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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 2021 do 

31.12.2021 roku: 

1. Pan Maciej Sznel- Przewodniczący 

2. Pan Janusz Marszałek- Członek 

3. Pan Bartosz Kubicz-Członek 

4. Pan Błażej Wojnicz- Członek 

5. Pan Mirosław Lisowski- Członek 
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I.5. Zarząd Spółki: 

 

Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA od dnia 1 stycznia 2021 roku do 

31.12.2021:  

         

          1. Pan Marek Czachara- Prezes Zarządu, 

 

 

II. Działalność Spółki w 2021 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 2021 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje poprzez Zespół Projektów i Usług 

Finansowych.  

 

 

II.1.1. 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 2021 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.  
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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. 

 

Stan wdrażania na 31.12.2021 r.  

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 

DZIAŁANIA RPO 8.6  

Stan na  

31.12.2021r. 

Wysokość alokacji (PLN) 884 846,57 

Liczba złożonych formularzy (szt.) 68 

w tym w subregionie wałbrzyskim 25 

w tym w subregionie jeleniogórskim 9 

w tym w subregionie wrocławskim 34 

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 823 955,90 

w tym w subregionie wałbrzyskim 343 202,85 

w tym w subregionie jeleniogórskim 111 014,00 

w tym w subregionie wrocławskim 369 739,05 

Liczba podpisanych umów (szt.) 67 

Zakontraktowana kwota dofinansowania (PLN) 823 955,90 

Kwota zrealizowanej refundacji (PLN) 820 765,64 

 

RPO WD 8.5 (Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach 

działań outplacementowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020)  

W  kwieniu 2021 r. WARR SA rozpoczęła realizację projektu pn. „AKTYWIZACJA 

DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”. Celem głównym projektu jest wsparcie 

procesów adaptacyjnych do zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy umożliwiających 
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aktywizację zawodową lub podjęcie albo utrzymanie zatrudnienia poprzez organizację 

kompleksowego programu outplacement, w tym: 

- doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy;  

- wsparcie na rozwój przedsiębiorczości składające się z etapu szkoleniowego, wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego; 

- szkolenia zawodowe; 

- studia podyplomowe; 

- staże zawodowe; 

- poradnictwo psychologiczne; 

- dodatek relokacyjny. 

 

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 

 

Całkowita kwota projektu: 12.691.223,60 PLN przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na poziomie  12.055.298,60 PLN. 

Budżet WARR SA: 2.538.244,72 PLN  

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. -  30.06.2023 r. 

Obszar realizacji projektu przez WARR SA obejmuje województwo dolnośląskie. 

 

Stan wdrażania na 31.12.2021 r.  

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 

DZIAŁANIA RPO 8.5 

Stan na  

31.12.2021r. 

Liczba złożonych formularzy (szt.) 30 

Liczba Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do wybranej 

formy wsparcia (szt.), w tym: 
26 

Doradztwo zawodowe 26 

Poradnictwo psychologiczne 8 

Studia podyplomowe 4 

Szkolenia zawodowe 2 

Staże 1 
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Wsparcie na rozpoczęcie działalności 16 

Wsparcie pomostowe 16 

Dodatek relokacyjny 2 

Liczba podpisanych umów (szt.), w tym: 30 

Studia podyplomowe 4 

Szkolenia zawodowe 2 

Staże 1 

Wsparcie na rozpoczecie działalności 11 

Wsparcie pomostowe 11 

Dodatek relokacyjny 1 

Zakontraktowana kwota wsparcia (PLN), w ramach: 471 139,74 

Studiów podyplomowych 21 750,00 

Szkoleń zawodowych 16 490,00 

Staży 13 949,74 

Wsparcia na rozpoczecie działalności 253 550,00 

Wsparcia pomostowego 158 400,00 

Dodatku relokacyjnego 7 000,00 

 

PO WER 1.2.1 (Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój)  

W październiku 2021 r. WARR SA rozpoczęła realizację projektu pn. „Przedsiębiorczość drogą do 

aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”. Celem głównym projektu jest aktywizacja 

zawodowa osób w wieku 18-29 lat, dzięki prowadzaniu przez nich własnej działalności gospodarczej. 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

– szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

– udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa; 

– finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej.  

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:  

-Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA 

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

-Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA 
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Całkowita kwota projektu: 23.902.818,50 PLN przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na poziomie  23.664.265,07 PLN. 

Budżet WARR SA: 5.656.596 PLN  

Okres realizacji projektu: 05.10.2021 r. -  30.06.2023 r. 

Obszar realizacji projektu przez WARR SA obejmuje województwo dolnośląskie. 

