 Należności krótkoterminowe  1 154 943,21      824 645,98      1 154 943,21      824 645,98     

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

komentarz Zarządu 

 

W IV kwartale 2012 roku Grupa osiągnęła przychody z realizacji projektów zarówno dla nowych klientów, jak 

i podmiotów, które uznać można za stałych klientów i3D. W okresie tym Spółka zrealizowała m.in. teledysk 

do utworu artystycznego L.U.C.-a „Tribute to Lech Wałęsa” z płyty „Zrozumieć Polskę 39/89”. Powstanie 

teledysku związane jest z kampanią społeczno-edukacyjną, jaką Narodowe Centrum Kultury prowadzi w 

związku z powstającym filmem A. Wajdy o Lechu Wałęsie. Projekt został wykonany na zlecenie Narodowego 

Centrum Kultury przy współpracy ze Zbigniewem Rybczyńskim - reżyserem, operatorem filmowym i 

laureatem Oscara. Spółka zrealizowała również projekt na zlecenie Geopark Kielce oraz pracowała nad 

zleceniami dla swoich stałych klientów - firm Becker-Warkop oraz Green Wave.  

Spółka zależna i3D Inc. wykonała w IV kwartale 2012 roku projekt na zlecenie Schlumberger Technology 

Corporation (USA). 

Źródłem przychodów i3D SA jest już także sprzedaż wersji licencyjnej autorskiego oprogramowania 

Quazar3D, którego stworzenie było głównym celem emisyjnym Spółki. Na realizację tego celu i3D 

przeznaczyła 3,14 mln zł, a sprzedaż oprogramowania już w 2012 roku przyniosła Spółce ok. 300 tys. zł 

przychodów. Zgodnie z szacunkami Spółki, przekroczenie nakładów poniesionych na opracowanie wersji 

licencyjnej Quazar3D przez przychody z tytułu jego sprzedaży nastąpi na przełomie 2013/2014 roku. 

Szacunek ten powstał przy założeniu, iż pogorszeniu nie ulegną warunki rynkowe, niezależne od Spółki. 

Należy podkreślić, iż przychody ze sprzedaży Quazar’a nie były pierwotnie uwzględniane w planach 

sprzedażowych i3D na 2012 rok. 

Strata, odnotowana przez Grupę i3D w IV kwartale 2012 roku jest konsekwencją ujemnych wyników 

finansowych dwóch najmłodszych spółek z Grupy, tj. i3D Network oraz i3D Inc. Niekorzystne warunki 

rynkowe utrudniają osiągnięcie rentowności szczególnie spółce i3D Network, dla której rok 2012 (także z 

uwagi na znaczące koszty związane z budową sieci interaktywnych nośników reklamy) był szczególnie 

trudnym okresem. Zarządzający Grupą i3D przewidują jednak, iż w roku 2013 nastąpi znaczna poprawa 

sytuacji i3D Network i spółka osiągnie próg rentowności. Jeszcze w IV kwartale 2012 roku pozyskała ona 

ważnego klienta w postaci koncerny The Coca-Cola Company, dla którego zrealizuje kampanię reklamową w I 

kwartale br. 

Ujemne wyniki finansowe w IV kwartale (oraz narastająco za cały 2012 rok) odnotowała i3D Inc., działająca 

na rynku amerykańskim. Spółka zrealizowała do tej pory kilka kontraktów o stosunkowo niewielkiej wartości 
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(kilkadziesiąt tysięcy USD), jednak były to zlecenia dla dużych klientów ze Stanów Zjednoczonych, których 

realizację należy traktować jako zdobycie ważnych referencji, niezwykle istotnych z punktu widzenia 

pozyskiwania dużych kontraktów, o które cały czas ubiega się i3D Inc.  

Dodatni wynik na sprzedaży w IV kwartale 2012 roku wypracowała spółka-matka, tj. i3D SA, jednak kwartał 

zakończyła stratą netto (120,1 tys. zł), na którą znaczący wpływ miało dokonanie odpisu aktualizującego 

należności od kontrahentów. Odpis ten, dokonany w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, wyniósł 360,0 

tys. zł. 

