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1. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
SPÓŁKI NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 czerwca 2013 
roku DFP Doradztwo Finansowe SA tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia  
29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w 
skład której wchodzą:  

� DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – jednostka dominująca; 

� Dom Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi – jednostka zależna w 
rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) w/w ustawy o rachunkowości; na ostatni 
dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 czerwca 2013 roku 
DFP Doradztwo Finansowe SA posiadała 1.584.995 akcji Domu Maklerskiego Prospectus SA, 
co stanowi 70,93% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu tej spółki zależnej. 

Wchodząca dotychczas (do dnia 21 maja 2013 roku) w skład grupy kapitałowej DFP Doradztwo 
Finansowe SA spółka publiczna: Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (uznawana 
dotychczas za jednostkę zależną od DFP Doradztwo Finansowe SA na podstawie definicji 
przewidzianej przez postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. d w/w ustawy o rachunkowości), na 
ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym (tj. na dzień 30 czerwca 2013 
roku), a także na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego (tj. na dzień 14 sierpnia 2013 
roku) nie jest uznawana za spółkę zależną od DFP Doradztwo Finansowe SA z uwagi na nie 
wypełnianie znamion ustawowej definicji „jednostki zależnej”, przewidzianej przez art. 3 ust. 1 
pkt 37 w zw. z pkt 39 ustawy o rachunkowości, co związane jest ze złożoną przez Pana Piotra 
Jędrzejczaka, dotychczasowego Prezesa Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA, rezygnacją z 
dniem 21 maja 2013 roku, z członkostwa w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Spółki [raport bieżący EBI DFP Doradztwo Finansowe SA Nr 15/2013 z dnia 21.05.2013 r.]. 

Formalną podstawę uznania, że Taxus Fund SA nie jest spółką zależną od DFP Doradztwo 
Finansowe SA stanowi fakt nie wypełniania w tym zakresie i w tej relacji znamion ustawowej 
definicja „jednostki zależnej” przewidzianej przez art. 3 ust. 1 pkt 37 w zw. z pkt 39 ustawy o 
rachunkowości. Dotychczas, czynnikiem decydującym o uznaniu Taxus Fund SA za spółkę 
zależną od DFP Doradztwo Finansowe SA był fakt, iż Spółka (DFP Doradztwo Finansowe SA) 
była udziałowcem/akcjonariuszem Taxus Fund SA (i nadal jest akcjonariuszem Taxus Fund SA), 
a członek Zarządu Spółki (były Prezes Zarządu, Pan Piotr Jędrzejczak) stanowił jednocześnie 
więcej niż połowę składu Zarządu jednostki zależnej (jako Prezes jednoosobowego Zarządu 
Taxus Fund SA). Definicja „jednostki zależnej” przewidziana w art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. d w zw. z 
pkt 39 ustawy o rachunkowości stanowi, że ocena tych powiązań („członek Zarządu Emitenta 
stanowi jednocześnie więcej niż połowę składu Zarządu spółki zależnej”), decydujących o uznaniu, 
że dana jednostka jest jednostką zależną, wymaga odniesienia się do czasokresu trwania 
przedmiotowych powiązań; aby możliwe było uznanie, że dany podmiot jest jednostką zależną, 
członek Zarządu Spółki powinien stanowić jednocześnie więcej niż połowę składu Zarządu 
spółki zależnej (kumulatywne spełnienie wskazanych dalej warunków): 

(-) w poprzednim roku obrotowym (tu: warunek spełniony),  

(-) w ciągu bieżącego roku obrotowego (tu: warunek spełniony), 

(-) i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy (tu: warunek 
niespełniony). 

Z uwagi na powyższe, Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA uznaje, że Taxus Fund SA nie jest 
spółką zależną od Spółki, a tym samym niniejszy raport okresowy (skonsolidowany raport 
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kwartalny Spółki za II-gi kwartał 2013 roku) nie obejmuje konsolidacją danych finansowych 
spółki Taxus Fund SA, a jedynie dane finansowe spółki Dom Maklerski Prospectus SA. 