 

W okresie od 26.10.2021 r do 31.12.2021 r. WARR ogłosiła pierwszy nabór do projektu, w wyniku 

którego wpłynęło 15 formularzy zgłoszeniowych.  

 

II.1.2. Sekcja Pożyczek 

 

Zadania Sekcji Pożyczek w 2021 roku związane są 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.  

        Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa – II edycja 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI 

POŻYCZEK 

Stan na  

31.12.2021 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 67 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 28 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 10 593 590,00 
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Liczba podpisanych aneksów (szt.) 8 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 31 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 29 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 29  

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 2 

 

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 

31.12.2021 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 58 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 24 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 3 946 252,00 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 18 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 34 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 27 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 27 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 2 

 

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 
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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, 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 

31.12.2021 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 53 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 23 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 4 428 947,37 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 4 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 30 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 28 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 28 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 2 

 

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 
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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 

31.12.2021 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 44 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 17 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 3 342 408,51 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 18 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (w tym transz) (szt.) 77 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (w tym transz) (szt.) 77 

 

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 

30.12.2021 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 7 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 2 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 3 957 183,56 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 4 
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Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 6 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 5 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 5 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 1 

 

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 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 

31.12.2021 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 4 

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 
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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 

31.12.2021 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 2 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 1 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 144 000,00 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 0 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 1 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 1 

 

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 
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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 

31.12.2021 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 2 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 0 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 0 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 0 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 1 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 1 

 

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. 

        Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI 

POŻYCZEK 

Stan na 

31.12.2021 r. 

Liczba obsługiwanych umów o pożyczkę (szt.) 114 

Liczba spłaconych umów o pożyczkę (szt.) 9 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 8 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 2 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 2 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 2 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 1 
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II.1.3. 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 4 zamówienia wykonawcze 

(zamówienie wykonawcze nr 1, 3, 4 i 7) na realizację kontroli na terytorium całej Polski.  

W ramach zamówienia wykonawczego nr 1 (umowa z dnia 05.11.2019 r.) na przeprowadzenie 250 

kontroli z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia (POPW). W ramach zamówienia wykonawczego nr 3 (umowa z dnia 02.09.2020 r.) na 

przeprowadzenie 35 kontroli trwałości projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).  

W ramach zamówienia wykonawczego nr 4 (umowa z dnia 19.04.2021 r.) na przeprowadzenie 250 

kontroli z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia (POPW). W ramach zamówienia wykonawczego nr 7 (umowa z dnia 23.10.2021 r.) na 

przeprowadzenie 250 kontroli z 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 zamówień wykonawczych nr 3 i 4 kontrole realizowane są na terenie 16 

województw.  

W 2021 r. w ramach zamówienia wykonawczego nr 1 zostały zrealizowane 44 kontrole. W ramach 

zamówienia wykonawczego nr 3 zrealizowano łącznie 19 kontroli. W ramach zamówienia 

wykonawczego nr 4 zrealizowano 214 kontroli. Kontrole z zamówienia wykonawczego nr 7 

rozpoczną się w 2022 roku.  
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Stan wdrażania na 31.12.2021 r.  

DANE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 

RAMACH KONSORCJÓW 
stan na 31.12.2021 

Liczba przeprowadzonych kontroli, w tym 277 

POIR 147 

POPW 130 

POWER 0 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI 

KONTROLI I AUDYTU 

stan na 31.12.2021 

Liczba przeprowadzonych kontroli, w tym 42 

POIR 41 

POPW 1 

POWER 0 

 

 

II.1.4. Sekcja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

 

W 2021 r. WARR S.A. 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 S.A. zaangażowana była w proces 

odzyskiwania środków wypłaconych w ramach ZPORR poprzez prowadzenie windykacji środków, 

a także obsługę spraw sądowych. Działania WARR S.A. koncentrowały się na zwracaniu, bądź 

komisyjnym niszczeniu zabezpieczeń umów o dofinansowanie w związku z zakończeniem okresów 

trwałości projektów. Ponadto w 2021 r. WARR S.A. 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.2. Wrocławskie Centrum Budowlano - Usługowe Karmelkowa 29 

W 2021 roku Centrum Budowlano - Usługowe Karmelkowa 29 wypracowało przychód netto na 

poziomie 4 872 173,20 zł. Przychód z wynajmowanych powierzchni został zwiększony w stosunku 

do 2020 roku, o około 15%. Centrum Budowlano-Usługowe zanotowało wysoki poziom przychodu 

dzięki ciągłemu wzrostowi zainteresowania najmem powierzchni biurowo-magazynowych na terenie 

