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Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze, 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Jednostkowy Raport roczny DTP S.A. za 2012 rok. 
Z całą pewnością był to udany rok pod względem sukcesów w dalszym rozwoju działalności 
operacyjnej spółek zależnych. Przede wszystkim był to również pierwszy pełny rok 
funkcjonowania DTP S.A w Alternatywnym Systemie Obrotu Rynku NewConnect. Status 
spółki publicznej przyczynił się do znaczącego umocnienia wizerunku DTP. Dzięki temu nasi 
Akcjonariusze i potencjalni inwestorzy na bieżąco informowani byli o wszystkich istotnych 
wydarzeniach z życia spółki, mających znaczenie w podejmowaniu decyzji o kupnie bądź 
sprzedaży akcji. 

Wynik finansowy Spółki raportowanym okresie wyniósł ok. 454 tys. PLN. Spółka nie prowadzi 
działalności operacyjnej także  osiągnięty rezultat wynika jedynie z oprocentowania pożyczek 
wekslowych udzielanych w grupie. W 2012 roku kontynuowane były intensywne działania 
zapoczątkowane rok wcześniej, mające na celu ugruntowanie silnej pozycji Spółki na rynku. 

 
W imieniu Zarządu DTP S.A. dziękujemy Akcjonariuszom, Pracownikom i Klientom którzy 
obdarzyli nas zaufaniem i wspierali w dotychczasowym działaniu. Zapraszamy do zapoznania 
się z jednostkowym raportem rocznym za 2012 rok.  
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I.I.I.I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE     
 

1.1.1.1. Dane podstawowe o Dane podstawowe o Dane podstawowe o Dane podstawowe o Spółce Spółce Spółce Spółce DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.    

 DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.    

Siedziba Warszawa 
Adres 02-672 warszawa, ul. Domaniewska 42  
Telefon +48 22 276 66 00 
Fax +48 22 276 66 00 
Adres poczty elektronicznej office@dtpartners.pl 
Adres strony internetowej www.dtpsa.pl 
Przedmiot działalności Holding finansowy 
Forma prawna Spółka akcyjna 
Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi 3.571.400 PLN i dzieli się na: 

a) 1.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii A 
b) 29.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii B 
c) 5.714.000 akcji nieuprzywilejowanych serii C 

KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000385173 

REGON 142920302 
NIP 5213602553 

 

Zarząd Spółki Zarząd Spółki Zarząd Spółki Zarząd Spółki     

Skład Zarządu na dzień 26.03.2013r. 
1. Michał Handzlik   Prezes Zarządu 
2. Paweł Czechowski   Członek Zarządu 
3. Krzysztof Koronkiewicz  Członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza Spółki    

Skład Rady Nadzorczej na dzień 26.03.2013r. 

1. Edmund Mzyk  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Robert Ditrych  Członek Rady Nadzorczej 
3. Waldemar Paturej  Członek Rady Nadzorczej 
4. Jakub Ryba   Członek Rady Nadzorczej 
5. Sebastian Kuciński  Członek Rady Nadzorczej 
6. Piotr Tutak   Członek Rady Nadzorczej 

 



 

 

 

 

 

 

 

Jamico 

Altus TFI
5%

2.2.2.2. AkcjonariatAkcjonariatAkcjonariatAkcjonariat    

Na dzień publikacji raportu akcjonariat przedstawia się następująco:
na Walnym Zgromadzeniu DTP S.A. posiada spółka PAGED S.A.,
znaczącym akcjonariuszem jest spółka JAMICO, która posiada 16% udziału w kapitale zakładowym. 
 

Lp.Lp.Lp.Lp.    Dane akcjonariuszaDane akcjonariuszaDane akcjonariuszaDane akcjonariusza    

1. Paged 

2. Jamico 

3. Altus TFI 

4. Pozostali 

Kapitał zakładowy razemKapitał zakładowy razemKapitał zakładowy razemKapitał zakładowy razem    

źródło: Emitent 
 

    Struktura akcjonariatu spółki DTP S.A.Struktura akcjonariatu spółki DTP S.A.Struktura akcjonariatu spółki DTP S.A.Struktura akcjonariatu spółki DTP S.A.

