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II KWARTAŁ ROKU 2013 
 

 

 

 

 

Toruń, 2013 r. 

Raport Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 
Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 
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Nazwa (firma): Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółka Akcyjna  

Kraj: Polska 

Siedziba: Toruń 

Adres: 87-100 Toruń, ul. Szeroka 23/3 

Numer KRS: 0000428831 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego   

Kapitał zakładowy 445.000,00 zł. 

REGON: 200715224 

NIP: 8442350729 

Telefon/fax: + 48 56 470 12 40 

Poczta e-mail: biuro@cdesa.pl 

Strona www: www.cdesa.com.pl 

Zarząd Prezes Zarządu - Alina Przyborowska-Bednarowicz 

 
 
 
 

 

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

DANE JEDNOSTKOWE / SKONSOLIDOWANE  

 

(wyszczególnienie) stan na 30.06.2013 r. stan na 30.06.2012 r.* 

1 2 3 

Kapitał (fundusz) własny 657.132,07 733.602,15 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 57.343,12 75.000,00 

Inwestycje długoterminowe 101.992,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1.548.010,29 1.181.402,44 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 62.222,95 5.298,99 

Zobowiązania długoterminowe 5.074,47 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 646.139,73 570.162,21 

Aktywa trwałe 184.256,15 47.361,92 

Aktywa obrotowe 1.616.035,78 1.256.402,44 

Aktywa / Pasywa  razem 1.800.291,93 1.303.764,36 
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(wyszczególnienie) 

II kwartał 2013 r. 
 

od 01.04.2013 
do 30.06.2013 

II kwartał 2012 r. 
 

od 01.04.2012 
do 30.06.2012** 

2013 r. 
narastająco 

 
od 01.01.2013 
do 30.06.2013 

2012 r. 
narastająco 

 
od 01.01.2012 
do 30.06.2012* 

1 2 3 4 5 

Amortyzacja 3.355,44 - 14.898,68 14.850,42 

Przychody netto ze sprzedaży 112.823,76 - 190.776,06 265.616,12 

Zysk / Strata na sprzedaży - 47.895,75 - -126.786,79 236.858,97 

Zysk / Strata na działalności operacyjnej - 44.492,43 - - 131.000,38 236.858,97 

Zysk / Strata brutto - 855.476,76 - - 416.848,29 168.118,11 

Zysk / Strata netto - 855.476,76 - - 430.369,29 141.068,11 

Źródło: Emitent 
Dane w zł. 
* Dane dotyczą okresu z działalności gospodarczej poprzednika prawnego CDE S.A. 
** Brak danych (*na dzień 30 czerwca 2012 r. poprzednik prawny spółki CDE S.A. nie miał obowiązku sporządzenia raportu kwartalnego)  

 

 
 

II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT  ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ 

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  FINANSOWE SPÓŁKI  
 

Od kwietnia do czerwca 2013r. Emitent wygenerował przychody netto ze sprzedaży na 

poziomie 112.823,76 złotych, a łącznie od początku 2013 roku w wysokości 190.776,06 złotych. 

W drugim kwartale wynik finansowy po stronie przychodowej w znacznym stopniu zwiększyła 

prowizja z tytułu pośrednictwa przy pozyskaniu inwestorów dla jednego z domów maklerskich. 

Z uwagi na fakt zmian uregulowań prawnych w zakresie upublicznienia spółek 

w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, CDE S.A. odnotowało zmniejszenie 

podaży na tej płaszczyźnie. Obecnie Emitent podejmuje działania zmierzające do rozszerzenia 

swojej oferty o pośrednictwo przy inwestycjach na rynkach frontierowych (nowych rynkach 

wschodzących, ang. frontier markets - to państwa należące do grupy rynków wschodzących, 

charakteryzujące się stosunkowo niską kapitalizacją i płynnością rynków akcji, ale zarazem 

rokujące szansę na wysokie zwroty z inwestycji), jak również pośrednictwa przy pozyskaniu 

kapitałów do spółek rozwijających poprzez emisję obligacji. 

W miesiącach kwiecień-czerwiec 2013 r. Spółka przyniosła stratę netto na poziomie 

855.476,76 złotych, z kolei w analogicznym okresie w 2012 r. poprzednik prawny CDE S.A. 

osiągnął zysk netto w wysokości 141.068,11 złotych.  

Istotny wpływ na ostateczną wartość straty netto miało przeszacowanie aktywów 

w postaci akcji spółek publicznych. Jak podkreśla Zarząd Spółki na koniec pierwszego kwartału 

2013 r. kilka pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych miało wyższą wycenę niż na 

koniec czerwca 2013 r. W czerwcu 2013 r. nastąpiło tąpnięcie na rynkach finansowych, co miało 

odzwierciedlenie w spadku wskaźnika WIG 20 o ponad 13 %, NC Index o blisko 8 %. W drugim 

kwartale 2013 r. zamknięto inwestycję, o której mowa w raporcie bieżącym EBI nr 10/2013 

z dnia 14 maja 2013 r. Ponadto w raportowanym okresie odnotowano zarówno straty, jak 
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i zyski, które miały wpływ na ostateczny wynik, ale zgodnie z regulaminem nie podlegały 

obowiązkowi odrębnego raportowania. 

Na przełomie II i III kwartału 2013 r. CDE S.A. planuje zakończenie działań związanych 

z pośrednictwem przy realizacji fuzji spółki notowanej na rynku głównym. O sfinalizowaniu 

niniejszego projektu Spółka poinformuje odrębnym raportem EBI. 