Oporowa. Bardzo ważnym elementem wpływającym na zainteresowanie potencjalnych najemców 

terenem na ulicy Karmelkowej jest wypracowana przez wiele lat dobra opinia o Spółce. Relacje z 

najemcami oraz partnerskie podejście w ich traktowaniu obecnie skutkuje wykorzystaniem 

wszystkich możliwych powierzchni oraz placów, a w konsekwencji uzyskaniem satysfakcjonującego 

poziomu przychodów. Spółka prowadzi także efektywną strategię postępowania z najemcami 
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mającymi opóźnienia w płatnościach. Dzięki  skutecznie przeprowadzanej egzekucji należności, 

zadłużenie najemców stale się zmniejsza. 

W zakresie zarządzania Centrum Budowlano – Usługowym na ul. Karmelkowej 29 we Wrocławiu, 

Zarząd WARR S.A. w 2021 roku: 

1. Wynajął wszystkie możliwe powierzchnie magazynowo – biurowe na terenie Centrum 

Budowlano - Usługowym Karmelkowa 29. 

2. Wykonał prace modernizacyjne terenu oraz budynków w celu dostosowania naszej oferty do 

potrzeb najemców, a także bieżące naprawy pawilonów podnoszące jakość wynajmowanych 

lokali. 

3. Prowadził wcześniej zaplanowane prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe takie jak 

wymiana uszkodzonych i zużytych rynien. 

4. Wykonał bieżące drobne naprawy elewacji, instalacji ogrodowej oraz inne doraźne prace 

remontowe poprawiające stan wynajmowanych pomieszczeń. 

5. Wykonał drobne naprawy zużytej zewnętrznej instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz 

wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz budynków. 

6. Pod nowego najemcę został przygotowany plac utwardzony o powierzchni 3 736 m2, a na nim 

została postawiona hala o powierzchni 450 m2. W związku z finalizacją budowy nowej hali 

wykonane zostało również przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektryczne. 

7. Rozpoczął generalny remont Pawilonu A. 

8. Zakończył remont budynku „Wartowania”, w celu uzyskania dodatkowej powierzchni do 

wynajęcia – naprawa dachu, toalety, wymiana podłogi, odgrzybienie i pomalowanie ścian. 

9. Wykonał remont pięciu pomieszczeń biurowych dostosowanych do najwyższych standardów 

biurowych oraz dwóch należących do nich toalet. 

10. Przygotował projekt zagospodarowania największego na terenie placu „Greenfield”,  w 

którym rozplanowane zostały wszystkie niezbędne elementy takie jak: sieć energetyczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna, drogi. 

11. Przeprowadził rewitalizację systemu przeciwpożarowego, tj. wymiana i naprawa hydrantów 

przeciwpożarowych zewnętrznych. 

12. Wykonał prace naprawcze związane z renowacją dachów na pawilonach a także rozpoczął 

prace projektowe związane z remontem dachu na Pawilonie 11. 

13. Prowadził kolejne etapy wycinki drzew na zarządzanym terenie z uwagi na aktualny stan 

zadrzewienia oraz idące za tym zagrożenie bezpieczeństwa zarówno najemców, jak i 

odwiedzających cały kompleks. 
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14. Zrealizował plan związany z zabezpieczeniem dostępu do terenu w godzinach nocnych 

poprzez zamontowanie zautomatyzowanych bram oraz furtki, a także modernizację 

ogrodzenia. 

15. Wykonał projekt oraz podpisał umowę na wykonanie doprowadzenia gazu do Pawilonu A, a 

także wykonał oraz złożył dokumenty o pozwolenie na budowę. 

16. Wykonał naprawę dróg wewnętrznych asfaltowych na terenie. 

17. Wykonał stanowisko spawalnicze w magazynie dla pracowników WARR w Pawilonie 2. 

18. Dokonał zakupu sprzętu do prac remontowo – budowlanych oraz konserwatorskich takich jak 

bus wyposażony w wywrotkę, koparka do traktora oraz rębak. 

19. Dokonał zakupu oraz montażu lamp w systemie solarnym do oświetlenia placów między 

budynkami oraz oświetlenia głównej drogi wewnętrznej. 

20. Przystąpił do uporządkowywania szyldów oraz banerów reklamowych starając się ograniczyć 

obecność wcześniej wybudowanych nośników reklamowych. 

21. Wykonał certyfikowane szkolenia (elektryczne, pilarskie, cięcia gazowego, obsługi koparko-

ładowarki) dla konserwatorów w celu obniżenia kosztów w wykorzystywaniu zewnętrznych 

firm do wykonywania niektórych usług. 

