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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

1.1. Dane Spółki 

 

Firma: EastSideCapital S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B  

tel. +48 22 380 62 91 

faks: +48 22 380 62 92 

Internet: www.eastsidecapital.pl 

E-mail: eastsidecapital@eastsidecapital.eu 

KRS: 0000286062 

REGON: 200164818 

NIP: 718 20 64 244 

 

 

1.2. Zarząd 

 

 

1/ Paweł Osiński - Członek Zarządu 

 

W dniu 24 czerwca 2013 roku Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację Pani Olgi Georgiades z funkcji 

Prezesa Zarządu. Decyzja ta podyktowana była względami osobistymi. Obecnie zarząd spółki skłąda 

się z jednej osoby. 

 

 

1.3. Rada Nadzorcza 

 

1/ Adam Osiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2/ Leszek Cieśla - Członek Rady Nadzorczej, 

3/ Mateusz Iżowski - Członek Rady Nadzorczej, 

4/ Maciej Janson - Członek Rady Nadzorczej, 

5/ Paweł Winkler - Członek Rady Nadzorczej. 

 

W dniu 12 sierpnia 2013 roku (już w dacie wykraczającej poza II kwartale 2013 roku zostały 

dokonane zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, podane do wiadomości rynku raportem 

EBI 21/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku. 

 

 

http://www.eastsidecapital.pl/


 

 
 

1.4. Akcjonariat oraz struktura kapitału zakładowego  

 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, 

przedstawia się następująco: 

 

lp. 
Imię i nazwisko (nazwa) 

akcjonariusza 
Liczba akcji (w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.)  

1 EBC Solicitors S.A.  240.570.280  60,44 60,44 

2 Paweł Ratyński  36.412.962 9,15 9,15  

3 Lexact Solutions Limited  32.076.036 8,06  8,06  

4 Pozostali  88.979.339 22,35 22,35 

Razem:  398.038.617  100 100 

 

 

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

przedstawia się następująco:  

 

lp. Nazwa serii akcji  Liczba akcji danej serii (w szt.) 

1 Seria A 25.000.000 

2 Seria B  4.500.000 

3 Seria C 25.500.000 

4 Seria D 110.000.000 

5 Seria E 144.375.000 

6 Seria F  88.663.617 

Łączna liczba akcji wszystkich emisji:  398.038.617  

  



 

 
 

 

 

2. Wybrane dane jednostkowe finansowe Emitenta 

 

 

 

Wyszczególnienie 01.01.2013-

30.06.2013 

narastająco 

01.01.2012-

30.06.2012 

narastająco 

01.04.2013-

30.06.2013 za 

II kwartał 

01.04.2012- 

30.06.2012 za   

II kwartał 

Amortyzacja 0 0 0 0 

Przychody netto ze sprzedaży 811.599,60 0 

 

521.258,78 0 

Zysk/strata na sprzedaży 118.113,17 -119.506,76 87.520,16 -92.212,90 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 

125.771,87 -119.506,76 0 

 

-92.212,90 

Przychody finansowe 22.565,12 26,97 17.821.66 0 

Koszty finansowe 13.566,58 0 9,420.21 0 

Zysk/strata brutto 134.770,41 -119.479,79 95.921,61 -92.185,93 

Zysk/strata  netto 134.770,41 -119.479,79 95.921,61 -92.185,93 

dane w PLN 

 

 

 

Wyszczególnienie Stan na dzień 

30.06.2012 

Stan na dzień 

30.06.2013 

Kapitał własny 3.097.996,20 44.083,84 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 12.177,00 276.049,18 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

180,44 12.238,74 

Zobowiązania krótkoterminowe 3.712.424,85 128.389,76 

Zobowiązania długoterminowe 0 146.110,41 

dane w PLN 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe 

 

 

Emitent osiągnął w II kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 521.258,78 

złotych oraz zysk ze sprzedaży w wysokości 87.520,16 złotych. Narastająco, za dwa kwartały 2013 

roku, przychody netto ze sprzedaży wynoszą 811 599,60 zł a zysk ze sprzedaży 118 113,17 zł. 

 

Dla przypomnienia Emitent raportem bieżącym 2/2013 przekazał prognozy finansowe na rok 2013 

zakładające przychody ze sprzedaży na poziomie 624 000 zł oraz zysk ze sprzedaży na poziomie 

216 000 zł. Zestawienie ww. prognoz z osiągniętymi wynikami za pierwsze półrocze 2013 roku 

wskazuje na fakt, że Emitent przekroczył już znacznie prognozę dotyczącą osiągnięcia przychodów 

za 2013 rok (prognoza przekroczona o 24%) oraz że po dwóch kwartałach 2013 roku zrealizował 

54% zysku ze sprzedaży prognozowanego na cały 2013 rok. Stosowny komunikat korygujący 

prognozy spółki w zakresie przychodów za 2013 rok Emitent zawarł w raporcie bieżącym EBI 

22/2013. 