 

W ramach grupy kapitałowej jednostka dominująca (DFP Doradztwo Finansowe SA) konsoliduje 
dane jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej, o której mowa w art. 60 w/w ustawy z 
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a na dzień 30 czerwca 2013 roku, z uwagi na 
powyższe (odstąpienie od konsolidacji danych finansowych spółki Taxus Fund SA), 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte zostały dane: 

−−−− DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej – jako jednostki dominującej, 

−−−− Domu Maklerskiego Prospectus Spółki Akcyjnej – jako jednostki zależnej w rozumieniu 
postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) w/w ustawy o rachunkowości. 

  

Na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 
2013 roku zastosowano następujące procedury konsolidacyjne:  

BILANS 

−−−− wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań obejmujących wszelkie uprzednio 
uzgodnione rozrachunki między jednostkami grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym - zarówno dotyczących dostaw i usług, jak i z innych tytułów, 

−−−− wyłączenie na dzień nabycia wartości księgowej inwestycji jednostki dominującej w 
jednostce zależnej oraz tej części kapitału własnego jednostki zależnej, która odpowiada 
udziałowi jednostki dominującej, 

−−−− wyłączenie wyrażonej w cenie nabycia wartości udziałów posiadanych przez jednostkę 
dominującą w jednostce zależnej z tą częścią, wycenionych według wartości godziwej 
aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i 
innych jednostek grupy kapitałowej objętych konsolidacją w jednostce zależnej, na dzień 
rozpoczęcia sprawowania nad nią kontroli. Wartość posiadanych udziałów i odpowiadająca 
im część aktywów netto jednostki zależnej, wycenionych według ich wartości godziwych 
różni się, a nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ich wartości 
godziwych nad wartością udziałów – ujemną wartość firmy, wykazano w pasywach 
skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako „Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych” (-104.274,14 zł),  

−−−− określenie udziałów niesprawujących kontroli w kapitale własnym konsolidowanych 
jednostek zależnych za dany okres sprawozdawczy (w odniesieniu do spółki Dom Maklerski 
Prospectus SA: 29,07%). 

Kapitał podstawowy, stanowiący kapitał podstawowy jednostki dominującej, wykazuje się 
w wysokości określonej w wartości nominalnej wyemitowanych akcji. Koszty emisji akcji 
poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają 
kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej. 

Kapitał podstawowy jednostek zależnych, w części odpowiadającej udziałowi jednostki 
dominującej w kapitale podstawowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia 
udziałów ujętych w bilansie jednostki dominującej na dzień objęcia kontroli; pozostałą część 
kapitału podstawowego jednostek zależnych zalicza się do kapitałów mniejszości. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: 

−−−− wyłączenie przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami 
grupy kapitałowej, objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

−−−− w ciągu okresu sprawozdawczego (z dniem 21.05.2013 r.) ustała zależność z jednostką 
Taxus Fund SA; w skonsolidowanym rachunku zysków i strat włączono zatem w pełnej 
wysokości poszczególne pozycje rachunku zysków i strat tej jednostki za okres do dnia 
ustania kontroli (§ 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i 
zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych – Dz.U. 
z 2009 roku, Nr 169, poz. 1327). 

[Powstała w ten sposób nadwyżka aktywów netto wycenionych według ich wartości 
godziwych nad wartością udziałów stanowi ujemną wartość firmy i wykazana została w 
pasywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako „Ujemna wartość firmy 
jednostek podporządkowanych” (-418.451,49 zł).] 

