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I.Informacje o Spółce 
 

I.1. Misja Spółki: 

 

 
 

 

 

I.2. Miejsce działalności Spółki: 

 

Siedziba: 

ul. Karmelkowa 29 

52-437 Wrocław 

 

Biuro Projektów i Biuro Zarządu: 

Business House, II piętro 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 

52-407 Wrocław 
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I.3. Akcjonariusze Spółki: 

 

Nazwa Akcjonariusza Kwota udziały w 

Kapitale Akcyjnym 

(PLN) 

Udział Procentowy w 

Kapitale Akcyjnym (%) 

1 Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego 

20.743.600,00 99,045% 

2 Gmina Brzeg Dolny 25 000,00 0,119% 

3 Gmina Długołęka 25 000,00 0,119% 

4 Gmina Kobierzyce 25 000,00 0,119% 

5 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Centrostal Wrocław S.A. 

20 000,00 0,095% 

6 Gmina Oleśnica 20 000,00 0,095% 

7 Gmina Oborniki Śląskie 10 000,00 0,048% 

8 Hutmen S.A. 10 000,00 0,048% 

9 Akwawit S.A. 10 000,00 0,048% 

10 PCC ROKITA S.A. 6 000,00 0,029% 

11 3M Viscoplast 6 000,00 0,029% 

12 MCA Spółka zo.o. Spółka 

komandytowa 

5 000,00 0,024% 

13 Dolnośląska Izba Gospodarcza 1 000,00 0,005% 

14 Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Wygidne Mieszkanie 

Sp.Zo.o. 

10 000,00 0,048% 

15 PPG Deco Polska Sp.zo.o. 20 000,00 0,095% 

16 REVICO S.A. 5 000,00 0,024% 

17 MFZ Consulting 2 000,00 0,010% 

 

I.4. Skład Rady Nadzorczej: 

 

Rada Nadzorcza Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, od dnia 1 stycznia 2020 roku 

rozpoczęła pracę w poniższym składzie: 

1. Pan Maciej Sznel- Przewodniczący 

2. Pani Ewa Zdrojewska- Zastępca Przewodniczącego 1 

3. Pan Bartosz Granat- Sekretarz 2 

4. Pan Błażej Wojnicz- Członek 

5. Pan Mirosław Lisowski- Członek 

1  

 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1714/VI/20 z dnia 29.01.2020r. dokonano 

odwołania z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Panią Ewę Zdrojewską. 

 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1715/VI/20 z dnia 29.01.2020r. dokonano 

powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Marszałka. 

2  

 W dniu 14 lipca 2020 roku Pan Bartosz Granat złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej WARR S.A.  
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 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2352/VI/20 z dnia 15.07.2020r. dokonano 

powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Karola Przywarę. 

 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2397/VI/20 z dnia 09.09.2020r. dokonano 

odwołania z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Pana Karola Przywarę. 

 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2728/VI/20 z dnia 01.10.2020r. dokonano 

powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Kubicza. 

Rada Nadzorcza Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod koniec roku 2020 zakończyła 

pracę w poniższym składzie: 

 

1. Pan Maciej Sznel- Przewodniczący 

2. Pan Błażej Wojnicz- Członek 

3. Pan Mirosław Lisowski- Członek 

4. Pan Janusz Marszałek- Członek 

5. Pan Bartłomiej Kubicz- Członek 

 

I.5. Zarząd Spółki: 

 

Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, od dnia 1 stycznia 2020 roku rozpoczął pracę 

w poniższym składzie: 

          1. Pan Cezary Pacamaj – Prezes Zarządu, 

          2. Pan Marek Czachara- Wiceprezes Zarządu. 

 

W dniu 18 czerwca 2020 roku Pan Cezary Pacamaj złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu  

WARR SA:  

 

1) uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/20 z dnia 22.06.2020 rok wyrażono zgodę na rozwiązanie Umowy 

o Świadczenie Usług Zarządzania. 

2) uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/20 z dnia 22.06.2020 rok dokonano zmiany funkcji Wiceprezesa 

Zarządu WARR SA, Pana Marka Czachara na Prezesa Zarządu. 
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II. Działalność Spółki w 2020 roku 

 

Najważniejsze obszary działalności Spółki: 

 

1. Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Zespół Projektów i 

Usług Finansowych. 

2. Zarządzanie Wrocławskim Centrum Budowlano - Usługowym Karmelkowa 29. 

 

II.1. Zespół Projektów i Usług Finansowych 

 

Swoją misję w aspekcie wspierania mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w roku 2020 Wrocławska 

Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje poprzez Zespół Projektów i Usług Finansowych.  

 

II.1.1. Sekcja Regionalnej Instytucji Finansującej 

 

Zadania Sekcji RIF w 2020 roku były kontynuowane na ogólnych zasadach wypracowanych podczas 

wieloletniej współpracy oraz umów zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w 

Warszawie, w ramach wypełniania kontraktu związanego z wdrażaniem Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na terenie Dolnego Śląska. 

 

Cele projektu: główne cele to zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności 

polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym oraz zwiększenie udziału 

innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Przyczyni się to do 

stworzenia trwałych i lepszych miejsc pracy oraz znacznego wzrostu wykorzystania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.   