 

Realizacja postawionych na rok 2013 prognoz finansowych (oraz znaczące przekroczenie ich w 

zakresie przychodów) możliwe jest dzięki aktywnej postawie Emitenta, który poza rozszerzaniem 

oferty świadczonych usług oraz czynnym pozyskiwaniem nowych klientów, przykłada niezwykłą 

wagę do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi dotychczasowych klientów. Emitent planuje 

przez drugą połowę roku kontynuować dotychczasowy kierunek rozwoju i ocenia, że realizacja 

opublikowanych prognoz na 2013 rok, mimo szacunków, że pozostałe dwa kwartały 2013 nie będą 

wykazywać podobnej dynamiki wzrostu, jest niezagrożona.  

 

Emitent pragnie jednak zauważyć, że zaistniała rozbieżność pomiędzy wzrostem przychodów ze 

sprzedaży, a wzrostem zysku ze sprzedaży, wskazuje na okoliczność, iż branża w której działa 

Emitent jest niezwykle konkurencyjna i aby wypracować oczekiwany poziom zysku, Emitent musi 

decydować się na większą ilość zleceń o niższej marży. Niemniej jednak Emitent pozytywnie ocenia 

otoczenie rynkowe oraz sygnały płynące z rynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd 

 

Zarząd EastSideCapital S.A. informuje, że w II kwartale 2013 roku Spółka wygenerowała przychód 

netto ze sprzedaży usług doradczych, nie osiągała natomiast przychodów z działalności 

inwestycyjnej. Osiągnięcie tak pomyślnych wyników było możliwe między innymi dzięki aktywnym 

działaniom Zarządu Emitenta w zakresie pozyskiwania nowych klientów oraz profesjonalnej obsługi 

dotychczasowych klientów. Zarząd realizując strategię rozwoju działalności Spółki, prowadzi 

negocjacje zmierzające do zwiększenia liczby podmiotów, zainteresowanych działalnością spółki.  

 

Realizacją strategii inwestycyjnej oraz rozwoju przyjętej przez Emitenta było również nabycie w dniu 

12.07.2013 r. 45 % udziałów w kapitale zakładowym Stratego - Doradztwo Księgowe sp. z o.o. W 

ocenie Zarządu Emitenta inwestycja w podmiot zajmujący się świadczeniem usług księgowo - 

rachunkowych (komplementarnych do usług świadczonych przez Emitenta) może przynieść 

Emitentowi, przy niskich nakładach pieniężnych, stabilne źródło przychodów, a także wartościowe 

aktywa. Pierwsza ocena działalności spółki zależnej nastąpi w trzecim kwartale 2013 roku. 

 

Emitent prowadzi na bieżąco prace nad wdrożeniem w spółce nowoczesnego systemu 

informatycznego klasy ERP, na co Emitent otrzymał dofinansowanie w ramach projektu 

"Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie, integrującego procesy biznesowe 

Wnioskodawcy z Partnerami", złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Emitent 

informował o otrzymaniu dofinansowania raportem EBI 8/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz  

 

Prognoza wyników Emitenta na rok 2013 

  2013 

przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) 624 

zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 
216 

 

 

Prezentowana powyżej prognoza wyników na rok 2013 została opublikowana w dniu 4 stycznia 

2013 roku raportem bieżącym EBI 2/2013. Prognoza została przygotowana w oparciu o wyniki 

wygenerowane przez Emitenta do końca 2012 roku oraz po oszacowaniu potencjału posiadanych 

zleceń na świadczenie usług doradczych. 

 

W świetle prezentowanych wyników finansowych Emitent informuje, iż prognozowany przychód 

netto ze sprzedaży za cały 2013 rok, po drugim kwartale 2013 został zrealizowany w 130 procentach. 

Prognozowany roczny zysk ze sprzedaży, po drugim kwartale roku 2013 został zrealizowany w 54,7 

procentach.  

 

Przedstawiony stan realizacji prognoz za rok 2013 pozwala na założenie, że spółka osiągnie w pełni 

satysfakcjonujące wyniki. Zarząd Emitenta przewiduje, że Emitent w ciągu 2013 roku osiągnie 

prognozowany zysk ze sprzedaży, a przychód netto ze sprzedaży znacząco przekroczy 

prognozowane uprzednio wartości (korekta prognozy wyników w tym zakresie, w raporcie EBI 

22/2013). 

 

 

 

6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  

 

 

                                                                 

 

        Paweł Osiński 

        Członek Zarządu  

 