−−−− określenie udziałów niesprawujących kontroli w wyniku finansowym konsolidowanych 
jednostek zależnych za dany okres sprawozdawczy: 

Dom Maklerski Prospectus SA – 29,07% 

Taxus Fund SA – 100,00% 

 

 

Postanowienia art. 56 ust. 1 pkt 1)-3) w/w ustawy o rachunkowości, stanowią podstawę do 
niesporządzania przez DFP Doradztwo Finansowe SA (jako jednostkę dominującą wobec spółki 
zależnej: Dom Maklerski Prospectus SA) skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jednakże 
– w związku z wejściem w życie, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, nowego 
(zmienionego) brzmienia przepisu § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu (zgodnie z tym przepisem: „Emitent będący jednostką dominującą jest 
obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego 
raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie 
przypadków, w których emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej 
na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości”), a także wobec postanowień § 5 ust. 2a 
w/w Załącznika Nr 3 (zgodnie z tym przepisem: „Emitent będący jednostką dominującą nie jest 
obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w 
skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji określonych w ust. 4.1 pkt 1 oraz ust. 4.2, 
dotyczących emitenta”) – na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego Spółka podlega 
rygorom § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i tym 
samym, przy uwzględnieniu postanowień § 5 ust. 2a w/w Załącznika Nr 3, publikuje raporty 
okresowe w formie skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu 
rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego. 
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2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.04.2013 R. 
DO 30.06.2013 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 
30.06.2013 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 

 
Tabela 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy 

Kapitałowej Spółki za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. oraz narastająco 
za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wraz z danymi porównywalnymi 

Wybrane dane finansowe ze 
skonsolidowanego rachunku 

zysków i strat Grupy Kapitałowej 
Spółki 

01.04.-
30.06.2013 

[PLN] 

01.04.-
30.06.2012 

[PLN] 

01.01.-
30.06.2013 

[PLN] 

01.01.-
30.06.2012 

[PLN] 

Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi 

360 641,70 105 706,35 898 698,82 315 328,33 

Przychody ze sprzedaży produktów 
i usług 

56 520,00 144 300,00 185 720,00 312 750,00 

Przychody netto ze sprzedaży i 
towarów i materiałów 

300 892,44 (46 687,30) 673 591,44 0,00 

Koszty działalności operacyjnej 750 232,08 (10 338,41) 2 490 211,30 678 781,58 

Amortyzacja 20 509,58 22 744,85 41 352,50 50 574,85 

Zysk (strata) ze sprzedaży (389 590,38) 116 044,76 (1 591 512,48) (363 453,25) 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

(374 028,30) 121 025,50 (1 576 877,48) (357 509,23) 

Przychody finansowe 794 755,96 4 453,31 1 485 268,15 9 165,66 

Koszty finansowe 832 255,28 (1 714 287,88) 1 353 107,64 768 608,19 

Zysk (strata) na sprzedaży całości 
lub części udziałów jednostek 
poporządkowanych 

0,00 103 608,55 (57 627,45) 103 608,55 

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 

(411 527,62) 1 943 375,24 (1 502 344,42) (1 013 343,21) 

Zysk (strata) brutto (411 527,62) 1 943 375,24 (1 502 344,42) (1 013 343,21) 

Zysk (strata) netto (591 210,62) 1 580 360,24 (1 788 078,42) (913 029,21) 

Zysk (strata) netto mniejszości (215 157,21) 1 364 351,61 (457 154,50) (45 743,44) 

 

Tabela 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej Spółki 
na dzień 30.06.2013 r. wraz z danymi porównywalnymi 

Wybrane dane finansowe ze 
skonsolidowanego bilansu Grupy 

Kapitałowej Spółki 

na dzień 
30.06.2013 

[PLN] 

na dzień 
30.06.2012 

[PLN] 

Aktywa trwałe 861 494,31 1 647 739,47 

Należności długoterminowe 15 000,00 17 000,00 

Inwestycje długoterminowe 150 210,00 1 133 050,87 

Aktywa obrotowe 2 705 027,89 1 933 796,51 

Należności krótkoterminowe 1 086 316,33 1 460 903,69 

Inwestycje krótkoterminowe 1 595 489,97 457 209,77 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61 220,80 172 059,57 
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Wybrane dane finansowe ze 
skonsolidowanego bilansu Grupy 