Głównym zadaniem w ubiegłym roku było prowadzenie działań związanych z monitorowaniem 

trwałości projektów oraz dalsza współpraca przy sukcesywnym zamykaniu Działań Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 

– 1.4–4.1 – „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”, 

 3.1 – „Inicjowanie działalności innowacyjnej”,  

 3.3.1 – „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”, 

 4.2  –  „Stymulowanie działalności B+R  przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 

przemysłowego”, 

 4.4  –  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”,  

 4.6  – „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”, 

 5.1 – „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”, 

 5.2 – „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich 

sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, 

 5.3 – „Wspieranie ośrodków innowacyjności”, 

 5.4.1 – „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”, 

 5.4.2 – „Zarządzanie własnością intelektualną” 

 6.1  –  „Paszport do eksportu”,  

 8.1  –  „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, 

 8.2  –  „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. 

W związku z zakończeniem wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

oraz zawarciem Porozumienia z PARP, z dniem 31.12.2020 r. Umowa ramowa na pełnienie roli 
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Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa dolnośląskiego z dnia 24.05.2008 r., została 

rozwiązana. 

 

Stan wdrażania na 31.12.2020 r.  

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 

SEKCJI RIF (w szt.)  

Stan na  

31.12.2020 r. 

Liczba przeprowadzonych ocen osiągnięcia i utrzymania założonych 

celów projektu oraz wskaźników 
8  

Liczba przeprowadzonych kontroli trwałości  4 

Liczba wezwań do zwrotu środków 5 

 

II.1.2. Sekcja Projektów Prorozwojowych 

 

RPO WD 8.6 (Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z 

sektora MMŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) – II 

EDYCJA 

W 2020 r. WARR SA kontynuowała realizację projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU 

DOLNOSLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”. WARR SA jest odpowiedzialna za realizację 

projektu Podmiotowego Systemu Finansowania i dystrybucję wsparcia na rzecz przedsiębiorców i 

pracowników, w tym w szczególności za rekrutację przedsiębiorców do projektu, pomoc w wyborze 

odpowiedniej usługi rozwojowej oraz za zawieranie i rozliczanie umów wsparcia zawartych z 

przedsiębiorcami. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:  

-Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA,   

-Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,  

-Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA,  

-Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA,  

-Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA.  

Całkowita kwota projektu: 37.939.017,27 PLN  przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na poziomie  32.248.164,61 PLN. 

Budżet WARR SA: 5.256.242,48 PLN  

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. -  30.04.2022 r. 

Obszar realizacji projektu przez WARR SA obejmuje: 

- subregion jeleniogórski, powiaty: 

 bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i  

miasto Jelenia Góra, 

- subregion wałbrzyski, powiaty:  

dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Wałbrzych. 
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Stan wdrażania na 31.12.2020 r.  

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 

DZIAŁANIA RPO 8.6  

Stan na  

31.12.2020 r. 

Wysokość alokacji (PLN) 1 233 225,92 

Liczba złożonych formularzy (szt.) 85 

w tym w subregionie wałbrzyskim 29 

w tym w subregionie jeleniogórskim 20 

w tym w subregionie wrocławskim 36 

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 1 233 225,92 

w tym w subregionie wałbrzyskim 436 428,45 

w tym w subregionie jeleniogórskim 309 394,10 

w tym w subregionie wrocławskim 487 403,37 

Liczba podpisanych umów (szt.) 93 

Zakontraktowana kwota dofinansowania (PLN) 1 280 113,12 

Kwota zrealizowanej refundacji (PLN) 1 326 613,96 

 

Różnica pomiędzy kwotą zrealizowanej refundacji, a kwotą zakontraktowaną wynika z faktu, iż część 

umów została zakontraktowana w roku 2019. 

 

II.1.3. Sekcja Pożyczek 

 

Zadania Sekcji Pożyczek w 2020 roku związane były z udzielaniem i obsługą niskooprocentowanych 

pożyczek dla MŚP w ramach projektów pożyczkowych, w zakresie których WARR SA zajmuje się 

wdrażaniem i zarządzaniem następującymi instrumentami finansowymi:    

 

1. Instrument Finansowy „Pożyczka Rozwojowa – II edycja” realizowany na podstawie wygranego 

postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 30.01.2020 r. z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego na wdrażanie w województwie dolnośląskim Instrumentu Finansowego „Pożyczka 

Rozwojowa” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, 

Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Pożyczki wypłacane w ramach tego instrumentu 

finansowego przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa 

dolnośląskiego zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach MŚP lub 

przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw MŚP, przyczyniających się do 

zwiększenia ich konkurencyjności poprzez inwestycje związane m. in. z: 

1. wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, 

2. rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 

3. inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do 

zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.  
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        Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa – II edycja 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK Stan na 31.12.2020 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 87 

Liczba zawartych umów pożyczek  (szt.) 34 

Wartość zawartych umów  pożyczek (PLN) 8 208 574,00 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 3 

Liczba rozliczeń pożyczki (szt.) 13 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 13 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 0 

 

2. Instrument Finansowy „Pożyczka płynnościowa BGK I” realizowany na podstawie wygranego 

postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 23.07.2020 r. z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego na wdrażanie w województwie dolnośląskim Instrumentu Finansowego „Pożyczka 

Płynnościowa” w województwie dolnośląskim realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. 

„Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie 

pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Instrument 

Finansowy Pożyczka Płynnościowa został wdrożony w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną 

w kraju (epidemia COVID-19), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego 

wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnych 

negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19,  na rzecz zabezpieczenia płynności 

i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach MŚP mających siedzibę lub stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach 

instrumentu finansowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy 

i zapewnieniem jej płynności finansowej. 

        Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka płynnościowa BGK I 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK 
Stan na 

31.12.2020 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 46 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 14 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 2 632 695,52 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 1 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 0 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 0 

 

3. Instrument Finansowy „Pożyczka płynnościowa BGK II” realizowany na podstawie wygranego 

postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 16.07.2020 r. z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego na wdrażanie w województwie dolnośląskim Instrumentu Finansowego „Pożyczka 

Płynnościowa” w województwie dolnośląskim realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. 

„Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie 

pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Instrument 

Finansowy Pożyczka Płynnościowa został wdrożony w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną 
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w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności 

wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań mających na celu 

ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19,  na rzecz 

zabezpieczenia płynności i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach MŚP mających siedzibę 

lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego. 

W ramach instrumentu finansowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności 

firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. 

 

        Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka płynnościowa BGK II 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK 
Stan na 

31.12.2020 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 44 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 13 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 2 330 000,00 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 0 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 0 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 0 

 

4. Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa DFR- dedykowana COVID-19” realizowany na 

podstawie wygranego postępowania ofertowego i umowy podpisanej w dniu 19.04.2020 r. 

z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w przedmiocie świadczenia usług pośrednictwa 

finansowego polegających na udzielaniu i kompleksowej obsłudze pożyczek płynnościowych 

udzielanych w ramach produktu finansowego „Pożyczka Płynnościowa” ze środków finansowych 

pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu 

inżynierii finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwróconych 

i pozostałych po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 

„Dolnośląski Fundusz Powierniczy” (środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki 

pochodzące ze zwrotów od MŚP), przekazanych Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o. o. 

z siedzibą we Wrocławiu przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego. Pożyczki w ramach tego instrumentu finansowego przeznaczone są 

na pokrycie stałych 6-miesięcznych wydatków dla przedsiębiorców MŚP z siedzibą lub 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały 

spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią COVID-19, 

działających przed 1 stycznia 2020 r. 

        Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa DFR  

        - dedykowana COVID-19 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK Stan na 31.12.2020 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 110 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 22 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 2 450 870,84 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 5 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 15 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 15 
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5. Instrument Finansowy „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” realizowany na 

podstawie wygranego postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 13.08.2018 r. 

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie w województwie dolnośląskim Instrumentu 

Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – 

wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Pożyczki 

oferowane w ramach tego instrumentu finansowego przeznaczone są dla przedsiębiorców MŚP, 

grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw z większościowym udziełm JST na finansowanie 

przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub 

modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez 

zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym 

uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji 

i trigeneracji), przedsięwzięć zakładających zastosowanie technologii efektywnych energetycznie 

w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne 

energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe. 

          Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na Efektywność  

          Energetyczną w MŚP 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK Stan na 31.12.2020 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 10 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 5 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 9 275 934,92 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 1 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 1 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 0 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 0 

 

6. Instrument Finansowy „Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna (2DRPI)” realizowany 

na podstawie wygranego postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 12.04.2020 r. 

z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w przedmiocie świadczenia usługi pośrednictwa 

finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze pożyczek dla MŚP udzielanych w 

ramach produktu Finansowego Pakiet pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO ze środków finansowych 

pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu 

inżynierii finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwróconych 

i pozostałych po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 

„Dolnośląski Fundusz Powierniczy” (środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki 

pochodzące ze zwrotów od MŚP), przekazanych Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o. o. 

z siedzibą we Wrocławiu przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego. Pożyczki w ramach tego instrumentu finansowego przeznaczone są 

dla przedsiębiorców MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych 

gminach z kategorii tzw. „Białych Plam”  lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób 

ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie 
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województwa dolnośląskiego w gminach  z kategorii tzw. „Białych Plam”,  z przeznaczeniem na 

wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 

wyłączeniem zakupu nieruchomości. 

         Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Druga Duża Regionalna  

         Pożyczka    Inwestycyjna (2DRPI) 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK 
Stan na 

31.12.2020 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 3 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 0 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 0 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 0 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

 

7. Instrument Finansowy „Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna (2RPH)” realizowany na 

podstawie wygranego postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 12.04.2020 r. 

z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w przedmiocie świadczenia usługi pośrednictwa 

finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze pożyczek dla MŚP udzielanych w 

ramach produktu Finansowego Pakiet pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO ze środków finansowych 

pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu 

inżynierii finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwróconych 

i pozostałych po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 

„Dolnośląski Fundusz Powierniczy” (środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki 

pochodzące ze zwrotów od MŚP), przekazanych Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o. o. 

z siedzibą we Wrocławiu przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego. Pożyczki w ramach tego instrumentu finansowego przeznaczone są 

dla przedsiębiorców MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzących 

działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub 

przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego, z przeznaczeniem na wydatki na 

zakup nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych 

gminach z kategorii tzw. „Białych Plam”  na cele związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

        Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna (2RPH) 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK 
Stan na 

31.12.2020 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 1 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 0 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 0 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 0 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 
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8. Instrument Finansowy „Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa (2RPO)” realizowany na 

podstawie wygranego postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 12.04.2020 r. 

z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. w przedmiocie świadczenia usługi pośrednictwa 

finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze pożyczek dla MŚP udzielanych 

w  ramach produktu Finansowego Pakiet pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO ze środków finansowych 

pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu 

inżynierii finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwróconych 

i pozostałych po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 

„Dolnośląski Fundusz Powierniczy” (środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki 

pochodzące ze zwrotów od MŚP), przekazanych Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o. o. 

z siedzibą we Wrocławiu przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego. Pożyczki w ramach tego instrumentu finansowego przeznaczone są 

dla przedsiębiorców MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych 

gminach z kategorii tzw. „Białych Plam”  lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób 

ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie 

województwa dolnośląskiego  w wybranych gminach  z kategorii tzw. „Białych 

Plam”,  z przeznaczeniem na wydatki wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

i prawne. 

       Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Druga Regionalna Pożyczka  Obrotowa (2RPO) 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK 
Stan na 

31.12.2020 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 2 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 1 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 300 000,00 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 0 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

 

9. Instrument Finansowy „Pożyczka Rozwojowa” realizowany na podstawie wygranego 

postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 20.09.2017 r. z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego na wdrażanie w województwie dolnośląskim Instrumentu Finansowego „Pożyczka 

Rozwojowa” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, 

Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wszystkie środki w ramach projektu zostały wypłacone. 

W ramach projektu realizowane są obecnie działania związane z pełną obsługą pożyczek, w tym 

rozliczenia, zmiany w umowach (aneksy), monitoring spłat, monitoring zabezpieczeń, monitoring 

sytuacji finansowej pożyczkobiorców, kontrole, zmiany/likwidacja zabezpieczeń, działania 

związane z pomocą dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 (np. karencje, 

wakacje kredytowe) itp. 
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        Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI POŻYCZEK 
Stan na 

31.12.2020 r. 

Liczba obsługiwanych umów o pożyczkę (szt.) 119 

Liczba spłaconych umów o pożyczkę  (szt.) 4 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 41 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 22 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 20 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 22 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 5 

 

II.1.4. Sekcja Kontroli i Audytu 

 

Na podstawie umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z Warszawy Sekcja Kontroli i Audytu 

realizuje zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu 

lub w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014–2020 (POIR), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW), Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (POWER) oraz wizyt monitoringowych w miejscu 

prowadzenia działań merytorycznych projektów w ramach POWER. 

 

W celu pozyskania zleceń związanych z realizacją kontroli WARR SA zawiązała konsorcjum z 6 

podmiotami o podobnym profilu działalności. W maju 2019 r. w konsorcjum z 6 partnerami (Agencją 

Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w 

Toruniu, Lubelską Fundacją Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Staropolską Izbą Przemysłowo-

Handlową z siedzibą w Kielcach, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Rzeszowie), wzięliśmy udział w przetargu 

na realizację maksymalnie 1980 kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w latach 2019-2022. 

Nasza oferta została oceniona pozytywnie i 24.09.2019 roku zawarta została umowa ramowa na 

przygotowanie i przeprowadzanie kontroli w najbliższych latach, które będą sukcesywnie zlecane przez 

PARP. Maksymalna kwota kontraktu, którą może osiągną konsorcjum, przy założeniu realizacji 

wszystkich kontroli to 15.940.992,40 PLN.  

W ramach umowy ramowej dotychczas konsorcjum wygrało 2 zamówienia wykonawcze (zamówienie 

wykonawcze nr 1 i 3) na realizację kontroli na terytorium całej Polski.  

W ramach zamówienia wykonawczego nr 1 na przeprowadzenie 250 kontroli (umowa z dnia 

05.11.2019 r.) oraz w ramach zamówienia wykonawczego nr 3 (umowa z dnia 02.09.2020 r.) na 

przeprowadzenie 35 kontroli trwałości projektu są realizowane kontrole w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).  W 

przypadku zamówienia wykonawczego nr 1 kontrole są realizowane na terenie 13 województw, w tym 

głównie na terenie województwa podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, 

natomiast w ramach zamówienia wykonawczego nr 3 kontrole realizowane są na terenie 16 

województw.  

W 2020 r. w ramach zamówienia wykonawczego nr 1 zostało zrealizowanych 148 kontrole, z tego w 

ramach POIR 68 kontroli, a z POPW 80 kontroli. W przypadku zamówienia wykonawczego nr 3 

zrealizowano łącznie 16 kontroli, w tym w ramach POIR 6 kontroli, natomiast z POPW 10 kontroli.  
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Stan wdrażania na 31.12.2020 r.  

