RAPORT KWARTALNY
INVENTI S.A.
ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU
(za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012)

Bydgoszcz, 14.08.2012 r.

Raport kwartalny za II 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 30.06.2012r.
Prezes Zarządu - Taduesz Kołosowski
Wiceprezes Zarządu - Zdzisław Zachwieja
1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki INVENTI S.A. na dzień 30.06.2012r.
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 30
czerwca 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego.
Ponadto w tabeli zamieszczono dane finansowe porównywalne narastająco w danym
roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Dane zawarte w tabeli są niezaudytowane.
Wybrane dane

30.06.2012

30.06.2011

waluta

PLN

PLN

Aktywa razem, w tym:

11 620 108,90

10 616 515,26

Aktywa trwałe

8 224 950,00

7 019 000,00

Aktywa obrotowe

3 395 158,90

3 597 515,26

Należności długoterminowe

8 090 000,00

6 444 000,00

Należności krótkoterminowe

597 385,79

2 252 550,00

35 714,13

3 330,67

Zobowiązania długoterminowe

778 053,98

917 752,72

Zobowiązania krótkoterminowe

620 204,53

861 075,80

Kapitał własny

4 055 219,04

1 867 686,74

Kapitał podstawowy

1 698 200,00

1 050 000,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

2.2.

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta
za II kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku
ubiegłego, a także dane finansowe porównywalne narastająco w danym roku
obrotowym oraz w roku poprzednim. Dane zawarte w tabeli są niezaudytowane.
Wybrane dane
waluta

Q2 2012
PLN

Q2 2011
PLN

Q1 – Q2 2012
PLN

Q1 – Q2 2011
PLN

10 000,00

174 000,00

39 150,00

252 550,00

200 000,17

0,36

364 000,17

0,72

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk/strata na sprzedaży

105 502,87

-24 922,83

-255 612,09

-72 586,25

Zysk/strata na działalności

-94 497,13

- 26 822,83

-255 612,09

-72 586,25

Przychody netto ze sprzedaży
Przychody finansowe
Przychody operacyjne
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operacyjnej
Zysk/strata na działalności
gospodarczej

104 515,33

-45 229,30

107 400,37

-91 048,48

Zysk/strata brutto

104 515,33

- 45 229,30

107 400,37

-91 048,48

Zysk/strata netto

104 515,33

-45 229,30

107 400,37

-91 048,48

0,00

1 900,00

0,00

1 900,00

Amortyzacja

2.3.

Wybrane dane finansowe z przepływów pieniężnych

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta
za II kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku
ubiegłego, a także dane finansowe porównywalne narastająco w danym roku
obrotowym oraz w roku poprzednim. Dane zawarte w tabeli są niezaudytowane.
Wybrane dane
waluta
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto

Q2 2012

Q2 2011

PLN

PLN

Q1 – Q2 2012
PLN

PLN

-311 839,14

-344 743,13

-1 192 861,94

-426 119,06

0,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

341 526,23

1 040 000,00

392 226,23

18 160,86

- 3 216,90

-152 861,94

-33 892,83

Wykres 1 Przychody ogółem oraz zysk netto za Q1 i Q2 2011 oraz Q2 2012 (w PLN)
250 000

210 000
200 000

174 000

150 000

104 515
100 000
50 000
0
Q2 2011
-50 000

Q2 2012

-45 229

-100 000

Przychody ogółem*

Q1 – Q2 2011

Zysk/strata netto

Źródło: INVENTI S.A., * suma przychodów netto ze sprzedaży, przychodów finansowych oraz
przychodów operacyjnych
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU

NA

TEMAT

CZYNNIKÓW

I

ZDARZEŃ,

KTÓRE

MIAŁY

WPŁYW

NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W II KWARTALE 2012 ROKU

W II kwartale 2012 roku spółka INVENTI S.A. osiągnęła 210 000,00 zł przychodów
ogółem, co oznacza wzrost o 20,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.
Wygenerowane przychody jak i wynik finansowy drugiego kwartału roku 2012 nie
odbiegają od założeń planu opracowanego dla 2012 roku. Podstawowym źródłem
przychodów Spółki są transakcje sprzedaży posiadanych przez Emitenta udziałów
w spółkach zależnych (celowych). W II kwartale br. na poziom przychodów wpływ miała
sprzedaż części aktywów projektu Farmy Wiatrowej Bytów I za kwotę 200 000,00 zł do
spółki Agrowind Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. Powyżej wspomniana transakcja
sprzedaży części aktywów znajdujących się w posiadaniu INVENTI S.A. została dokonana
na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2012 r i jest elementem procesu odsprzedaży
aktywów