Kapitałowej Spółki 

na dzień 
30.06.2013 

[PLN] 

na dzień 
30.06.2012 

[PLN] 

Kapitał własny 2 186  688,02 3 010 993,43 

Kapitał podstawowy 1 848 600,00 1 169 700,00 

Kapitał zapasowy 3 281 532,24 3 218 008,67 

Zobowiązania długoterminowe 30 000,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 507 759,44 226 703,91 

Suma biansowa 3 566 522,20 3 581 535,98 
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3. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.04.2013 R. DO 30.06.2013 R. ORAZ 
NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 30.06.2013 R. WRAZ Z 
DANYMI PORÓWNYWALNYMI 

 
Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki za 

okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2013 
r. do 30.06.2013 r. wraz z danymi porównywalnymi 

Wybrane dane finansowe z 
jednostkowego rachunku zysków i 

strat Spółki 

01.04.-
30.06.2013 / 

[PLN] 

01.04.-
30.06.2012 / 

[PLN] 

01.01.-
30.06.2013 / 

[PLN] 

01.01.-
30.06.2012 / 

[PLN] 

Przychody netto ze sprzedaży  32 259,66 67 425,43 87 962,01 180 199,64 

Koszty działalności operacyjnej 208 272,05 178 046,26 367 368,28 410 009,86 

Amortyzacja 16 605,74 18 341,01 33 211,48 41 767,17 

Zysk (strata) ze sprzedaży (176 012,39) (110 620,83) (279 406,27) (229 810,22) 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

(163 628,87) (103 874,96) (267 022,66) (218 517,00) 

Przychody finansowe 784 962,47 80 165,34 530 225,78 6 123,37 

Koszty finansowe 826 292,01 52 527,87 1 403 239,41 665 799,17 

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 

(204 958,41) (76 237,49) (1 140 036,29) (878 192,80) 

Zysk (strata) brutto (204 958,41) (76 237,49) (1 140 036,29) (878 192,80) 

Zysk (strata) netto (376 233,41) (95 199,49) (1 236 506,29 (777 282,80) 

 

Tabela 4. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Spółki na dzień 30.06.2013 r. 
wraz z danymi porównywalnymi 

Wybrane dane finansowe z jednostkowego 
bilansu Spółki 

na dzień 
30.06.2013 

[PLN] 

na dzień 
30.06.2012 

[PLN] 

Aktywa trwałe 1 369 509,62 2 162 759,19 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 1 028 913,25 1 713 195,87 

Aktywa obrotowe 2 446 395,88 1 524 933,68 

Należności krótkoterminowe 850 066,19 1 215 999,35 

Inwestycje krótkoterminowe 1 590 210,38 296 265,24 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55 941,21 11 115,04 

Kapitał własny 3 157 116,87 3 377 653,26 

Kapitał podstawowy 1 848 600,00 1 169 700,00 

Kapitał zapasowy 3 187 974,56 3 177 920,30 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 504 483,63 262 031,61 

Suma bilansowa 3 815 905,50 3 687 692,87 
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4. JEDNOSTKOWY BILANS SPÓŁKI NA DZIEŃ 30.06.2013 R. WRAZ Z DANYMI 
PORÓWNYWALNYMI 

 

Tabela 5. Jednostkowy bilans na dzień 30.06.2013 r. (w PLN) 

AKTYWA 
na dzień  

30.06.2013 r. 

na dzień  

30.06.2012 r. 