22. Wykonał certyfikowany kurs zarządzania projektami dla pracowników administracyjno-

biurowych w celu poszerzenia ich kompetencji oraz efektywniejszego funkcjonowania 

Spółki.  

BILANS PORÓWNAWCZY: 

1. Wynajęte powierzchnie na terenie Karmelkowej 29-41: 

Rodzaj powierzchni: Rok 2020 Rok 2021 

Biura 4 247,55 m2 4 264,75 m2 

Magazyny 8 232,49 m2 11 931,60 m2 

Place 33 463,15 m2  32 262,89 m2 

 

2. Przychody za najem w latach 2019-2021: 
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3. Przychody za najem w latach 2019-2021 z podziałem na miesiące: 

 

4. Suma miesięcznego przychodu z wynajmowanych powierzchni w poszczególnych 

pawilonach: 

3393 897,12 zł

3790 279,52 zł

4382 523,80 zł
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III. Stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki 

 

Tab. I. Realizacja planu finansowego Spółki w 2021 roku.  

 

  

Wyszczególnienie 

Wykonanie  

roku 2020 

[PLN 

Plan          

roku 2021 

[PLN] 

Wykonanie  

roku 2021 

[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 

8 030 769,94 7 500 000,00 9 215 867,18 114,75 122,88 

B 
Koszty działalności 

operacyjnej 
7 690 693,82 7 350 000,00 8 396 249,34  109,17 114,23 

C 

ZYSK  Z 

DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ 

340 076,12 150 000,00 819 617,84 241,01 546,41 

D 

Pozostałe 

przychody 

operacyjne 

57 110,90       28 000,00 15 030,47 26,32 
53,68 

 

E 
Pozostałe koszty 

operacyjne 
497 117,22 8 000,00 52 277,00 10,52 653,46 

F 
Przychody 

finansowe 
40 472,51       10 000,00 11 095,15 27,41 

 

110,95 

 

G Koszty finansowe 7 831,87 4 000,00 19 074,81 243,55 476,87 

H WYNIK BRUTTO 372 716,76 176 000,00 

 

     774 391,65 

 

207,77 440,00 

I WYNIK NETTO 315 175,23    142 560,00 632 620,29        200,72   443,76 
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W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka 

Akcyjna osiągnęła zysk netto w wysokości  632 620,29 zł. 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 9 215 867,18 zł i są to głównie przychody z 

najmu powierzchni gospodarczych (52,87%) oraz przychody związane z realizacją projektów 

współfinansowanych (10,44%), przychody związane z pośrednictwem w udzielaniu pożyczek 

(14,63%) i przeprowadzeniem kontroli na zlecenie PARP w ramach konsorcjum z partnerami 

(22,06%). 

Rok 2021r. był drugim rokiem w którym przyszło się nam zmierzyć z  prowadzeniem działalności 

podczas pandemii. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  wprowadziło  

szereg zmian w działalności wielu firm. Wprowadzona została praca zdalna bądź hybrydowa, po to, 

aby zminimalizować ryzyko zakażeń. Niestety praca w trakcie trwania pandemii cały czas wiąże się 

z dużym ryzykiem. Nie wiadomo, jaki zasięg osiągnie COVID-19 i jaki wpływ będzie miała na 

działania firm.   

Jeśli chodzi o  Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., to: 

- 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, a także wzrost cen najmu o wskaźnik GUS 

- 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 bezpośrednich kontroli na 

zlecenie PARP, jednakże część tych kontroli mogła odbywać się u przedsiębiorcy w sposób 

zdalny. 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 pomocowych, w tym 

preferencyjne pożyczki płynnościowe mające na celu ograniczenie potencjalnych 
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negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19,  na rzecz zabezpieczenia 

płynności i utrzymanie miejsc pracy. 

Wzrost przychodów w stosunku do planu na 2021r. wynika przede wszystkim ze wzrostu 

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

pożyczkowych.  

Pozostałe przychody operacyjne w 2021r. wyniosły 14 341,83 zł. Składają się na nie głównie 

rozwiązane odpisy aktualizujące należności oraz odszkodowania. Pozostałe koszty operacyjne 

wyniosły 38 453,30 i składały się na nie odpisy aktualizujące na nieuregulowane należności oraz kary 

umowne  za opóźnienia dotyczące kontroli. 

 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. 

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. 

W 2021r. spółka osiągnęła przychody finansowe w wysokości 11 783,79 zł. Są to głównie odsetki 

zapłacone od przeterminowanych zapłat za faktury. Koszty finansowe wyniosły 32 898,51 zł. Na tą 

kwotę składały się w większości odsetki  z tytułu linii finansowej. 