 

 

 

    

    

    

Główni akcjonariusze:Główni akcjonariusze:Główni akcjonariusze:Główni akcjonariusze:    

 

 

Paged
54%

Jamico 
16%

Altus TFI
5%

Pozostali
25%

Na dzień publikacji raportu akcjonariat przedstawia się następująco: ponad 50% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu DTP S.A. posiada spółka PAGED S.A., największy akcjonariusz. Drugim 

akcjonariuszem jest spółka JAMICO, która posiada 16% udziału w kapitale zakładowym. 

    Udział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowym

54,12%

16,00%

4,46% 

25,42%

100%100%100%100%    

Struktura akcjonariatu spółki DTP S.A.Struktura akcjonariatu spółki DTP S.A.Struktura akcjonariatu spółki DTP S.A.Struktura akcjonariatu spółki DTP S.A.    

Działalność całej Grupy Paged koncentruje się 
obecnie w trzech segmentach: handlowym, 
sklejkowym i meblowym. Działalność handlową 
spółka prowadzi w formie sieci składów 
agencyjnych na terenie Polski 

Jamico to niezależna spółka finansowa której 
główną działalnością jest doradztwo finansowe. 

  

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy 
inwestycyjnych. 
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50% ogólnej liczby głosów 
ajwiększy akcjonariusz. Drugim 

akcjonariuszem jest spółka JAMICO, która posiada 16% udziału w kapitale zakładowym.  
 

Udział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowym    

54,12% 

16,00% 

 

% 

    

Działalność całej Grupy Paged koncentruje się 
obecnie w trzech segmentach: handlowym, 
sklejkowym i meblowym. Działalność handlową 
spółka prowadzi w formie sieci składów 
agencyjnych na terenie Polski  

Jamico to niezależna spółka finansowa której 
główną działalnością jest doradztwo finansowe.  

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy 
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3.3.3.3. Wybrane Dane FinansoweWybrane Dane FinansoweWybrane Dane FinansoweWybrane Dane Finansowe    

WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.2011r.31.12.2011r.31.12.2011r.31.12.2011r.    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.2011r.31.12.2011r.31.12.2011r.31.12.2011r.    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.    

w tys. PLNw tys. PLNw tys. PLNw tys. PLN    w  tys. EURw  tys. EURw  tys. EURw  tys. EUR1111    w tys. PLNw tys. PLNw tys. PLNw tys. PLN    w  tys. EURw  tys. EURw  tys. EURw  tys. EUR2222    

AKTYWA TRWAŁE 60 224,38 13 635,30 60 550,35 14 811,01 

Należności Długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

AKTYWA OBROTOWE 10 888,31 2 465,20 19 280,54 4 716,14 

Należności krótkoterminowe 413,21 93,55 8,90 2,18 

Inwestycje krótkoterminowe 10 475,11 2 371,65 19 267,05 4 712,85 

- środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

10 475,11 2 371,65 19 267,05 4 712,85 

AKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEM    71 112,7071 112,7071 112,7071 112,70    16 16 16 16 100,50100,50100,50100,50    79 830,8979 830,8979 830,8979 830,89    19 527,1519 527,1519 527,1519 527,15    

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 70 784,87 16 026,28 71 625,40 17 520,03 

Kapitał (fundusz) podstawowy 3 000,00 679,22 3 571,40 873,59 

Kapitał (fundusz) zapasowy 66 972,61 15 163,15 67 784,87 16 580,62 

Zysk (strata) netto 812,26 183,90 269,13 65,83 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

327,82 74,22 8 205,49 2 007,12 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 153,70 37,60 

Zobowiązania krótkoterminowe 23,77 5,38 7 182,19 1 756,81 

PASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEM    71 112,7071 112,7071 112,7071 112,70    16 100,5016 100,5016 100,5016 100,50    79 830,8979 830,8979 830,8979 830,89    19 527,1519 527,1519 527,1519 527,15    

Rachunek zysków i strat spółki dominującej DTP S.A. Rachunek zysków i strat spółki dominującej DTP S.A. Rachunek zysków i strat spółki dominującej DTP S.A. Rachunek zysków i strat spółki dominującej DTP S.A.     

WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    
    2011r.2011r.2011r.2011r.        2011r.2011r.2011r.2011r.    2012r.2012r.2012r.2012r.    2012r.2012r.2012r.2012r.    

w tys. PLNw tys. PLNw tys. PLNw tys. PLN    w tys. EURw tys. EURw tys. EURw tys. EUR1111    w tys. PLNw tys. PLNw tys. PLNw tys. PLN    w tys. EURw tys. EURw tys. EURw tys. EUR2222    

Przychody netto ze sprzedaży   0,00 0,00 192,00 46,96 

Koszty działalności operacyjnej  116,68 26,42 444,72 108,78 

Amortyzacja 0,59 0,13 25,70 6,29 

Zysk (strata) ze sprzedaży  (116,68) (26,42) (252,72) (61,82) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (116,68) (26,42) (252,73) (61,82) 

Zysk (strata) brutto 1 002,79 227,04 453,59 110,95 

Zysk (strata) Zysk (strata) Zysk (strata) Zysk (strata) nettonettonettonetto    812,26812,26812,26812,26    183,90183,90183,90183,90    269,13269,13269,13269,13    65,8365,8365,8365,83    

źródło: Emitent   
                                                           
1
 Kurs Euro z dnia 31.12.2011r. w wysokości 4,4168 

2
 Kurs Euro z dnia 31.12.2012r. w wysokości 4,0882 



 

 

 

 

 

 

 

II.II.II.II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK 
FINANSOWYFINANSOWYFINANSOWYFINANSOWY    SPÓŁKI DTP S.A.SPÓŁKI DTP S.A.SPÓŁKI DTP S.A.SPÓŁKI DTP S.A.

W roku 2012 Spółka DTP S.A. podejmowała
rozwoju Grupy kapitałowej DTP
wierzytelności, znacznie rozszerzono usługę inkasa
Finanse Ratalne Sp. z o. o., w której DTP S.A. jest jedynym udziałowcem,
Partners Sp. z o.o. S.K.A. zadebiutowała na rynku 

 

Wynik finansowy za Wynik finansowy za Wynik finansowy za Wynik finansowy za 2012r.2012r.2012r.2012r.    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)

źródło: Emitent 

 

Wynik finansowy 2012 roku wyniósł 454
poziomie 270 tys. PLN. Przychody ze sprzedaży 
porównaniu do roku poprzedniego o 
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CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK 
SPÓŁKI DTP S.A.SPÓŁKI DTP S.A.SPÓŁKI DTP S.A.SPÓŁKI DTP S.A.    

S.A. podejmowała działania w ramach realizowania konsekwentnej 
DTP, dzięki czemu w grupie DTP zakupione zostały nowe portfele 

rozszerzono usługę inkasa, powstała najmłodsza Spółka z Grupy Emitenta 
w której DTP S.A. jest jedynym udziałowcem, zaś 

zadebiutowała na rynku catalyst.  

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

 

roku wyniósł 454 tys. PLN. W 2012 Spółka wypracowała zysk netto na 
Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 192 tys. PLN

porównaniu do roku poprzedniego o 100%.  

przychody finansowe zysk z działalności 
gospodarczej

zysk netto
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CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK 

konsekwentnej polityki 
zakupione zostały nowe portfele 

, powstała najmłodsza Spółka z Grupy Emitenta – 
zaś Spółka Debt Trading 

W 2012 Spółka wypracowała zysk netto na 
, a zatem były wyższe 

zysk netto
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WskaźnikiWskaźnikiWskaźnikiWskaźniki        
DTPDTPDTPDTP    S.A.S.A.S.A.S.A.    

2012r. 2012r. 2012r. 2012r. ((((w w w w tys.tys.tys.tys.    PLN)PLN)PLN)PLN)    

ROEROEROEROE3333    0,38%0,38%0,38%0,38%    

ROAROAROAROA1111    0,36%0,36%0,36%0,36%    

EBITEBITEBITEBIT4444    894,01894,01894,01894,01        

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA2222    919,70919,70919,70919,70        

źródło: Emitent 
 
 
W raportowanym okresie wskaźnik zwrotu na kapitale osiągnął poziom 0,38%. Wskaźnik zwrotu z 
aktywów wyniósł 0,36%. 

    

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJI    

Dnia 3 kwietnia 2012 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DTP S.A. podjęto uchwałę  
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, który na dzień 30 czerwca 2012r. wynosił 
3.571.400 PLN i dzielił się na 35.714.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
0,10 PLN każda. 

 

WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.    