DANE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W RAMACH 

KONSORCJÓW 
stan na 31.12.2020 

Liczba przeprowadzonych kontroli, w tym 164 

POIR 68 

POPW 80 

POWER 16 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI KONTROLI I 

AUDYTU 

stan na 31.12.2020 

Liczba przeprowadzonych kontroli, w tym 19 

POIR 15 

POPW 3 

POWER 1 

 

II.1.5. Sekcja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

 

W 2020 r. WARR SA realizowała zadania powierzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 

zakresie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR, którego 

celem było zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do 

specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie 

funkcjonowania przedsiębiorstw. WARR SA zaangażowana była w proces odzyskiwania środków 

wypłaconych w ramach ZPORR poprzez prowadzenie windykacji środków, a także obsługę spraw 

sądowych. Działania WARR SA koncentrowały się na zwracaniu, bądź komisyjnym niszczeniu 

zabezpieczeń umów o dofinansowanie w związku z zakończeniem okresów trwałości projektów. 

Ponadto w 2020 r. WARR SA wypełniała również obowiązki sprawozdawcze w zakresie stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz zwrotów środków przez beneficjentów, jak również zajmowała się analizą 

spraw, w przypadku których brak jest możliwości odzyskania środków.  

 

 

II.1.6. Model makroekonomiczny HERMIN – wpływ realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy 

województwa sląskiego z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-ciosektorowego 

modelu HERMIN 

 

W 2020 roku WARR SA przeprowadziła aktualizację modelu makroekonomicznego HERMIN w związku 

z realizacją przez WARR Umowy zawartej w dniu 23 października 2014 r. z Województwem Śląskim o 

wykonanie aplikacji opartej na 5-sektorowym modelu makroekonomicznym HERMIN dla 

Województwa Śląskiego, umożliwiającej szacowanie wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

na rozwój gospodarczy regionu. 
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II.2. Wrocławskie Centrum Budowlano - Usługowe Karmelkowa 29 

W 2020 roku Centrum Budowlano - Usługowego Karmelkowa 29 przychód z wynajmowanych 

powierzchni został zwiększony w stosunku do 2019 roku o 9%. Wzrost ten pozytywnie przełożył się na 

możliwość realizacji planu finansowego całej spółki WARR SA. Tak wysoki poziom przychodu Centrum 

uzyskało również dzięki utrzymującemu się wzrostowi zainteresowania najmem powierzchni na 

terenie Wrocławia, szczególnie w sektorze MŚP. Pozwoliło to, mimo początkowo istniejącej rotacji 

najemców w okresie trwającej pandemii na utrzymanie wysokiego poziomu wynajmu powierzchni 

zadaszonych oraz placów utwardzonych. W rozmowach z potencjalnymi najemcami bardzo ważnym 

elementem wpływającym na możliwość ich pozyskania, a w konsekwencji uzyskania 

satysfakcjonującego poziomu przychodów, jest wypracowana od wielu lat dobra opinia o Spółce, a w 

szczególności o terenie Centrum. Wynika to głównie z partnerskiego traktowania naszych najemców. 

Dodatkowo korzystając z rotacji najemców automatycznie dostosowujemy ceny do cen rynkowych. 

Bardzo waz nym parametrem finansowym jest poziom nalez nos ci. Poprzez skutecznie przeprowadzoną 

egzekucję nalez nos ci, zadłuz enie najemco w znacznie się zmniejszyło. Spo łka prowadzi coraz 

efektywniejszą strategię postepowania z najemcami mającymi trudności w płatnościach. 

Przypominamy najemcom o zadłużeniach i wysyłamy pisemne wezwania do zapłaty jednocześnie 

wspierając windykacje ciągłym kontaktem telefonicznym. Został również, wprowadzony system 

naliczania odsetek oraz skrócono termin płatności do 7 dni od daty wystawienia faktury. Jednocześnie 

podwyższyliśmy kwotę kaucji z jednego miesiąca aż do trzech co skutecznie pozwala nam windykować 

ewentualne zadłużenia. Wszelkie powyższe działania sprowadzają się do marginalizacji problemów z 

płynnościami naszych najemców. 

Nowa komunikacja z najemcami oraz przyszłymi klientami skutkuje wzrostem zainteresowania naszym 

terenem. Wzbogaciliśmy dotychczasową komunikację z klientami o nowe narzędzia m.in. media 

społecznościowe oraz portale branżowe (Facebook, internetowe serwisy ogłoszeniowe). 

Na terenie Centrum sukcesywnie prowadzone były wcześniej zaplanowane prace remontowe, 

konserwacyjne i porządkowe. W roku 2020 poza remontem placów i dróg w technologii asfaltowej 

wykonano we własnym zakresie naprawy zużytej zewnętrznej instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz 

wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz budynków. Wykonano bieżące drobne naprawy elewacji, instalacji 

ogrodowej oraz inne doraźne prace remontowe poprawiające stan wynajmowanych pomieszczeń. 

Zostały wykonane prace naprawcze związane z renowacją dachów na pawilonach.  

W zakresie zarządzania Centrum Budowlano- Usługowym Karmelkowej 29 we Wrocławiu, Zarząd 

WARR SA w 2020 roku: 

1.   Na terenie Centrum Budowlano Usługowym Karmelkowa 29 wynajął wszystkie powierzchnie 

magazynowo – biurowe. Taka sytuacja skłoniła nas do modernizacji kolejnych terenów, które przez 

długi okres były nie wynajmowane. Dotyczy to głównie terenów zielonych, czyli placów 

nieutwardzonych. Korzystnym rozwiązaniem stają się inwestycje zwiększające atrakcyjność placów 

poprzez ich utwardzenie oraz doprowadzenie do ich granicy mediów np. prądu, wody oraz 

kanalizacji. 