Stan środków pieniężnych na koniec 2021r. wyniósł 5 740 565,73 zł. 

 

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 2021r., poziomie. To samo dotyczy kosztów na 2022 rok. 

Zdolność płatnicza w najbliższym roku nie jest zagrożona.  Spółka nie posiada akcji własnych. 
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Istotne ryzyka na jakie narażona jest Spółka: 

 

W związku z utrzymującym się stanem 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 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 2021 w dalszym ciagu opierał się na obostrzeniach i procedurach z nim związanych. Wydaje sie 

jednak, że firma zaczęły przyzwyczajac się do funcjonowania podczas pandemii. 

Coraz większą popularniość zyskuje wsparcie przedsiębiorców poprzez instrumenty zwrotne. WARR 

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

2020 i 2021r., 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 2022 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.: 

       - Stworzyć siedzibę firmy w Pawilonie A oraz dostosować ją do obecnych standardów  

          biurowych. Przewidziany jest również parking przed budynkiem odgrodzony dwoma 

          szlabanami.  

              - Zmodernizować nawierzchnię ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami z uwagi na  

                 jej wzmożoną eksploatację przez dotychczasowych najemców oraz ich klientów.  

              - Stworzyć sieć monitoringową na terenie poprzez zakup kamer. Takie działanie    

                 Zapewni większą kontrolę nad wynajmowanymi powierzchniami oraz          

                 bezpieczeństwo najemców jak i dóbr znajdujących się na terenie. 

              - Zakupić samochód osobowy dla Prezesa Spółki. 
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Plan przychodów na rok 2022 

 

 

 

Czy opracowano i wdrożono działania w kierunku szybkiego reagowania na zagrożenie 

epidemiczne w tym COVID-19 oraz czy i jakie podjęto działania w zakresie szybkiego 

reagowania na kryzysy w przyszłości? 

 

Z dniem 21 stycznia 2021 roku w związku z zagrożeniem epidemicznym Prezes Zarządu podobnie 

jak w roku poprzednim  wydał kolejne zarządzenie, w którym postanowił, do odwołania: 

- wstrzymać wszelkie zagraniczne wyjazdy służbowe; 

-zobowiązać pracowników WARR SA powracających z zagranicznych wyjazdów, a w szczególności 

z terenów objętych zagrożeniem epidemiologicznym do zgłoszenia tego faktu (poprzez środki 

komunikacji elektronicznej) Kierownikowi Biura Zarządu; 

-ograniczyć do niezbędnego minimum obsługę interesantów Spółki WARR SA. Zaleca się kontakt 

mailowy i telefoniczny. Podpisywanie umów odbywa się w określone dwa dni w tygodniu, w 

specjalnie przeznaczonej do tego sali, znajdującej się na parterze budynku.  

Wyszczególnienie 
Plan na rok 

2022 

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY  PRODUKTÓW I 

ZRÓWNANE Z NIMI 
9 000 000,00 

I. CENTRUM  BUDOWLANO - USŁUGOWE 5 000 000,00 

II . ZESPÓŁ PROJEKTÓW I USŁUG 

FINANSOWYCH 
4 000 000,00 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  8 713 100,00 

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ    286 900,00 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE     21 700,00 

POZOSTAŁE  KOSZTY OPERACYJNEJ      51 686,00 

PRZYCHODY FINANSOWE      10 000,00 

KOSZTY FINANSOWE       20 000,00 

WYNIK BRUTTO    246 900,00   

PODATEK DOCHODOWY      46 900,00 

WYNIK NETTO 
 

200 000,00 
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- wprowadzić tryb pracy hybrydowej, a więc pracy w trybie zdalnym i stacjonarnym dla pracowników 

Spółki zgodnie ze sporządzonym harmonogramem (z wyjątkiem części pracowników- Karmelkowej 

29).  

Biura Spółki zostały zaopatrzone w niezbędne środki sanitarne. Rozwieszono plakaty informujące w 

jaki sposób zabezpieczać się przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz jak 

postępować i reagować w przypadku pojawienia się symptomów choroby COVID-19. Zobowiązano 

Kierownika Biura Zarządu do koordynowania wszelkich działań związanych z zakażeniem 

koronawirusem w Spółce WARR SA.  

Wszystkie podjęte działania wpłynęły pozytywnie na prawidłowe funkcjonowanie Spółki oraz 

zapewnieniły kompleksową obsługę interesariuszy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana I 

analizowana. Zarząd gotowy jest do szybkiego reagowania i wdrażania nowych procedur.   
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