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1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. 

We styczniu 2013 Spółka zrealizowała obrót netto w wysokości 261.597,96 zł. w porównaniu do 

okresu analogicznego (przychód netto w I/2012 237.225,61 zł) są wyższe o ponad 10% od 

przychodów wygenerowanych w roku poprzednim. Spółka obserwuje wzrost zainteresowania 

świadczonymi usługami w zakresie doradztwa finansowego oraz restrukturyzacji (emitent 

informował o tym w Raporcie za 12/2012 ). Spółka po chwilowej poprawie pod koniec roku 2012  

obserwuje niestety pogorszenie się rotacji należności.  

Sytuacja gospodarcza w kraju, a w szczególności niepewność co do przyjętych realizacji założeń 
finansowych przez podmioty z grupy MSP (brak wiarygodnej oceny oszacowania głębokości 

spowolnienia gospodarczego) przekłada się na wstrzymanie projektów businessowych w zakresie 

fuzji, połączeń. Natomiast w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, świadczenia usług 

doradztwa finansowego Emitent prognozuje zwiększenia sprzedaży w roku 2013, co powinno 

przełożyć się również na zysk netto. Zapotrzebowanie na w/w usługi jest wprost skorelowane z 

sytuacją gospodarczą im większa niepewność oraz ryzyko prowadzenia działalności tym większe 

zapotrzebowanie na specjalistyczne świadczenie usług. W ocenie Spółki bieżącym zagrożeniem 

dla realizacji prognoz 2013 r. jest wydłużanie się terminów płatności dokonywanych przez 

Zleceniobiorców ze względu na trudną sytuacji finansową ich kontrahentów - zatory płatnicze, 

trudności z uzyskaniem finansowania zewnętrznego oraz upadłości kontrahentów.   

W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły istotne zmiany tendencji lub 

zdarzenia w otoczeniu rynkowym DANKS S.A. mające znaczenie dla bieżących wyników 

finansowych Spółki. 

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2013 roku: 

a) EBI 

2013-01-25  bieżący  3/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku 

2013-01-15  bieżący  2/2013 Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2012 i 2013. 

2013-01-14 bieżący  1/2013 Raport miesięczny za grudzień 2012 

 

b) ESPI  

Nie było. 

3) Informacja na temat realizacji celów emisji. 

Bieżące działania operacyjne skierowane są cały czas na pozyskiwanie nowych klientów oraz jak 

najlepszą optymalizację kosztów działalności podstawowej w warunkach zwiększonej 

konkurencji cenowej na rynku usług księgowych. 

Zarząd Spółki cały czas współpracuje ściśle z Zarządem spółki zależnej GEA Global Audit and 

Finance S.A. w zakresie sprawniejszej kompilacji świadczonych usług nakierowanych do 

wspólnych klientów obu podmiotów. Ściślejsza wymania informacji w zakresie obsługiwanych 

klientów ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby biznesowe.  

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym i marcu 

2013 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z 

inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).  
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Do 14 marca 2013 – publikacja raportu miesięcznego za luty 2013 r. 

 

Podstawa prawna:  

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu  