A. Aktywa trwałe 1 369 509,62 2 162 759,19 

I. Wartości niematerialne i prawne 202 500,00 247 500,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 202 500,00 247 500,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 53 557,37 74 980,32 

1. Środki trwałe 53 557,37 74 980,32 

  a) grunty 0,00 0,00 

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 

  c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 

  d) środki transportu 53 557,37 74 980,32 

  e) inne środki trwałe 0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek  0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 1 028 913,25 1 713 195,87 

1. Nieruchomości 0,00 685 230,07 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 028 913,25 1 027 965,80 

 a) w jednostkach powiązanych 878 703,25 580 145,00 

  -udziały i akcje 848 703,25 580 145,00 

 -udzielone pożyczki 30 000,00 0,00 

 b) w pozostałych jednostkach 150 210,00 447 820,80 

 -udziały i akcje 10,00 445 020,80 

  -udzielone pożyczki 150 200,00 2 800,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

5. Zaliczki na inwestycje w nieruchomości 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84 539,00 127 083,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 84 539,00 127 083,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 2 446 395,88 1 524 933,68 

I. Zapasy 0,00 0,00 

1. Materiały 0,00 0,00 
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AKTYWA 
na dzień  

30.06.2013 r. 

na dzień  

30.06.2012 r. 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 850 066,19 1 215 999,35 

1. Należności od jednostek powiązanych 2 287,52 0,00 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 

     - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

     - powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

 b) inne 2 287,52 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 847 778,67 1 215 999,35 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 82 199,01 145 535,87 

     - do 12 miesięcy 82 199,01 145 535,87 

     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) z tytułów budżetowych 17 222,59 26 342,37 

  c) inne 748 357,07 1 044 121,11 

  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 590 210,38 296 265,24 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 590 210,38 296 265,24 

 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

    - udziały lub akcje 0,00 0,00 

    - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

    - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

 b) w pozostałych jednostkach 1 534 269,17 285 150,20 

    - udziały lub akcje 1 404 045,34 137 959,22 

    - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

    - udzielone pożyczki 130 223,83 147 190,98 

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55 941,21 11 115,04 

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 55 941,21 11 115,04 

    - inne środki pieniężne 0,00 0,00 

    - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 119,31 12 669,09 

 RAZEM AKTYWA 3 815 905,50 3 687 692,87 
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PASYWA 
na dzień 

30.06.2013 r. 

na dzień 

30.06.2012 r. 

A. Kapitał (fundusz) własny 3 157 116,87 3 377 653,26 

I. Kapitał podstawowy 1 848 600,00 1 169 700,00 

II. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna) 

0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 187 974,56 3 177 920,30 

V. Kapitał z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -642 951,40 -192 684,24 

VIII. Zysk (strata) netto -1 236 506,29 -777 282,80 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 
0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 658 788,63 310 039,61 

I. Rezerwy na zobowiązania 154 305,00 48 008,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 153 705,00 42 608,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

    - długoterminowa 0,00 0,00 

    - krótkoterminowa 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 600,00 5 400,00 

     - długoterminowe 0,00 0,00 

     - krótkoterminowa 600,00 5 400,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

  d) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 504 483,63 262 031,61 

1. Wobec jednostek powiązanych 70 822,46 112 295,00 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50 684,96 112 295,00 

    - do 12 miesięcy 50 684,96 112 295,00 

    - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

 b) inne 20 137,50 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 433 661,17 149 736,61 

  a) kredyty i pożyczki 0,00 43 516,44 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 79 941,48 47 379,16 
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PASYWA 
na dzień 

30.06.2013 r. 

na dzień 

30.06.2012 r. 