W dniu 22 czerwca 2012r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. na którym podjęto 
istotne uchwały w sprawie: 

� zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2011r.  
(sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane) 

� zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z Działalności w 2011r. 
(sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane) 

� udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Członkom Zarządu oraz Członkom 
Rady Nadzorczej 

� podział zysku za 2011r. 

    

BIEGŁY REWIDENTBIEGŁY REWIDENTBIEGŁY REWIDENTBIEGŁY REWIDENT    

Dnia 23 maja 2012r. Rada Nadzorcza DTP S.A. dokonała wyboru firmy PKF Audyt Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych 
DTP S.A. oraz konsolidacji DTP S.A. i Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. na okres 1 roku. 
                                                           
3
 Wskaźnik uroczniony 

4 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego 
zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) 
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NOTOWANIANOTOWANIANOTOWANIANOTOWANIA    DTP S.A. DTP S.A. DTP S.A. DTP S.A.     

W pierwszym kwartale roku 2012 notowania spółki DTP S.A. charakteryzowały się dużymi wahaniami – 
najwyższa cena akcji wynosiła w tym czasie 7,65 PLN, zaś najniższa 5,62 PLN. Drugi kwartał rozpoczął 
się niewielkim spadkiem ceny – o mniej niż 1%, natomiast zakończył się dużym wzrostem i na dzień 
29.06.2012 r. cena akcji wynosiła 8,90 PLN. W okresie od lipca do września kurs akcji wahał się 
pomiędzy 8,40 a 8,90 PLN. Na zakończenie raportowanego okresu cena akcji wynosiła 8,80 PLN, co 
stanowi wzrost o 30% w stosunku do początku roku. 

Notowania spółki DTP S.A. za okres 01.01 Notowania spółki DTP S.A. za okres 01.01 Notowania spółki DTP S.A. za okres 01.01 Notowania spółki DTP S.A. za okres 01.01 ––––    31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.31.12.2012r.    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Źródło: http://www.parkiet.com/instrument/505657,4.html 

 

Stanowisko Stanowisko Stanowisko Stanowisko ZZZZarządu arządu arządu arządu dot.dot.dot.dot.    możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rok    
Zarząd DTP S.A.  nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki DTP S.A., ani wyników Grupy 
Kapitałowej. 
 
 

Instrumenty finansoweInstrumenty finansoweInstrumenty finansoweInstrumenty finansowe    

W dniu 16.04.2012r. podpisana została Umowa o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym pomiędzy  
DTP S.A. a  Alior Bank S.A. na kwotę kredytu wynoszącą 7 mln PLN. Umowa kredytowa została zawarta 
na okres od Dnia Udostępnienia do dnia 15 kwietnia 2013 r., będącego Dniem Ostatecznej Spłaty 
kredytu. Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. 
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Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach kredytowych 
Kredytobiorcy prowadzonych w Alior Bank S.A. 

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym:  

DTP S.A. zarządza kapitałem by zagwarantować kontynuację działalności Grupy przy jednoczesnej 
maksymalizacji zwrotu z zaangażowanego kapitału, głównie poprzez finansowanie projektów 
kapitałowych o wewnętrznej stopie zwrotu przekraczającej średnioważony koszt kapitału. Ponadto 
Spółki dążą do optymalizacji relacji zadłużenia finansowego do kapitałów własnych. 

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana 
na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów 
wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego 
od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych. Na dzień bilansowy nie występowała 
znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, 
również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko 
kredytowe. 

Szczegółowe informacje na temat struktury finansowania oraz ryzyk zawarto w informacji 
uzupełniającej do sprawozdania finansowego. 

III.III.III.III. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGOZASADY ŁADU KORPORACYJNEGOZASADY ŁADU KORPORACYJNEGOZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO    
 

W związku z obecnością Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect, Zarząd DTP 
S.A. informuje, iż spółka wdrożyła zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na New Connect, przyjętych uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Poniżej znajdziecie Państwo dokładne 
Oświadczenie DTP S.A. o stosowaniu Zasad  dotyczące zakresu oraz formy stosowania Zasad Ładu 
Korporacyjnego, („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”),  zostały przedstawione 
poniżej . 

 

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK 
NOTOWANYCH NA RYNKU NOTOWANYCH NA RYNKU NOTOWANYCH NA RYNKU NOTOWANYCH NA RYNKU 

NEWCONNECTNEWCONNECTNEWCONNECTNEWCONNECT    
Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 

293/2010 

STANOWISKO SPÓŁKISTANOWISKO SPÓŁKISTANOWISKO SPÓŁKISTANOWISKO SPÓŁKI    
(UWAGI) 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki i interaktywny dostęp do informacji. 