Zarówno proces realizacji ważnych, wewnętrznych projektów w Grupie, który dokonał się w 2012 roku, jak 

też czynniki zewnętrzne niezależne od działań i3D (przedłużające się procesy negocjacji dużych kontraktów, 

opóźnienia w ogłaszaniu przetargów, w których planowała startować Spółka) spowodowały, iż w całym 

roku 2012 Grupa odnotowała ujemne wyniki finansowe. Jednak wszystkie poczynione w tym czasie 

inwestycje w Grupie są – jak wielokrotnie podkreślano – odzwierciedleniem realizacji strategii 

długofalowego rozwoju i3D, której efekty stają się już widoczne. Najważniejsza inwestycja, w postaci 

stworzenia wersji licencyjnej oprogramowania Quazar3D, wygenerowała w 2012 roku pierwsze przychody 

(nie uwzględniane pierwotnie w planach sprzedażowych na 2012 rok), a i3D SA osiągnęła w IV kwartale 

dodatni wynik na sprzedaży (strata netto spowodowana koniecznością dokonania w tym okresie 

jednorazowego odpisu aktualizacyjnego należności handlowych w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych). Cztery spółki zależne tj. i3D Science, LWR, i3D Home oraz i3D Med, osiągnęły w 2012 roku 

dodatnie wyniki finansowe (wynik na sprzedaży, EBIT oraz wynik netto). Pozostałe spółki-córki (i3D 

Network oraz i3D Inc.), które w 2012 roku obciążyły wynik całej Grupy i3D, mają przekroczyć próg 

rentowności w 2013 roku. 

 

i3D SA nie publikuje obecnie prognoz finansowych. 
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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 IV kwartale 2012 roku i3D rozpoczęła działania promocyjne swojego najnowszego produktu –  

oprogramowania Quazar3D w wersji licencyjnej. Celem zarządu Spółki jest uplasowanie Quazar’a jako 

produktu o charakterze globalnym, który wykorzystywany będzie przez największe i najbardziej prestiżowe 

ośrodki VR na świecie. Jednocześnie Grupa i3D rozwija działalność w Azji - we współpracy z Jeffrey’em 

Shaw - oraz w USA. 

Po prawie 2 latach pracy nad stworzeniem autorskiego oprogramowania Quazar3D w wersji licencyjnej, i3D 

buduje obecnie sieć partnerską, która pozwoli na globalną promocję i sprzedaż oprogramowania na 

najważniejszych światowych rynkach – przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Software i3D, już w III 

kwartale 2012 roku, został zaprezentowany w Dolinie Krzemowej, gdzie Spółka najaktywniej poszukuje 

partnerów biznesowych oraz finansowych. Dzięki nawiązanej w 2012 roku współpracy z Markiem Ivanowskim 

– inwestorem z Kalifornii oraz partnerem w funduszu Sofinnova Corebridge Capital – i3D otrzymała 

możliwość zaprezentowania Quazar’a globalnym koncernom z Silicon Valley. Jedną z takich firm jest 

Autodesk, którą Spółka stara się pozyskać jako partnera w globalnej promocji i sprzedaży swojego 

autorskiego software’u. Wśród amerykańskich koncernów i3D poszukuje także docelowych klientów, którzy 

zakupią oprogramowanie w wersji licencyjnej. Wiele cennych kontaktów biznesowych Spółka zdobyła w 

trakcie kolejnej wizyty w Dolinie Krzemowej (listopad 2012 roku), gdzie w ramach Poland-Silicon Valley 

Science and Technology Symposium1 prezentowała swój autorskie rozwiązania – w tym oprogramowanie 

Quazar3D. 

Działania obejmujące budowę sieci partnerskiej oraz bezpośrednie pozyskiwanie klientów zainteresowanych 

zakupem oprogramowania prowadzone są także na innych, ważnych dla i3D rynkach. Ośrodki takie jak 

Upstream Professional Development Center w Arabii Saudyjskiej, czy osoby takie jak Jeffrey Shaw i Carolina 

Cruz-Neiro, wyznaczają trendy na rynku VR i to właśnie na nie skierowana jest uwaga mniejszych graczy 

rynkowych. Dlatego też i3D zabiega o to, aby Quazar3D pojawił się w pierwszej kolejności u takich klientów i 

dzięki temu postrzegany był jako rozwiązanie wyznaczające najnowsze trendy na rynku VR.  