     - do 12 miesięcy 79 941,48 47 379,16 

     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

  g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 16 167,48 19 261,75 

  h) z tytułu wynagrodzeń 17 328,03 15 862,71 

  i) inne 320 224,18 23 716,55 

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

     - długoterminowe 0,00 0,00 

     - krótkoterminowe 0,00 0,00 

 RAZEM PASYWA 3 815 905,50 3 687 692,87 
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5. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZA OKRES OD DNIA 
01.04.2013 R. DO DNIA 30.06.2013 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 

 
Tabela 5. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. 
(w PLN) 

Wyszczególnienie  
od 01.04.2013 r. 
do 30.06.2013 r. 

od 01.04.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 32 259,66 67 425,43 

  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

I. Przychody ze sprzedaży produktów  35 400,00 70 900,00 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) 

-3 140,34 -3 474,57 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B Koszty działalności operacyjnej 208 272,05 178 046,26 

I. Amortyzacja 16 605,74 18 341,01 

II. Zużycie materiałów i energii 5 242,98 6 446,88 

III. Usługi obce 97 106,57 53 216,52 

IV. Podatki i opłaty 5 750,10 145,98 

V. Wynagrodzenia 71 332,53 84 479,13 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 466,28 10 114,66 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 767,85 5 302,08 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) -176 012,39 -110 620,83 

D Pozostałe przychody operacyjne 12 624,54 6 854,71 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 200,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 12 424,54 6 854,71 

E Pozostałe koszty operacyjne 241,02 108,84 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 241,02 108,84 

F Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E) -163 628,87 -103 874,96 

G Przychody finansowe 784 962,47 80 165,34 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

   - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 2 104,34 3 055,78 

   - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 782 553,37 77 109,56 

V. Inne 304,76 0,00 
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Wyszczególnienie  
od 01.04.2013 r. 
do 30.06.2013 r. 

od 01.04.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

H Koszty finansowe 826 292,01 52 527,87 

I. Odsetki, w tym: 105,75 645,88 

   - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 823 562,78 50 851,86 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

IV. Inne 2 623,48 1 030,13 

I Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) -204 958,41 -76 237,49 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K Zysk / strata brutto ( I+/-J ) -204 958,41 -76 237,49 

L Podatek dochodowy 171 275,00 18 962,00 

  - bieżący 0,00 0,00 

  - odroczony 171 275,00 18 962,00 

M 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenie straty) 

0,00 0,00 

N Zysk / strata netto (K-L-M) -376 233,41 -95 199,49 
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6. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZA OKRES OD DNIA 
01.01.2013 R. DO DNIA 30.06.2013 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 

 
Tabela 6. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 
(w PLN) 

Wyszczególnienie  
od 01.01.2013 r. 
do 30.06.2013 r. 

od 01.01.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 87 962,01 180 199,64 

  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

I. Przychody ze sprzedaży produktów  78 300,00 177 750,00 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; 
zmniejszenie wartość ujemna) 

9 662,01 2 449,64 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B Koszty działalności operacyjnej 367 368,28 410 009,86 

I. Amortyzacja 33 211,48 41 767,17 

II. Zużycie materiałów i energii 10 781,71 12 776,17 

III. Usługi obce 137 823,99 147 387,28 

IV. Podatki i opłaty 16 446,00 12 907,95 

V. Wynagrodzenia 144 678,08 168 592,64 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19 958,57 20 186,32 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 468,45 6 392,33 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) -279 406,27 -229 810,22 

D Pozostałe przychody operacyjne 12 624,63 11 403,77 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 200,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 12 424,63 11 403,77 

E Pozostałe koszty operacyjne 241,02 110,55 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 241,02 110,55 

F Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E) -267 022,66 -218 517,00 

G Przychody finansowe 530 225,78 6 123,37 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

   - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 4 224,23 6 123,37 

   - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 525 696,79 0,00 

V. Inne 304,76 0,00 
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Wyszczególnienie  
od 01.01.2013 r. 
do 30.06.2013 r. 

od 01.01.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

H Koszty finansowe 1 403 239,41 665 799,17 

I. Odsetki, w tym: 124,75 875,28 

   - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 1 396 298,28 91 728,59 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 571 080,46 

IV. Inne 6 816,38 2 114,84 

I Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) -1 140 036,29 -878 192,80 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K Zysk / strata brutto ( I+/-J ) -1 140 036,29 -878 192,80 