TAKTAKTAKTAK    
Z wyłączeniem transmisji obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet 
oraz rejestrowania przebiegu obrad i 
publikowania go na stronie internetowej, z 
uwagi zbyt wysokie koszty. 
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Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu również nowoczesne 
metody komunikacji internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAKTAKTAKTAK    

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.3. Podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności ( strona startowa), 

3.4. Opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

3.5. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 

3.6. Życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

3.7. Powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

3.8. Dokumenty informacyjne spółki, 
3.9. Zarys planów strategicznych spółki, 
3.10. Opublikowane prognozy wyników 

finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz oraz korektami 
do tych prognoz (w przypadku gdy emitent 
publikuje prognozy), 

3.11. Strukturę akcjonariatu emitenta, wraz ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

3.12. Dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakt z mediami, 

3.13. (skreślony) 
3.14. Opublikowane raporty bieżące i okresowe 
3.15. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 

TAKTAKTAKTAK    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z wyłączeniem zarysu planów strategicznych 
spółki oraz prognozowania wyników 
finansowych spółki, z uwagi na zbyt płynną 
strategię, zależną od wciąż zmieniających się 
tendencji na rynku. 
 
 
 
 
 
 
 
Z wyłączeniem spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencji prasowych, 
ponieważ spółka na bieżąco odpowiada na 
pytania inwestorów, analityków i mediów z 
wykorzystaniem ogólnodostępnych środków 
komunikacji oraz organizując spotkania 
indywidualne.    
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prasowych 
3.16. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 

takich jak wypłata dywidendy, oraz innych 
zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 
oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 
Informacje te powinny być zamieszczane w 
terminie umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

3.17. (skreślony), 
3.18. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania, 

3.19. Informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

3.20. Informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia 
przerwy, 

3.21. Informację na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem 
nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, 

3.22. Informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta, 

3.23. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, 

3.24. (skreślony) 
Informację na stronie internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp 
do tych informacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na stronie 
internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w języku 
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i 
okresowe powinny być zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym samym języku, w 
którym następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAKTAKTAKTAK    
(w języku polskim) 

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną TAK/NIETAK/NIETAK/NIETAK/NIE    
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ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 
poza swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 
sekcję relacji inwestorskich znajdująca na 
stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

W chwili obecnej spółka nie zamierza 
wykorzystywać do celów informacyjnych sekcji 
„relacje inwestorskie” znajdującej się na stronie 
www.gpwinfostrefa.pl. Spółka prowadzi własną 
korporacyjną stronę internetową www.dtpsa.pl, 
która zawiera zakładkę „relacje inwestorskie”, 
„notowania” ze wszystkimi ważnymi dla 
inwestorów informacjami. Sekcja ta odpowiada 
oczekiwaniom inwestorów i jest na bieżąco 
uzupełniana o informacje zgodnie z uwagami 
inwestorów. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka 
powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAKTAKTAKTAK    
 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 
swoich obowiązkowi, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 

TAKTAKTAKTAK    
 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAKTAKTAKTAK    
 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. Informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

9.2. Informacje na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

TAKTAKTAKTAK    
 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia 
w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia. 

TAKTAKTAKTAK    
 

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. 

NIENIENIENIE    
Spółka na bieżąco odpowiada na pytania 
inwestorów, analityków i mediów z 
wykorzystaniem ogólnodostępnych środków 
komunikacji oraz organizując spotkania 
indywidualne. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji 
akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 
emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

TAK TAK TAK TAK     
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zobowiązać organ do tego upoważniony do 
ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 
w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjny. 

13.1. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta 
od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia w trybie określonym w 
art. 399 §Kodeksu spółek handlowych, zarząd 
emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 
również w przypadku upoważnienia przez sąd 
rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

TAKTAKTAKTAK    
 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 
czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 
najkrótszy a w każdym przypadku nie dłuższy niż 
15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

TAKTAKTAKTAK    
 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 
tylko takie warunki, których ewentualne 
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa 
do dywidendy. 

