RAPORT KWARTALNY
INVENTI S.A.
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
(za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

Bydgoszcz, 15.05.2012

Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

1. Informacje ogólne
1.1. Informacje podstawowe
NAZWA

INVENTI S.A.

FORMA PRAWNA

SPÓŁKA AKCYJNA

ADRES

ul. A. Chołoniewskiego 46, Bydgoszcz

TELEFON

+48 (52) 361 96 80

FAX

+48 (52)342 92 17

E-MAIL

biuro@inventi-power.pl

STRONA INTERNETOWA www.inventi-power.pl
NIP

672 21 94 632

REGON

356313890

KRS

0000044204

1.2. Przedmiot działalności Spółki
INVENTI S.A. działa na rynku energii. Obecnie, Spółka koncentruje swoją działalność
na przygotowaniach do handlu i dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych i produkcji biokomponentów. Istotnym elementem
działalności Emitenta jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku
energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym
wdrożeniem

innowacyjnych

technologii,

a

także

prowadzeniem

energetycznych.
1.3. Organy Spółki
1.3.1. Zarząd Spółki INVENTI S.A. na dzień 31.03.2012r.
Prezes Zarządu - Taduesz Kołosowski
Wiceprezes Zarządu - Zdzisław Zachwieja
1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki INVENTI S.A. na dzień 31.03.2012r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Batusiewicz
Członek Rady Nadzorczej - Ernest Bednarowicz
Członek Rady Nadzorczej - Mirosław Knociński
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Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Szamocki
Członek Rady Nadzorczej - Maciej Zegarowski

2. WYBRANE DANE FINANSOWE
2.1. Wybrane dane finansowe z bilansu
Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 31
marca 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku
ubiegłego. Dane zawarte w tabeli są niezaudytowane.
stan na
31.03.2012

stan na
31.03.2011

Kapitał własny

3.950.703,71

1.912.916,04

Należności długoterminowe

8.290.000,00

6.744.000,00

Należności krótkoterminowe

537.246,73

2.193.480,00

17.533,27

6.547,57

Zobowiązania długoterminowe

778.053,98

917.752,72

Zobowiązania krótkoterminowe

447.833,91

983.900,08

Wybrane dane (w PLN)

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2.2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
Emitenta za I kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny
roku ubiegłego. Dane zawarte w tabeli są niezaudytowane.
Wybrane dane (w PLN)

Q1 2012

Q1 2011

0,00

0,00

203.150,00

78.550,00

Zysk/strata na sprzedaży

2.885,04

- 45.763,42

Zysk/strata na działalności operacyjnej

2.885,04

- 45.763,42

Zysk/strata brutto

2.885,04

- 45.819,18

Zysk/strata netto

2.885,04

- 45.819,18

Amortyzacja
Przychody netto ze sprzedaży
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Wykres 1 Przychody ze sprzedaży i zysk netto za Q1 2011 i Q1 2012 (w PLN)
250 000,0

203 150,0

200 000,0
150 000,0
100 000,0

78 550,0

50 000,0

2 885,0

0,0
Q1 2011

-50 000,0

Q1 2012

-45 819,2

-100 000,0
Przychody netto ze sprzedaży

Zysk/strata netto

Źródło: INVENTI S.A.

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I KWARTALE 2012 ROKU
W I kwartale 2012 roku spółka INVENTI S.A. osiągnęła 203.150,00 zł przychodów ze
sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 150% w porównaniu do analogicznego okresu
2011

roku.

Podstawowym

źródłem

przychodów

Spółki

są

transakcje

sprzedaży

posiadanych przez Emitenta udziałów w spółkach zależnych (celowych). W I kwartale br.
na poziom przychodów wpływ miała również sprzedaż udziałów jednej ze spółek
zależnych INVENTI S.A. - Kaszubskie Farmy Wiatrowy Sp. z o.o. Transakcja sprzedaży akcji
została zawarta w 2010 roku, jednak płatności wynikające z podpisanej umowy zostały
podzielona na transze. Wpłata kolejnej transzy za udziały KFW Sp. z o.o. środków
dokonane przez nabywców spowodowało wzrost przychodów Emitenta.
W I kwartale 2012 roku Emitent dokonał analizy i obniżenia kosztów swojej działalności.
W analizowany okresie zarówno zobowiązania krótko- jak i długoterminowe uległy
znacznemu obniżeniu, zmniejszając w stosunku do I kwartału 2011 roku poziom kapitałów
obcych o ponad 600 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych działań Spółka wygenerowała
4

Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

na koniec kwartału br. zysku netto w wysokości 2.885,04zł w stosunku do straty na
poziomie 45.819,18 zł w I kwartału poprzedniego roku.
Znacząco, bo o ponad 2 mln zł wzrósł kapitał własny w stosunku do jego poziomu na
koniec I kwartału roku ubiegłego. W 2011 roku Spółka przeprowadziła oferty prywatne
nowych akcji, które zostały objęte i w pełni opłacone przez inwestorów, w związku z czym
zmiana na pozycji kapitałów własnych była przyczyną rejestracja nowych serii
wyemitowanych przez Spółkę w 2011 roku.
4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2012R. DO 31.03.2012R.

W I kwartale 2012 roku IVENTI S.A. konsekwentnie kontynuowała działalność na szeroko
pojętym rynku energii. W okresie objętym sprawozdaniem Emitent rozpoczął intensywne
negocjacje ze spółką Agrowind Sp. z o.o. oraz Grupą Kokoschka Sp. z o.o. w zakresie
konstruowania umów dwu- i trójstronnych regulujących transakcję współpracy przy nowej
wersji procedury realizacji jednego z projektów Emitenta Farmy Wiatrowej Bytów o mocy
100 MW na terenie gmin Tuchomi i Borzytuchom.
W pierwszych trzech miesiącach 2012 roku Zarząd podjął również działania
negocjacyjne z Litewską Spółką GMW Collection Of Industries Ltd., która to jest
pośrednikiem chińskiego koncernu energetycznego. Rozmowy dotyczą nawiązania
współpracy z chińskim koncernem energetycznym, który zamierza wejść na polski rynek
energetyczny, a także kwestii związanych z zaangażowaniem się kapitałowo koncernu w
spółkę INVENTI S.A.
Ponadto, w minionym I kwartale br. Spółka uzgodniła również procedurę negocjacji z
niemiecką firmą specjalizującą się w budowie farm wiatrowych. Przedmiotem rozmów
będzie nawiązanie współpracy strategicznej przy realizacji projektów farm wiatrowych
oraz zawarcie w tych obszarach stosownych umów.
Od zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego do dnia 31 marca 2012 roku
miała miejsce rejestracja akcji serii G oraz akcji serii H Emitenta. Subskrypcja akcji serii G
Emitenta odbyła się w listopadzie 2011 roku na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia
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2011 roku. Objęte przez inwestorów akcje zostały w pełni opłacone i dnia 12 stycznia 2012
roku zarejestrowane w KRS 12 stycznia 2012 r. W przypadku akcji serii H Emitenta
subskrypcja odbyła się w grudniu zeszłego roku, natomiast ich rejestracja w KRS została
dokonana 7 marca br.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie podawał do publicznej
wiadomości prognoz wyników finansowych na rok bieżący.
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