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I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Po raz kolejny  prezentujemy raport kwartalny obrazujący 

wybrane dane finansowe oraz osiągnięcia w obszarze rozwoju 

spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. przypadające na drugi   

kwartał 2013 roku. 

Okres ten to czas przede wszystkim inwestycji Firmy w to, co 

najważniejsze w biznesie czyli sprzedaż. W związku z coraz 

większą iloscią nowych usług, które chcemy realizować dla 

naszych Klientów, niezbedne są dodatkowe nakłady 

na działania marketingowe. Ponadto, mimo różnorodnych 

sceptycznych prognoz, ogłaszane są wciąż nowe konkursy 

dotacyjne dla przedsiębiorstw, będące wynikiem powstałych 

w kończącym się okresie programowania oszczędności, co 

stanowi dla nas bardzo pozytywne wyzwanie i możliwość zwiększenia przychodów Firmy. 

 

Obecnie intensywnie pracujemy nad strategią sprzedaży Firmy w nowym, zbliżającym się 

wielkimi krokami okresie programowania. Możliwości finansowania dla różnego rodzaju 

podmiotów będzie jeszcze więcej, co  jak mam nadzieję, przełoży się na wyniki ARI SA. 

w przyszłości. 

 

Z przykrością informujemy także, że nie udało się sfinalizować z potencjalnym inwestorem 

projektu dodatkowego dofinansowania i uruchomienia portalu inwestycyjnego, co 

spowodowało kolejne opóźnienia w jego uruchmieniu. Podejmując decyzję o współpracy, 

Zarząd kierował się przesłankami wskazującymi na możliwości zwiększenia potencjału tego 

projektu. W tej sytuacji uruchomienie portalu odbędzie niezależnie od wyników tego procesu 

w październiku br. Chcielibyśmy przeprosić naszych akcjonaruszy za zaistniałą sytuację. 
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Chcemy również podkreślić, iż cały czas skupiamy się na ciągłej realizacji strategii rozwoju, 

a także wdrażaniu i sprzedaży nowych usług. 

 

Zapraszamy do lektury  

 

Z poważaniem  

    

 



 

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 R.  5 | S t r o n a  
 

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 

30.06.2013 r. 

(w zł) 

Na dzień 

30.06.2012 r. 

(w zł) 

Kapitał własny 1 056 091,42 301 136,76 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należność krótkoterminowe 2 102 764,56 757 695,16 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 060 426,00 596 328,51 

Zobowiązania długoterminowe 162 455,32 244 986,87 

Zobowiązania krótkoterminowe 799 989,74 676 187,89 

Źródło: Emitent 

 

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres 

od 01.04.2013 r.  

do 30.06.2013 r. 

(w zł) 

Za okres 

od 01.04.2012 r. 

do 30.06.2012 r.  

( w zł) 

Narastająco  

za okres 

od 01.01.2013 r. 

do 30.06.2013 r. 

(w zł) 

Narastająco  

za okres 

od 01.01.2012 r. 

do 30.06.2012 r. 

(w zł) 

Przychody netto ze 

sprzedaży 
286 535,59 396 740,57 536 260,50 653 267,01 

Amortyzacja 446,94 -15 339,54 1 220,50 16 817,12 

Zysk/strata na sprzedaży 12 232,96 -20 625,83 15 024,03 -231 012,92 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
-2 020,54 42 797,67 3 131,61 -148 174,71 

Zysk/strata brutto -51 016,51 35 103,68 -26 577,62 -162 402,79 

Zysk/strata netto -51 016,51 35 103,68 -26 577,62 -162 402,79 

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 II kwartale 2013 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. osiągnęła 286.535,59 zł przychodów netto 

ze sprzedaży, w porównaniu do 396.740,57 zł w analogicznym okresie 2012 roku. Emitent w okresie 

od kwietnia do czerwca 2013 r. osiągnął stratę w wysokości 51.016,51 zł, przy zysku netto na 

poziomie 35.103,68 zł w II kwartale 2012 r. Narastająco od początku 2013 r. Spółka wygenerowała 

536.260,50 zł, w stosunku do 653.267,01 zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Zmniejszona 

została strata netto do poziomu 26.577,62 zł za okres I-II kwartał 2013 r., przy stracie netto 

162.402,79 zł w okresie pierwszego półrocza 2012 r. 