Dzięki wykorzystaniu Quazar’a i jego unikalnych funkcjonalności w tworzeniu aplikacji na zlecenie klientów  

portfolio potencjalnych projektów na obecny i kolejny rok jest zdecydowanie większe niż w poprzednich 

                                                           
1
 Więcej informacji na temat Sympozjum przedstawiono w dalszej części niniejszego raportu. 



i3D S.A.                                              www.i3D.pl 

RAPORT za IV kwartał 2012 roku  

 

13 | S t r o n a  

 

latach. Autorski software i3D umożliwia m.in. tworzenie unikalnie dużych scen (potwierdzone np. w 

projektach wykonywanych dla Saudi Aramco we współpracy z Technology University w Dallas), pozyskiwanie 

i interpretację danych w czasie rzeczywistym. Dzięki tej funkcjonalności oprogramowanie w czasie 

rzeczywistym przekłada dane liczbowe na obraz, co zdaniem zarządzających Spółką stanowić będzie główny 

kierunek rozwoju technologii. Quazar3D posiada także zdolność do współpracy z szerokim zakresem 

systemów wyświetlania – począwszy od zwykłych laptopów po zaawansowane klastrowe systemy projekcji 

obrazu 3D, takie jak jaskinie 3D, czy systemy klastrowe PowerWall. 

Spółka i3D Network, zarządzająca projektem „Flooid” - pierwszą w Polsce siecią interaktywnych nośników 

reklamowych, działającą w systemie Digital Signage (DS), pozyskała w IV kwartale 2012 roku zlecenie na 

organizację kampanii reklamowej dla koncernu The Coca-Cola Company (kampania trwa do połowy lutego 

br.) oraz zorganizowała kilka eventów. Spółka promuje także swoje usługi w ramach ważnych wydarzeń 

branżowych. W październiku wzięła udział w trzeciej edycji Digital Signage Trends - branżowej imprezy 

kierowanej do firm i instytucji zainteresowanych wykorzystaniem sieci DS do celów reklamowych lub 

informacyjnych. i3D Network objęła także patronatem medialnym Galę Mobility Trends 2012, podczas której 

wręczone zostały nagrody za najlepsze produkty i usługi telekomunikacyjne. W ramach wydarzenia spółka 

promowała swoje rozwiązania wśród potencjalnych klientów z branży telekomunikacyjnej. 

 Na rynku amerykańskim spółka i3D Inc. zrealizowała w 2012 roku zlecenia o łącznej wartości kilkudziesięciu 

tys. USD, jednak należy podkreślić, iż były to projekty o charakterze pilotażowym, przeprowadzone dla 

dużych, globalnych koncernów, m.in. Schlumberger Technology Corporation. Zlecenia te będą punktem 

wyjścia do pozyskania kontraktów o znacznie wyższej wartości, dla takich podmiotów jak Exxon Mobil, Kinder 

Morgan, Schlumberger oraz innych klientów z rynku amerykańskiego (dzięki uzyskanym już referencjom i 

pozytywnej ocenie wdrożenia projektów pilotażowych). 

W IV kwartale 2012 roku i3D pozyskała klienta z rynku azjatyckiego w postaci Maritime Museum (Hong Kong, 

Chiny). Umowa, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2012 z dnia 31 

października 2012 roku, jest pierwszym, wymiernym efektem nawiązanej przez Grupę i3D współpracy z 

Jeffrey’em Shaw - pionierem wirtualnej rzeczywistości, który był gościem i3D w II kwartale 2012 roku. 

Realizacja projektu została zakończona w styczniu br. W jego ramach powstała wielkoformatowa instalacja 

oparta o fotorealistyczną wizualizację cennego malowidła2, którego oryginału, ze względu na ochronę dzieła, 

Hong Kong Maritime Museum nie może udostępniać zwiedzającym. Instalacja działa w oparciu o 

oprogramowanie Quazar3D. Obecnie Spółka prowadzi rozmowy na temat kolejnych przedsięwzięć, które 
                                                           
2

 Więcej informacji na temat koncepcji digitalizacji dzieła znaleźć można na stronie internetowej 
http://triomuseumconsulting.com/2012/10/14/extreme-digitalization/ w artykule „Extreme digitalization” 

http://triomuseumconsulting.com/2012/10/14/extreme-digitalization/
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wraz z Jeffrey’em Shaw (odpowiedzialnym za sferę koncepcyjną projektów), będzie mogła realizować dla 

klientów z Azji. Jednym z takich podmiotów jest City University of Hong Kong, do którego delegacja Spółki 

udała się ponownie w styczniu 2013 roku. Celem spotkań z potencjalnymi klientami w Azji jest nie tylko 

zdobycie zleceń na wykonanie unikalnych aplikacji, lecz przede wszystkim promocja i sprzedaż autorskich 

produktów Grupy i3D – InterEdu, eFizjologii oraz licencji na oprogramowanie Quazar3D. 