TAKTAKTAKTAK    
 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 
14 dni od zakończenia miesiąca. Raport 
miesięczny powinien zawierać co najmniej: 
• informacje na temat wystąpienia tendencji i 

zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 
które w ocenie   emitenta mogą mieć w 
przyszłości istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 

NIENIENIENIE    
Spółka nie będzie publikować raportów 
miesięcznych, z uwagi na fakt, iż w spółce nie 
zachodzą na tyle dynamiczne zmiany 
wymagające  publikacji danych finansowych na 
koniec każdego miesiąca. Spółka publikuje 
raporty kwartalne, zawierające wszelkie 
informacje pozwalające na bieżąco oceniać 
działalność i sytuację finansową spółki. 
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raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, 
jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 
miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 
mające mieć miejsce w nadchodzącym 
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z 
punktu widzenia interesów inwestorów, w 
szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

16.a W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect") emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku 
NewConnect, informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 
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IV.IV.IV.IV. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I ROPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I ROPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I ROPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKYZYKYZYKYZYK    

    

1.1.1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim prowadzona jest Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim prowadzona jest Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim prowadzona jest Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim prowadzona jest 
działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność    

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomicznąRyzyko związane z sytuacją makroekonomicznąRyzyko związane z sytuacją makroekonomicznąRyzyko związane z sytuacją makroekonomiczną    

Działalność Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe w znacznym stopniu uzależnione są od 
panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Główne czynniki makroekonomiczne wpływające na 
działalność Spółki to: tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, wysokość inflacji, 
poziom długu publicznego, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna.  

W sytuacji pozytywnej koniunktury gospodarczej obserwowany jest znaczny wzrost wydatków 
konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, przy czym obie te grupy wydatków w dużej mierze finansowane są 
kredytem. Prowadzi to do zwiększenia ogólnej liczby dłużników w gospodarce, a tym samym do 
zwiększenia liczby spraw trafiających na rynek zarządzania wierzytelnościami w przyszłych okresach. 

Z drugiej strony dobra sytuacja gospodarcza wpływa pozytywnie na zdolność regulowania zobowiązań 
zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Może to doprowadzić do zmniejszenia 
przychodów oraz zysków realizowanych przez Spółki, a tym samym spowolnienia dynamiki jej wzrostu. 

W czasie dekoniunktury następuje natomiast zdecydowane pogorszenie ściągalności kredytów i 
pożyczek – tym samym zwiększa się liczba oferowanych pakietów wierzytelności oraz rośnie popyt na 
usługi windykacji należności na zlecenie. Niemniej jednak niższa ściągalność długów może 
doprowadzić do nieosiągnięcia przez Spółkę planowanych zwrotów z zakupionych  portfeli 
wierzytelności, a tym samym spowodować pogorszenie się jej wyników finansowych. 

Ryzyko związane z konkurencjąRyzyko związane z konkurencjąRyzyko związane z konkurencjąRyzyko związane z konkurencją    

Rynek zakupów portfeli wierzytelności na własny rachunek, na którym prowadzona jest działalność 
Spółki, charakteryzuje się silną koncentracją konkurencji. Obecnie działa na nim kilka dominujących 
jednostek, co spowodowane jest znacznymi barierami wejścia, przede wszystkim trudnościami w dostępie 
do kapitału oraz brakiem danych i wiedzy potrzebnej do wyceny portfeli wierzytelności. Istnieje jednak 
ryzyko pojawienia się na rynku nowych konkurentów, przede wszystkim firm specjalizujących się do tej 
pory w ściąganiu wierzytelności na zlecenie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do konieczności 
podwyższenia cen oferowanych za nabycie portfeli wierzytelności w czasie przetargów, a tym samym do 
osłabienia wyników finansowych osiąganych przez Spółkę.  

Inna sytuacja obserwowana jest na rynku egzekucji wierzytelności na zlecenie. Obecnie działa na nim 
bardzo duża liczba jednostek o różnej wielkości, co spowodowane jest niższymi barierami wejścia niż w 
przypadku rynku zakupu pakietów wierzytelności na własny rachunek. 