związanych

z

realizacją

projektu

Farma

Wiatrowa

Bytów,

opisanego

w Dokumencie Informacyjnym Spółki.
W II kwartale 2012 roku Emitent ponownie przeanalizował koszty bieżącej
działalności i dostosował wydatki do aktualnych, niezbędnych potrzeb spółki. W
analizowanym okresie zarówno zobowiązania krótko- jak i długoterminowe uległy
znacznemu obniżeniu, zmniejszając w stosunku do II kwartału 2011 roku poziom o ponad
380 tys. zł. W wyniku tych działań Spółka wygenerowała za II kwartał br. zysk netto w
wysokości 104 515,33 zł w stosunku do straty na poziomie 45 229,30 zł w II kwartale
poprzedniego roku. W terminie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Spółka osiągnęła łącznie
zysk netto równy 107 400,37 zł w stosunku do straty na poziomie 91 048,48 zł jaką poniosła
w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Znacząco, bo o ponad 2 194,00 tys. zł wzrósł kapitał własny w stosunku do jego
poziomu na koniec II kwartału roku ubiegłego. W 2011 roku Spółka przeprowadziła oferty
prywatne nowych akcji, które zostały objęte i w pełni opłacone przez inwestorów, a
następnie zarejestrowane w 2012 roku podwyższając tym samym pozycję kapitałów
własnych Emitenta.

5

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.04.2012R. DO 30.06.2012R.

Wydarzeniem, które miało miejsce w II kwartale br., stanowiącym istotny zwrot w historii
Spółki był debiut INVENTI S.A. na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. rynku NewConnect. Dnia 29 maja 2012 roku na podstawie Uchwały Nr
505/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 482 000 akcji
zwykłych na okaziciela serii G INVENTI S.A. zostało wprowadzonych do alternatywnego
systemu

obrotu

na

rynku

NewConnect.

Pierwszy

dzień

notowań

akcji

Spółki

w Alternatywnym Systemie Obrotu został wyznaczony na 15 czerwca 2012 roku. Obecnie
akcje Spółki są notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych
pod skróconą nazwą „INVENTI” i oznaczeniem „IVT”. Upublicznienie instrumentów
finansowych Spółki było ściśle związane z otrzymaną od inwestorów szansą w postaci
środków finansowych na dalszy rozwój. Pozyskany w ramach emisji prywatnej kapitał dał
Spółce okazję do realizacji obranej przez nią strategii i jednocześnie postawił przed nią
wyzwanie dążenia do budowy jej wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.
W analizowanym okresie INVENTI S.A. intensyfikowała swoje działania w ramach
obranych celów emisyjnych, a w szczególności w zakresie realizacji i finansowania Farmy
Wiatrowej Bytów. Działania te polegały na poszerzeniu koncepcji realizacji projektu
wspomnianej farmy poprzez wzmocnienie jego realizacji w wyniku przystąpienia do
projektu jeszcze jednego partnera branżowo-finansowego – spółki Agrowind Sp. z o.o.
Prowadzone w II kwartale negocjacje ze spółką Agrowind Sp. z o.o. oraz prace nad
skonstruowaniem odpowiednich umów dwu- i trójstronnych regulujących transakcję
współpracy przy nowej wersji procedury realizacji projektu Emitenta Farmy Wiatrowej
Bytów o mocy 100 MW na terenie gmin Tuchomie i Borzytuchom zakończyły się pomyślnie,
czego efektem było zawarcie w dniu 17 maja 2012 roku przez INVENTI S.A. pierwszej
umowy z nowym partnerem – Agrowind Sp. z o.o.
Przedmiotem wspomnianej umowy jest objęcie przez INVENTI S.A. 10% udziałów w Spółce
Agrowind Sp. z o.o. w zamian za część posiadanych przez INVENTI S.A. aktywów
związanych z projektem Farmy Wiatrowej Bytów na terenie gmin Tuchomie i Borzytuchom
w powiecie bytowskim. Niniejsza umowa zostaje zawarta do czasu przejęcia udziałów
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Spółki Agrowind Sp. z o.o. przez Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych, należącego do EQUES Investment Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych. Na mocy podpisanej umowy INVENTI S.A. stała się udziałowcem
Agrowind Sp. z o.o., a następnie obejmie udziały wspomnianego wyżej Funduszu, biorąc
udział w kompleksowej realizacji w systemie EPC projektu Farmy Wiatrowej Bytów o mocy
100 MW. W opinii Zarządu Spółki INVENTI S.A. podpisanie przedmiotowej umowy stanowi
fakt