 

 

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie za pierwszy kwartał 2013 r. Spółka złożyła 

wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8.2). Do dnia 

sporządzenia niniejszego raportu wszystkie etapy weryfikacji wniosku o dofinansowanie  

zostały ocenione pozytywnie. Obecnie Emitent oczekuje na ostateczną weryfikację.  W związku 

z powyższym budowa platformy do obsługi autoryzowanych doradców oraz obiegu 

dokumentacji on-line zostaje przesunięta do czasu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie. 

Jednym z celów emisyjnych było powołanie agencji ratingowej. Na dzień sporządzenia 

niniejszego raportu spółka pod firmą „Centrum Doradztwa Ekonomicznego Rating” Sp. z o.o. 

została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471047. Została uruchomiona strona internetowa 

(www.cderating.pl), która to docelowo zostanie rozbudowywana w oparciu o potrzeby 

inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Na stronie internetowej zostały 

zamieszczone innowacyjne ratingi pierwszych stu spółek z NC. Zakres analiz został poszerzony 

o kolejne sto spółek, a prace nad następnymi trwają. Należy podkreślić, iż ocena ratingowa 

powstała w wyniku innowacyjnego połączenia metody Altmana i współczynnika Beta. W trzecim 

kwartale 2013 r. agencja ratingowa zaplanowała działania marketingowe mające na celu 

pozyskanie kontrahentów.  
 

 

IV. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013. 

 

 

V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym EBI 7/2013 Emitent jest 

udziałowcem zarejestrowanej w Londynie spółki Economic Advice Centre UK Limited w skrócie 

EAC UK Ltd, w której CDE S.A. objęła 51% udziałów. Pozostałe 49% udziałów posiada MTA 

Property Maintenance Ltd. 

Celem działalności Spółki będzie pozyskiwanie kapitałów (inwestorów) na inwestycje 

dla różnego typu inwestycji w Polsce i poza granicami kraju (głównie obszary OZE 

i alternatywnych źródeł energii). 

 

 

http://www.cderating.pl/
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VI. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH 
 

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 

ustawy o rachunkowości. 

 

 

VII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Struktura Akcjonariatu Emitenta nie uległa zmianie od daty publikacji raportu za pierwszy 

kwartał 2013 r. do dnia sporządzania raportu za drugi kwartał 2013 r. Poniżej Akcjonariat Spółki 

z uwidocznieniem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów: 

Akcjonariat razem akcji % akcji Liczba głosów % głosów 
 

Alina Przyborowska - Bednarowicz 2 182 000 49,03 % 3 182 000 58,39 % 

INVESTcon GROUP S.A. 500 000 11,24 % 500 000 9,17 % 

Marek Karpiński 400 000 8,99 % 400 000 7,34 % 

Karim Al. Srag 340 000 7,64 % 340 000 6,24 % 

Pozostali 1 028 000 23,10 % 1 028 000 18,86 % 

Razem 4 450 000 100,00% 5 450 000 100,00% 

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie EBI nr 6/2013 z dnia 29 marca 2013 r. na akcje 
Spółki CDE S.A. są zawarte umowy o ograniczeniu zbywalności (lock-up). Podlegają im: 

 Alina Przyborowska-Bednarowicz - przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. 
jest 182.000 szt. akcji serii B Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 30.09.2013 r. 
oraz 1.000.000 szt. akcji serii C Emitenta, a ograniczenie obowiązuje do 25.03.2014 r. 
Akcje serii A, które są w posiadaniu Prezesa Zarządu są akcjami imiennymi 
niedopuszczonymi do obrotu. 

  INVESTconGroup S.A. - przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. jest 500.000 

szt. akcji serii B Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 30.09.2013 r. 

 Marek Karpiński - przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. jest 400.000 szt. 

akcji serii D Emitenta a ograniczenie obowiązuje do dnia 30.09.2013 r. 

 Karim Al.Srag - przedmiotem umowy lock-up z datą 29.03.2013 r. jest: 30.000 szt. akcji 

serii B Emitenta oraz 280.000 szt. akcji serii D Emitenta a ograniczenie obowiązuje do 

dnia 30.09.2013 r. 

 Akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów na NWZA - przedmiotem umowy lock-up 

z datą 29.03.2013 r. jest 270.000 szt. akcji spółki CDE S.A.  a ograniczenie obowiązuje do 

dnia 30.09.2013 r. 

 
Łącznie umową ograniczenia zbywalności zostało objętych 2.662.000 szt. akcji serii B, C, 

D stanowiących razem z niewprowadzoną do obrotu serią A 82,29 % walorów Emitenta. Akcji 
nie objętych umową lock-up w wolnym obrocie jest 788.000 sztuk, stanowiących 17,71% 
wszystkich akcji spółki oraz 22,84% akcji wprowadzonych do obrotu. Na mocy tychże umów 
ograniczenia zbywalności akcji Emitenta, ww. Akcjonariusze zobowiązali się w terminie od daty 
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podpisania przedmiotowych umów przez okres do 30 września 2013 r., a w przypadku serii C do 
25 marca 2014 r. nie dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub 
rozporządzających obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do 
niezbywania lub nieobciążania akcji Spółki, pod rygorem kar pieniężnych. 

Spółka wskazuje, że liczba akcji objęta umowami typu lock-up wynika z zamiaru 
zachowania przez spółkę odpowiedniego poziomu free-float, w szczególności celem zachowania 
standardów free-float wprowadzonych przez Organizatora ASO. 
 

Toruń, dnia 13 maja 2013 r. 

 

Prezes Zarządu  

Alina Przyborowska-Bednarowicz 