Potencjalni klienci Spółki współpracują zwykle z kilkoma podmiotami, co zmusza firmy windykacyjne do 
silnej konkurencji poprzez obniżanie ceny, zwiększanie jakości świadczonych usług oraz dopasowanie 
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do wymagań klienta. Istnieje ryzyko, że na skutek wzrostu liczby firm konkurencyjnych, Spółka może 
utracić istotnych klientów lub będzie zmuszona do obniżenia cen świadczonych usług i podejmowania 
się trudniejszych zleceń. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów i zysków realizowanych 
przez Spółkę, a w konsekwencji do spadku wartości Spółki.   

Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwościRyzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwościRyzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwościRyzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości    i egzekucji komorniczeji egzekucji komorniczeji egzekucji komorniczeji egzekucji komorniczej    

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, Spółka jest stroną znaczącej liczby postępowań 
sądowych, a także wykorzystuje egzekucje komorniczą w toku swojej działalności operacyjnej. Wszelkie 
opóźnienia w toku prowadzonych postępowań sądowych oraz egzekucji komorniczych mogą 
negatywnie wpłynąć na proces odzyskiwania należności, a tym samym na bieżącą sytuację finansową 
Spółki. 
 
Istotne z punktu widzenia Spółki jest zwiększanie efektywności działania sądów, zwłaszcza 
w zakresie wydawania decyzji nakazów zapłaty i tytułów wykonawczych. Instytucja Elektronicznego 
Postępowania Upominawczego (EPU), zwanego też e-Sądem, pozwoliła na zwiększenie tempa wydawania 
orzeczeń oraz na zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem. Istotna jest także możliwość 
dochodzenia wszystkich spraw przed jednym sądem, bez względu na wartość sporu i miejsce 
zamieszkania pozwanego. Skrócenie czasu odzyskiwania należności, a tym samym szybsze uzyskanie 
przychodów oraz niższe koszty postępowania egzekucyjnego mogą pozytywnie wpłynąć na działalność 
Spółki i osiągane przez nią wyniki. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że znaczne ułatwienia procesu 
windykacji mogą skłonić dużą liczbę podmiotów gospodarczych do prowadzania windykacji z 
wykorzystaniem własnych zasobów. Mogłoby to doprowadzić to utraty części obecnych klientów 
Spółki, i spowodować problemy z pozyskaniem nowych, co przełożyłoby się na spadek tempa rozwoju 
Spółki. 

Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami 
fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentówfizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentówfizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentówfizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów    

Spółka ze względu na rodzaj prowadzonej działalności narażona jest na oskarżenie  
o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, zwłaszcza względem działań podejmowanych w 
stosunku do osób fizycznych. W takim wypadku Prezes UOKiK może zakazać stosowania takich 
praktyk, a także nałożyć wysokie kary pieniężne za ich prowadzenie. W wypadku naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów istnieje ryzyko dochodzenia od Spółki roszczeń w postępowaniu grupowym, 
co może wiązać się ze znacznymi obciążeniami finansowymi Spółki. Zarówno oskarżenie, jak i wyrok w 
sprawie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów mogą spowodować pogorszenie wizerunku 
Spółki i związaną z tym utratę dotychczasowych klientów oraz kłopoty z pozyskaniem nowych. 

 

2.2.2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością spółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością spółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością spółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością spółki    

Ryzyko Ryzyko Ryzyko Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelnościbłędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelnościbłędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelnościbłędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności    

Działalność Spółek obejmuje nabywanie pakietów wierzytelności w celu ich dalszej windykacji  
i uzyskania przychodu z tego tytułu. Prawidłowa wycena jakości nabywanych pakietów wierzytelności 
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oraz zaoferowanie właściwej ceny podczas przeprowadzanych przetargów jest elementem kluczowym 
dla realizacji strategii Spółki. Niewłaściwa wycena portfela wierzytelności może doprowadzić do 
obniżenia pierwotnie prognozowanych zysków lub nawet do poniesienia straty na skutek zbyt niskich 
wpływów z windykacji. 

Czynnikami wpływającymi na wycenę portfela wierzytelności są przede wszystkim: rodzaj wierzytelności, 
kategoria dłużnika, historia spłaty zobowiązań przez dłużnika, a także okres, na jaki zaciągnięte zostały 
zobowiązania i okres, w którym powinna była nastąpić ich spłata. Właściwa ocena i analiza 
wymienionych elementów pozwala na dokonanie odpowiednich decyzji w zakresie zakupu portfela i 
osiągnięcie maksymalnego przychodu.  