L Podatek dochodowy 96 470,00 -100 910,00 

  - bieżący 0,00 0,00 

  - odroczony 96 470,00 -100 910,00 

M 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenie straty) 

0,00 0,00 

N Zysk / strata netto (K-L-M) -1 236 506,29 -777 282,80 
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7. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE 
MIAŁY WPŁYW NA SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 
KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ORAZ NA JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 czerwca 2013 
roku DFP Doradztwo Finansowe SA tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia  
29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w 
skład której wchodzą:  

� DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – jednostka dominująca; 

� Dom Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi – jednostka zależna. 

Wchodząca dotychczas (do dnia 21 maja 2013 roku) w skład grupy kapitałowej DFP Doradztwo 
Finansowe SA spółka publiczna: Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (uznawana 
dotychczas za jednostkę zależną od DFP Doradztwo Finansowe SA na podstawie definicji 
przewidzianej przez postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. d w/w ustawy o rachunkowości), na 
ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym (tj. na dzień 30 czerwca 2013 
roku), a także na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego (tj. na dzień 14 sierpnia 2013 
roku) nie jest uznawana za spółkę zależną od DFP Doradztwo Finansowe SA z uwagi na nie 
wypełnianie znamion ustawowej definicji „jednostki zależnej”, przewidzianej przez art. 3 ust. 1 
pkt 37 w zw. z pkt 39 ustawy o rachunkowości, co związane jest ze złożoną przez Pana Piotra 
Jędrzejczaka, dotychczasowego Prezesa Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA, rezygnacją z 
dniem 21 maja 2013 roku, z członkostwa w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Spółki [szczegółowe wyjaśnienia – patrz punkt 1 niniejszego raportu kwartalnego, strona 3] 

 

Jednostka zależna, Dom Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna została utworzona w dniu  
16 października 2006 roku, wówczas pod firmą DFP Sp. z o.o., na podstawie aktu notarialnego – 
umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonej przez notariusza w Łodzi, 
Zbigniewa Jacka Lipke (Rep. A Nr 4505/06). W dniu 14 marca 2012 roku, na podstawie aktu 
notarialnego Rep. A. nr 1092/12 sporządzonego przez notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, 
nastąpiło przekształcenie Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną (postanowienie 
sądu rejestrowego o rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS przekształconej spółki akcyjnej 
z dnia 2 kwietnia 2012 roku). Działalność spółki zależnej jest licencjonowana, ponieważ mieści 
się w katalogu czynności maklerskich wymienionych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). 
Rejestracja zmiany firmy spółki zależnej z „Dom Maklerski DFP Spółka Akcyjna” na „Dom 
Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna” została dokonana na mocy postanowień uchwały 
Walnego Zgromadzenia tego podmiotu z dnia 2 października 2012 roku i zarejestrowana została 
w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 22 października 2012 roku. 

Podstawowym założeniem związanym z funkcjonowaniem podmiotu zależnego, spółki Dom 
Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna (dawniej Dom Maklerski DFP Spółka Akcyjna), było 
zapewnienie kompleksowości usług dla prowadzonej przez DFP Doradztwo Finansowe SA 
działalności doradczej (w tym, m.in. związanej z doradztwem w zakresie przygotowania 
prospektów emisyjnych, memorandów i dokumentów informacyjnych), w szczególności poprzez 
oferowanie, za pośrednictwem tej spółki zależnej – Domu Maklerskiego Prospectus SA, m.in. 
usług w zakresie pełnienia funkcji oferującego papiery wartościowe w publicznej ofercie. 
Niezależnie od powyższego Dom Maklerski Prospectus SA prowadzi, w zakresie 
zarezerwowanym dla firm inwestycyjnych (w rozumieniu postanowień ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi), inną działalność maklerską. Działalność Domu Maklerskiego 
Prospectus SA prowadzona jest w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/ 
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4020/40/41/I/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 roku. Dom Maklerski Prospectus SA 
rozpoczął prowadzenie działalności maklerskiej, jako Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. z dniem  
1 grudnia 2008 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Dom Maklerski Prospectus prowadzi 
działalność maklerską w następującym zakresie: 

−−−− wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego 
zlecenie; 

−−−− oferowanie instrumentów finansowych; 

−−−− przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych; 

−−−− doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa 
lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 

−−−− doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw; 

−−−− świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną. 