 

Osiągnięte wyniki finansowe w raportowanym okresie są efektem cykliczności działalności Emitenta, 

która związana jest z harmonogramem ogłaszania konkursów i przesunięciem fakturowania 

wykonanych usług w większości przypadków na okres czwartego kwartału. Ponadto znaczący wpływ 

miały koszty finansowe poniesione w wyniku aktualizacji wartości inwestycji oraz straty ze zbycia 

inwestycji w papiery wartościowe notowane na rynku publicznym. Należy wspomnieć także 

o poniesieniu poważnych nakładów finansowych w rozbudowę Departamentu Sprzedaży, a wiążącej 

się z poniesieniem dodatkowych kosztów na zatrudnienie pracowników. 

 

W omawianym okresie Spółka realizowała m.in. następujące zlecenia: 

1) Tworzenie analiz rynku oraz audytu własności intelektualnej dla nowopowstających 

podmiotów. 

2) Doradztwo w zakresie wdrażania modelu zarządzania różnorodnością oraz CSR. 

3) Tworzenie strategii komercjalizacji dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

4) Zarządzanie 4 zewnętrznymi  projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

5) Przygotowanie 16 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów w ramach: PO IG 

Priorytet VIII, Działania 8.1, 8.2, 6.1 PROW, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

6) Rozliczanie 20 projektów realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, które 

są współfinansowane w ramach RPO WD. 

7) Doradztwo w zakresie pozyskania inwestorów zewnętrznych. 

8) Szkolenia zamknięte oraz otwarte. 
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Zarząd Emitenta pragnie wskazać, iż na wyniki finansowe Spółki osiągnięte w drugim kwartale  

2013 r. istotny wpływ miały następujące czynniki: 

 Nakłady finansowe poniesione na rozbudowę Departamentu Sprzedaży oraz wdrożenie 

nowych usług. 

 Obniżenie wyceny obcych papierów wartościowych posiadanych przez Spółkę. 

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 

 

Wciąż oczekiwana jest decyzja potencjalnych inwestorów związana z działalnością portalu 

inwestycyjnego. W związku z przedłużaniem się tego procesu, Emitent podjął ostateczną decyzję 

o uruchomieniu portalu w październiku 2013 r. bez względu na wynik tego procesu. 

 

W drugim kwartale 2013 r. Emitent rozpoczął realizację projektu własnego w ramach  8.2.1  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu”, 

złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.2.1. "Wsparcie dla 

współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Wartość projektu wynosi 1.300.621,00 zł, a wartość wnioskowego dofinansowania to 

100,00% wartości projektu (RB EBI 10/2013). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 lipca 2013 r. 

(RB EBI 23/2013). 
 

Obecnie trwa proces podpisywania umów dotyczących realizacji następujących projektów: 

1. „Strategia innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm”, złożonego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

i doradztwo dla przedsiębiorstw". Wartość projektu wynosi 1.876.400,00 zł, a wartość 

wnioskowego dofinansowania to 100 % wartości projektu. (RB EBI 9/2013). 

2. „Menedżer ds. komercjalizacji innowacji”, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Działanie 8.1.1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw". Wartość projektu wynosi 790.700,00 zł, a wartość wnioskowego 

dofinansowania to 100 % wartości projektu (RB EBI 8/2013). 

 

Przedłużający się proces podpisywania umów na realizację ww. projektów jest wynikiem procedur 

stosowanych przez Instytucje Pośredniczące w tym wypadku przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie i stanowi  naturalny proces związany z realizacją projektów w ramach POKL. Obecnie 

negocjacje są zakończone, umowy są już dopracowane i oczekują na podpisanie, co powinno nastąpić 

w sierpniu, bądź na początku września. Niezależnie od tego, realizacja ww. projektów została 

rozpoczęta zgodnie z harmonogramem, czyli w sierpniu br. 

 

Zarząd Emitenta pragnie również wskazać, iż podpisał  siedem  umów, których przedmiotem było 

przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla klientów w ramach POIG, POKL, oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego o łącznej wartości 86.100,00 zł. 
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Podpisana została także umowa z ARLEG S.A. na wykonanie usług doradczych dla pracowników 

Agencji Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych w trzech 

następujących obszarach tematycznych tj. stymulowanie kreatywności i wspieranie postaw 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego o charakterze 

udziałowym oraz wspieranie budowy sieci powiązań kooperacyjnych-inicjatyw klastrowych.  Z tytułu 

wykonania zawartej umowy Emitentowi przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w kwocie 

162.195,12 zł netto (RB EBI 19/2013). 

 

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 II kwartał 2013 r. Zarząd Emitenta podtrzymuje 

realizację prognozy zysku netto na 2013 r., która została zamieszczona w raporcie nr 5/2013 z dnia 

28 stycznia 2013 r. 

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. 

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 14 sierpnia 2013 r. prezentuje się następująco: 
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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 

 