W grudniu 2012 roku i3D SA zawarła umowę o dofinansowanie projektu "Mobilne stanowisko do pracy z VR 

kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju spółki". Projekt realizowany jest przez Spółkę w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W jego wyniku powstaną 

dwa zespołowe mobilne stanowiska do pracy z VR, umożliwiające efektywną pracę zespołu w dowolnym 

miejscu na świecie. Całkowita wartość projektu wynosi 1.526.184,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania 

to 744.480,00 PLN.  

W listopadzie 2012 roku przedstawiciele spółki i3D wzięli udział w Poland-Silicon Valley Science and 

Technology Symposium, które odbyło się na Stanford University w Dolinie Krzemowej, w Kalifornii. Dzięki 

udziałowi wysokich przedstawicieli rządu polskiego oraz cenionych ekspertów branżowych zarówno polskich 

jak i amerykańskich, Sympozjum zyskało rangę jednej z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych 

konferencji naukowo-technicznych promujących polską innowacyjność. Udział w Sympozjum był doskonałą 

okazją dla i3D do zaprezentowania się amerykańskim partnerom i inwestorom, którzy są zainteresowani 

współpracą z polskimi podmiotami. Najważniejszym celem udziału Spółki w Sympozjum było zdobycie 

kontaktów biznesowych wśród potencjalnych partnerów oraz klientów, zainteresowanych autorskimi 

rozwiązaniami Grupy i3D – przede wszystkim oprogramowaniem Quazar3D. 

Na forum europejskim działalność i3D została zauważona oraz wysoko oceniona przez kapitułę konkursu 

European Business Awards (EBA), która zadecydowała o zakwalifikowaniu Spółki do ostatniego etapu 

rywalizacji. Z polskich przedsiębiorstw do finału konkursu wybrano 6 spółek, w tym i3D. Rozstrzygnięcie 

ostatniego etapu, w ramach którego zostaną wyłonieni zwycięzcy 10 różnych kategorii, nastąpi w kwietniu 

2013 roku. Szczegółowe informacje dotyczące EBA znaleźć można na stronie internetowej konkursu: 

www.businessawardseurope.com. 

W IV kwartale 2012 roku Grupa i3D aktywnie realizowała przedsięwzięcia z zakresu budowania relacji 

inwestorskich, biorąc udział w konferencjach oraz organizując własne spotkanie dla Inwestorów 

indywidualnych. W październiku 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA odbyła się 

międzynarodowa konferencja „FINANCING HIGH-GROWTH FIRMS”, poświęcona tematyce finansowania 

firm o wysokim potencjale wzrostu. Konferencja skierowana była do właścicieli i menadżerów innowacyjnych 
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technologicznych firm sektora MSP, którzy szukają finansowania na dynamiczny rozwój na rynku polskim i 

rozważają wejście na rynki globalne. Uczestnikami konferencji byli także Inwestorzy, mi.in. działający jako 

aniołowie biznesu oraz partnerzy w funduszach VC i seed capital. i3D brała aktywny udział w tym wydarzeniu 

– Spółkę reprezentował Arkadiusz Patryas - Wiceprezes Zarządu, który pojawił się w dwóch panelach 

dyskusyjnych. W listopadzie 2012 roku w siedzibie i3D odbyło się także spotkanie zarządu Spółki z 

Inwestorami indywidualnymi. W trakcie spotkania poruszono m.in. tematykę związaną z komercjalizacją 

oprogramowania Quazar3D, działalnością spółek-zależnych, czy też wizją Grupy i3D za kilka lat. Inwestorzy 

mieli także okazję zwiedzić siedzibę i3D (showroom, CAVE, podłogi interaktywne) oraz obejrzeć przykłady 

realizowanych przez Grupę projektów. Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie internetowej Spółki w 

dziale „Relacje inwestorskie”. 

W IV kwartale 2012 roku i3D udostępniła również nowe narzędzie relacji inwestorskich w postaci „Biuletynu 

i3D”, dedykowanego zarówno Akcjonariuszom Spółki, jak również wszystkim osobom zainteresowanym 

działalnością Grupy i3D. Biuletyn dystrybuowany jest - w formie elektronicznej - wśród subskrybentów po 

publikacji raportu okresowego za dany kwartał. Subskrypcji dokonać można za pośrednictwem strony 

internetowej Spółki (dział „Relacje inwestorskie”), gdzie Biuletyn dostępny jest także do bezpośredniego 

pobrania. 
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4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

Na dzień 31 grudnia 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 

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 spółki – Jacek Jędrzejowski 
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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 spółki - 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 spółki – 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 spółki - Arkadiusz Patryas 

 

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 
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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 spółki – 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 

 

 