2.   Dodatkowo spółka wyłoniła architekta w celu wykonania projektu budowlanego zgodnie z 

przedstawionymi wytycznymi Zamawiającego, przyjęto funkcję magazynową projektowanego 

obiektu. Pozwoli to na sfinalizowanie budowy hali dla naszego najemcy.  
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3. Wykonał prace modernizacyjne terenu oraz budynków w celu dostosowania naszej oferty do 

potrzeb najemców. Zmodernizowano dojazd do placów przy biurach, utworzono dodatkowe place 

magazynowe przy przedsiębiorstwach. Wyżej wskazane działania doprowadziły do uatrakcyjnienia 

terenu zarówno dla przyszłych jak i dotychczasowych najemców. 

4. Rozpoczęto wycinkę drzew na zarządzanym przez nas terenie, która ma na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa zarówno najemcom, jak i odwiedzającym nasz kompleks.  

5. W roku 2020 wykonano remont kotła olejowego znajdującego się w Pawilonie A, który zapewnia 

ogrzewanie naszym najemcom jak i również biura Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

Dzięki szybkiej i sprawnej interwencji w zakresie naprawy Spółka cieszy się dobrą rekomendacją u 

dotychczasowych najemców.  

6. Pozyskano znaczącego najemcę w branży budowlanej, który zagwarantuje jeszcze większą ilość 

klientów naszego Centrum Budowlano – Usługowego. 

7. Wykonano szereg prac zabezpieczających dachy pawilonów przez uszczelnienie przecieków oraz 

uzupełnienie ubytków papy. Dodatkowo poprawiano systematycznie instalacje odgromową. 

8. Skutecznie utrzymywano funkcjonowanie wszelkich instalacji,  przede wszystkim wodnych i 

sanitarnych, które poprzez przerastanie układów korzennych drzew są regularnie zatykane.   

POWIERZCHNIE WYNAJĘTE: KARMELKOWA 29-41 ZESTAWIENIE: 

POWIERZCHNIE:  ROK 2019 ROK 2020 

BIURA 4 230,27 m2 4 247,55 m2 

MAGAZYNY 8 000,75 m2 8 232,49 m2 

PLACE 30 447,88 m2 33 463,15 m2 
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Bilans porównawczy przychodów 2018-2020 

 

a) wykres z podziałem na miesiące 

 
 

b) wykres z podziałem na lata 
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III. Stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki 
 
Tab. I. Realizacja planu finansowego Spółki w 2020 roku.  

 

  

Wyszczególnienie 
Wykonanie  
roku 2019 

[PLN 

Plan          
roku 2020 

[PLN] 

Wykonanie  
roku 2020 

[PLN] 

Dynamika 
(%) 4:2 

Stopień 
wykonania 
planu (%) 

4:3 

  1 2 3 4 5 6 

A 

Przychody ze 
sprzedaży i 
zrównane z nimi + 
pozostałe 
przychody 
operacyjne 

6 811 045,85 7 102 000,00 8 030 769,94 117,91 113,08 

B 
Koszty działalności 
operacyjnej 

6 731 658,71 6 973 000,00 7 690 693,82 114,25 110,29 

C 
ZYSK  Z 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

79 387,14 129 000,00 340 076,12 428,38 263,62 

D 
Przychody 
finansowe 

49 270,40       10 000,00 40 472,51       82,14 404,73 

E Koszty finansowe 6 230,90 2 300,00 7 831,87 125,69 340,52 

F WYNIK BRUTTO 122 426,64 136 700,00 372 716,76 304,44 272,65 

G WYNIK NETTO 71 943,15 110 000,00 315 175,23 438,09   286,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka 

Akcyjna osiągnęła zysk netto w wysokości  315 175,23 zł. 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 7 973 659,04 zł i są to głównie przychody 

z najmu powierzchni gospodarczych (53,36%) oraz przychody związane z realizacją projektów 

współfinansowanych (12,66%), przychody związane z pośrednictwem w udzielaniu pożyczek 

(13,66%) i przeprowadzeniem kontroli na zlecenie PARP w ramach konsorcjum z partnerami 

(20,32%). 

W marcu 2020r. pojawiło się zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w 

związku z tym zarówno w kraju jak i za granicą wprowadzano szereg zakazów oraz obostrzeń, 

w tym min. zakaz zgromadzeń, zakaz handlu dla wielu branż, zamknięte hotele oraz 

ograniczenia w funkcjonowaniu gastronomii. 

Ta sytuacja miała wpływ także na działalność Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A.: 

- głównym źródłem przychodów Spółki jest najem powierzchni pod działalność 

usługowo-handlową; ponieważ wynajmującymi są w większości przedsiębiorstwa z 

branży budowlanej, której to branży zakaz handlu nie dotyczył, to przychody z tego 

tytułu nie uległy zmniejszeniu, a nawet przekroczyły plan. Miał na to wpływ wynajem 

dodatkowych wolnych powierzchni, które powstały po przygotowaniu dotychczas 

niewykorzystywanych powierzchni oraz wzrost opłat czynszowych, 

- zmieniano formułę realizowania projektów współfinansowanych: ograniczono do 

minimum kontakt bezpośredni z klientami w ramach składania wniosków, doradztwa i 

kontroli. 