Istnieje jednak szereg problemów utrudniających przeprowadzenie takiej analizy. Są to przede wszystkim 
bardzo duża różnorodność oferowanych pakietów uniemożliwiająca zastosowanie stałych modeli 
wyceny, brak dostępu do potrzebnych informacji oraz brak specjalistycznej wiedzy z  zakresu wyceny 
portfeli.  

Ryzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelnościRyzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelnościRyzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelnościRyzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelności    

Podstawowa działalność Spółki to nabywanie pakietów wierzytelności i ich dalsza egzekucja na własny 
rachunek. Tym samym wyniki osiągane przez Spółkę oraz jej dalszy rozwój w dużym stopniu uzależnione 
są od ciągłego nabywania nowych portfeli wierzytelności. Rosnąca konkurencja, nieodpowiednia 
wycena pakietów wierzytelności oraz znaczny spadek liczby oferowanych portfeli mogą doprowadzić 
do sytuacji, w której Spółka przez pewien okres nie będzie nabywała nowych pakietów wierzytelności. 
Może to doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu Spółki, ponoszenia kosztów stałych przy braku 
przychodów oraz, w przypadku dłuższych okresów, do utraty ważnych kontrahentów. Wszystkie te 
zdarzenia mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Spółki, jak i osiągane przez nią wyniki 
finansowe.  

Ryzyko pogorszenia się płynnościRyzyko pogorszenia się płynnościRyzyko pogorszenia się płynnościRyzyko pogorszenia się płynności    

Podstawowa działalność Spółki to nabywanie portfeli wierzytelności i późniejsza ich windykacja za 
pomocą własnych organów lub poprzez firmy zewnętrzne. W wypadku gdyby proces windykacji trwał 
dłużej niż przewidywano lub uzyskane w ten sposób środki byłyby niższe niż wynikało z 
przeprowadzonej wyceny, istnieje ryzyko przejściowego ograniczenia płynności finansowej Spółki. 
Wynikający z tej sytuacji krótkotrwały brak dostępu do środków pieniężnych mógłby spowodować 
opóźnienia w spłacie zobowiązań Spółki, co mogłoby wiązać się ze spadkiem zaufania kontrahentów 
Spółki oraz obniżenie jej wiarygodności kredytowej. 

Ryzyko postępowań kierowanych przeciwko SpółceRyzyko postępowań kierowanych przeciwko SpółceRyzyko postępowań kierowanych przeciwko SpółceRyzyko postępowań kierowanych przeciwko Spółce    

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności istnieje ryzyko wszczęcia wobec Spółki postępowań 
cywilnych, administracyjnych lub arbitrażowych przez klientów, pracowników oraz kontrahentów. 
Podmioty wszczynające postępowania mogą oczekiwać od Spółki znacznych sum pieniężnych lub 
innego rodzaju rekompensaty, co w wypadku rozstrzygnięcia 
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sprawy na korzyść wyżej wymienionych podmiotów, może negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność 
Spółki, a w konsekwencji na osiągane przez nią wyniki finansowe. Znaczącym obciążeniem dla Spółki 
byłyby też koszty powstałe na skutek wszczęcia takiego postępowania, w szczególności koszty obrony. 
Często przedłużające się postępowania mogłyby negatywnie wpłynąć na wewnętrzną sytuację Spółki, jak 
również doprowadzić do pogorszenia się jej wizerunku i tym samym spowodować trudności w 
pozyskaniu nowych klientów, pracowników i kontrahentów.  
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V.V.V.V. OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    ZARZĄDUZARZĄDUZARZĄDUZARZĄDU    
 

Zarząd Spółki DTP S.A., oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe sprawozdanie 

finansowe oraz dane porównywalne zostało sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę 

oraz że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki DTP S.A. jak również jej wynik finansowy, oraz, 

że sprawozdanie z działalności DTP S.A. zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyk.   

Zarząd DTP S.A. jako oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. PKF 

Audyt Sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17, dokonujący badania rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że 

podmiot ten a także biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki doi 

wyrażenia, bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego.   

 

Warszawa,  dnia 26.03.2012r.  

 

 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Zarząd Zarząd Zarząd     DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.    

Michał Handzlik – Prezes Zarządu     

Paweł Czechowski – Członek Zarządu 

Krzysztof Koronkiewicz – Członek Zarządu 

 

 

Warszawa, dnia 26.03.2013r. 












































































