realizacji

przyjętych

planów

strategicznych,

dając

możliwość

osiągnięcia

w przyszłości przez Spółkę wysokich wyników finansowych.
Na chwilę obecną ww. umowa nie ma odzwierciedlenia w bilansie Spółki, ze względu na
fakt, iż trwa realizacja procedury podniesienia kapitału spółki Agrowind Sp. z o.o.
i przekazania INVENTI S.A. należnej części udziałów.
W okresie od kwietnia do czerwca 2012 roku Zarząd Emitenta zintensyfikował
negocjacje z chińskim koncernem energetycznym, w którego imieniu pośredniczy w
rozmowach litewska spółka GMW Collection Of Industries Ltd. W okresie objętym
niniejszym raportem Emitent zawarł list intencyjny z firmą GWM Collection of Industries Ltd,
precyzujący

zasady

współpracy

i

określający

sposób

wspólnego

postępowania

w zakresie przygotowania strategicznych powiązań kapitałowych i kooperacyjnych,
w realizacji projektów energetycznych pomiędzy INVENTI S.A., a ww. chińskim koncernem,
który zamierza wejść na polski rynek energetyczny, reprezentowanym w fazie negocjacji
przez GWM Collection of Industries Ltd. Bezpośrednie negocjacje z firmą chińską
planowane są na drugą połowę sierpnia br. co pokrywa się z terminami zawartymi w liście
intencyjnym.
Prócz wyżej wymienionych zdarzeń w II kwartale 2012 Emitent zawarł z obecnym
Autoryzowanym Doradcą - spółką Blue Tax Group S.A. umowę, której przedmiotem jest
świadczenie

usług

autoryzowanego

doradcy

w

ramach

wprowadzenia

do

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii H Spółki.
Ponadto 29 czerwca 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
INVENTI S.A., na którym to zostały podjęte uchwały dotyczące miedzy innymi
zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

za

ubiegły

rok

obrotowy,

udzielenia

absolutorium członkom organów Emitenta oraz uchwała dotycząca podziału zysku netto
wygenerowanego przez Spółkę w 2011 roku.
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5. INFORMACJA

O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Wygenerowane przez Spółkę dane finansowe zarówno w pierwszym kwartale br., jak
i przychody i wyniki finansowe osiągnięte w drugim kwartale 2012, będące przedmiotem
analizy niniejszego raportu, kształtują się zgodnie z przewidywaniami.
Na
o

podstawie
planowanych

przeprowadzonych
do

zwarcia

dotychczas

umów

i

działań

porozumień,

oraz

posiadanej

stanowiących

wiedzy

założenia

do

publikowanych prognoz finansowych na rok 2012, Zarząd Emitenta nie dostrzega potrzeb
korekty tych założeń w stosunku do opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym
prognoz przychodów oraz zysku netto.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy dotyczące
wysokości przychodów oraz wyniku netto na rok 2012, które zostały przedstawione w
Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 24 maja 2012 roku oraz z dnia 18 lipca 2012
roku.

6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Zgodnie z art. 4 ust. 16 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych przez grupę kapitałową rozumie się podmiot dominujący wraz z podmiotami
od niego zależnymi. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy
kapitałowej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Nie występuje podmiot dominujący wobec
Emitenta, jak również Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych.
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7.

INFORMACJĘ O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ

5%

GŁOSÓW NA

WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak
poniżej:
Akcjonariusz
Mirosław Knociński
Wojciech Batusiewicz
INVESTcon GROUP S.A.
Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa
Sp. z o.o.
Pozostali
SUMA

Liczba akcji /
głosów

Udział w kapitale zakładowym /
Udział w ogólnej liczbie głosów

4 155 100
4 019 900
1 051 000

24,47 %
23,67 %
6,19 %

1 000 000

5,89 %

6 756 000
16 982 000

39,78 %
100,00 %
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