- pandemia miała duży wpływ na ograniczenia w przeprowadzaniu kontroli na zlecenie 

PARP, które przez jakiś czas nie mogły odbywać się z uwagi na ograniczenie kontaktów 

bezpośrednich z kontrolowanymi przedsiębiorcami, a także zamknięte hotele.  Jeśli 

tylko pozwalały na to okoliczności (okresowe zniesienie obostrzeń), to kontrole 

bezpośrednio u przedsiębiorcy zostały przeprowadzone lub wprowadzono mozliwość 

dokonywania niektórych czynności zdalnie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

- Wprowadzenie stanu pandemii spowodowało ogromne straty i zagrożenie w 

prowadzeniu działalności wielu przedsiębiorców zwłaszcza małych i średnich. 

Instytucje rządowe i samorządowe uruchomiły w związku z tym szereg programów 
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pomocowych, w tym preferencyjne pożyczki płynnościowe mające na celu ograniczenie 

potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19,  na rzecz 

zabezpieczenia płynności i utrzymanie miejsc pracy. 

WARR SA jest pośrednikiem finansowym w trzech takich programach. Dodatkowo od 

2020r. działalność polegająca na udzielaniu pożyczek poszerzyła się o kolejne 

instrumenty finansowye: „Pożyczka Rozwojowa – II edycja”  „Druga Regionalna 

Pożyczka Obrotowa (2RPO), „Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna 

(2DRPI)”, Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna (2RPH 

 

Wzrost przychodów w stosunku do planu na 2020r. wynika przede wszystkim ze 

wzrostu przychodów z tyt. najmu powierzchni przy ul. Karmelkowej oraz z realizacji nowych 

projektów pożyczkowych.  

W kosztach operacyjnych Spółki pojawiły się wtym roku zwiększone wydatki związane z 

zabezpieczeniem pracowników i klientów przed narażenem na zarażenie się wirusem COVID-

19.  Zarząd na bieżąco monitorował i nabywał niezbędne środki czystości i ochrony zdrowia w 

postaci, rękawiczek, płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych oraz ekranów 

zabezpieczających stanowiska bezpośredniego kontaktu z klientami. 

Pozostałe przychody operacyjne w 2020r. wyniosły 157 110,90 zł. Składają się na nie głównie 

rozwiązane odpisy aktualizujące należnośc oraz odszkodowania. 

Pozostałe koszty operacyjne w 2020r. wyniosły 497 117,22zł. Składa się na nie głównie koszt 

zaniechania inwestycji dotyczącej „Budowy budynku biurowo – usługowego na potrzeby WARR 

S.A. przy ul. Karmelkowej 29 we Wrocławiu”  kwota 454 769,16zł (nakłady z lat 2017-2020).  

 Zarząd, działając w jak najlepszym interesie Spółki, przeprowadził kompleksową analizę 

dotychczasowych działań, poniesionych nakładów, potencjału terenu przy ul. Karmelkowej 29, 

trendów na rynku budowlanym, sytuację finansową firmy a przede wszystkim sytuację społeczno-

gospodarczą w kraju i na świecie w dobie pandemii COVID-19. 

Sytuacja na rynku związana z wynajmowaniem powierzchni biurowych również uległa diametralnej 

zmianie. Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa zmusiła wielu pracodawców do 

stosowania rozwiązania  typu home office. Po kilku miesiącach pracy w takim trybie okazało się ono 

dla wielu przedsiębiorców korzystniejsze finansowo, co wpłynęło na niższe zapotrzebowanie na 

powierzchnie biurowe. Taki trend z pewnością utrzyma się również w przyszłości. Pandemia 

spowodowała, że dochodowa na etapie planowania i projektowania, inwestycja straciła swój 

potencjał.   



 

 

 

22 

Największą wartością terenu przy Karmelkowej 29  jest jego położenie oraz to, że jako miejsce 

oferujące szeroką gamę artykułów budowlanych, jest znane we Wrocławiu od wielu lat, a rynek 

inwestycji budowlanych w dalszym ciągu mocno się rozwija. 

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty Zarząd stwierdził, że należy utrzymać dotychczasową 

ofertę skierowaną do przedsiębiorców z branży budowlanej, zamiast inwestować w budowę 

powierzchni biurowej. Mając powyższe na uwadze podjął decyzję o zaniechaniu tej inwestycji. 

W 2020r. spółka osiągnęła przychody finansowe w wysokości 40 472,51 zł. Są to głównie 

odsetki od lokat terminowych z początku roku 2020 (14 729,23zł) oraz  różnice kursowe 

(22 097,40zł) 

Stan środków pieniężnych na koniec 2020r. wyniósł 4 748 232,63 zł. 

Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,47. Niewielki wzrost wskaźnika płynności wynika 

głównie ze wzrostu należności związanych z wynagrodzeniem za pośrednictwo finansowe w 

udzielaniu pożyczek w IV kwartale 2020r. 

Na bieżąco monitorowany jest poziom należności od kontrahentów co ogranicza ryzyko 

poniesienia strat finansowych, wynikających z niewypełniania przez nich zobowiązań wobec 

Spółki.  

W najbliższym roku Spółka planuje utrzymać przychody z tytułu wynajmowanych powierzchni 

gospodarczych przy ul. Karmelkowej oraz z tytułu realizowanych projektów na podobnym, do 

planu na 2020r., poziomie. To samo dotyczy kosztów na 2021 rok. 

Zdolność płatnicza w najbliższym roku nie jest zagrożona.  Spółka nie posiada akcji własnych. 

 

Istotne ryzyka na jakie narażona jest Spółka: 

 
W związku z utrzymującym się stamen epidemii związanym z COVID-19 

działanie Spółki cały czas jest narażone na ryzyka: 

1.  Ryzyka nieosiągnięcia zaplanowanych przychodów w związku z problemami finansowymi, 

które mogą wystąpić u najemców z Karmelkowej 29 w przypadku wprowadzenia kolejnych 

obostrzeń, które mogą objąć branżę budowlaną zakazem handlu. Z tym związane jest ryzyko 

redukcji zatrudnienia. 

2.  Ryzyka niezrealizowania zleconych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości usług 

przygotowania i przeprowadzenia kontroli zgodnie z zawartą umową ramową i w związku z 

tym niezrealizowaniem z tego tytułu przychodów. To ryzyko również moze wiązać się z 
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koniecznością redukcji etatów. 

3. Ryzyko wprowadzenia przez banki opłat za środki zgromadzone na rachunkach bankowych. 

Aby w jak najmniejszym stopniu odczuć negatywne skutki tych zmian, WARR rozważa 

inwestowanie środków w przygotowywanie kolejnych powierzchni pod wynajem poprzez 

utwardzanie powierzchni, budowanie magazynów o lekkiej konstrukcji. Innym sposobem jest 

angażowanie własnych środków w Instrumenty pożyczkowe. 

4. Ryzyko związane ze zmianami w finansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej – 

zmniejszenie środków Unii Europejskiej przeznaczonych na bezzwrotne finansowanie 

projektów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa 

dolnośląskiego, których realizację wspiera WARR SA, również może skutkować koniecznością 

zmniejszenia zatrudnienia.  

Rok 2020 przyniósł wiele nowych, niewystępujących dotychczas zagrożeń dla wszystkich 

przedsiębiorców ale też nauczył znajdować nowe mozliwości i rozwiązania. 

Coraz większą popularniość zyskuje wsparcie przedsiębiorców poprzez instrumenty zwrotne. 

WARR rozpoczął działalność polegającą na udzielaniu pożyczek z końcem 2017 roku i w 

związkuz tym w 2020r., kiedy pojawiły się nowe produkty, mógł wspólnie z innymi agencjami 

regionalnymi, przystąpić z doświadczeniem do ww. Projektów. To pozwoliło i pozwoli w 

przyszłości utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie. 

Duże znaczenie ma też fakt, że coraz większa część społeczeństwa poddaje się szczepieniom 

przeciw COVID, a to pośrednio przełoży się na ustabilizowanie i powrót działalności 

gospodarczej do stanu sprzed 2020 roku. 

W 2021 roku Spółka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym istotnie zakresie. 
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IV. Kierunki rozwoju Spółki 
 

1. Ciągły rozwój wraz z pozyskiwaniem zwrotnych form wsparcia MŚP za pośrednictwem 

funduszu pożyczkowego, z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz środków własnych Spółki.  

2. Należyta staranność w pozyskiwaniu nowych projektów w ramach Programów Operacyjnych 

Unii Europejskiej stwarzających możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia 

pracowników WARR na rzecz wsparcia MŚP. 

3. Prace nad realizacją oraz rozbudową Centrum Budowlano - Usługowego Karmelkowa 29.  

W bieżącym roku planowane jest m.in.: 

-postawienie hali-magazynowo biurowej; 

- kontynuacja działań marketingowych nad stworzeniem marki „Karmelkowa 29” – jednego z 

najważniejszych miejsc handlu materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi domów i 

mieszkań we Wrocławiu. 

        4. Działania podnoszące jakość, sprawność i efektywność funkcjonowania Spółki m.in.: 

- sukcesywne zwiększanie powierzchni wystawienniczej poprzez przegląd i przygotowanie 

dostępnych placów i skwerów do wynajęcia;  

- zacieśnianie współpracy z innymi agencjami zajmującymi się podobną do WARR S.A. 

problematyką oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu na Dolnym Śląsku; 

- zamknięcie drogi przejazdowej do Urzędu Celnego z uwagi na rozjazd terenu i jego 

dewastacje; 

-wymiana pokryć dachowych budynków pokrytych eternitem.  

 

 

Wyszczególnienie 
Plan na rok 

2021 

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY  PRODUKTÓW I 
ZRÓWNANE Z NIMI 

7 500 000,00 

I. CENTRUM  BUDOWLANO - USŁUGOWE 4 300 000,00 

II . ZESPÓŁ PROJEKTÓW I USŁUG FINANSOWYCH 3 200 000,00 

  

  

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 20 000,00 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  7 350 000,00 

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
170 000,00 

 

PRZYCHODY FINANSOWE 10 000,00 

KOSZTY FINANSOWE 4 000,00 

WYNIK BRUTTO 176 000,00 

PODATEK DOCHODOWY 33 440,00 

WYNIK NETTO 
 

142 560,00 
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