Długoterminowym celem Domu Maklerskiego Prospectus SA jest stopniowe uzupełnienie 
zakresu wykonywanych usług maklerskich licencjonowanych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, a w szczególności rozszerzenie prowadzonej działalności maklerskiej o dwa nowe 
segmenty: 

−−−− przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 
69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowym); 

−−−− sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o 
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych (art. 69 
ust. 4 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 

 

Działalność Spółki (jako jednostki dominującej w ramach Grupy Kapitałowej DFP) oraz 
w/w spółki zależnej (do dnia 21.05.2013 r. – także dotychczasowej jednostki zależnej, tj. 
Taxus Fun SA) prowadzona jest głównie na rynkach kapitałowych, a poziom wyniku 
finansowego w Spółce i w jednostce zależnej skorelowany jest z koniunkturą panującą na 
rynkach kapitałowych. Tendencje te mają wpływ na wysokość generowanych 
przychodów i na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę i wskazaną jednostkę zależną.  

Zarząd Spółki (jako jednostki dominującej w ramach Grupy Kapitałowej DFP) zakłada, iż 
wygenerowanie przez Spółkę i jej jednostkę zależną dodatnich wyników finansowych możliwy 
jest zwłaszcza w okresie pozytywnego trendu na rynkach kapitałowych. Wzrost 
zainteresowania inwestorów inwestowaniem w instrumenty finansowe możliwy jest przy 
założeniu występowania pozytywnych tendencji rynkowych w obszarze inwestycji o 
charakterze kapitałowym, co ma bezpośredni wpływ na zwiększoną aktywność spółek 
akcyjnych – potencjalnych podmiotów zainteresowanych wprowadzeniem emitowanych 
instrumentów finansowych do regulowanego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, co z kolei ma 
wpływ na utrzymywanie się pozytywnych tendencji w obszarze usług doradztwa finansowego 
prowadzonego przez Spółkę i jej podmiot zależny, tj. Dom Maklerski Prospectus SA (w tym, 
usług doradztwa dotyczącego przygotowania i realizacji projektów związanych z 
przeprowadzaniem ofert publicznych i prywatnych akcji oraz ich wprowadzaniem do obrotu na 
rynku regulowanym na GPW i do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a także 
usług oferowania instrumentów finansowych wykonywanych przez Dom Maklerski Prospectus 
SA), które stanowią jedno ze źródeł przychodów Spółki i jej podmiotu zależnego (Domu 
Maklerskiego Prospectus SA). Tendencje te powinny mieć przełożenie na wyniki finansowe 
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Spółki i Domu Maklerskiego Prospectus SA, przy założeniu jednak utrzymania pozytywnego 
trendu koniunkturalnego na rynkach giełdowych w dłuższym okresie czasu. 

Ponadto, tendencje występujące na rynkach kapitałowych mają bezpośredni wpływ na wyniki 
finansowe osiągane przez Spółkę (w związku z prowadzoną przez DFP Doradztwo Finansowe SA 
działalnością inwestycyjną). W takim wypadku, wpływ na wyniki finansowe Spółki związany 
jest z poziomem kursów papierów wartościowych notowanych na rynkach kapitałowych (Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA, alternatywny system obrotu prowadzony w ramach 
rynku NewConnect), co ma przełożenie na wynikowość prowadzonej działalności inwestycyjnej 
(zbycie/nabycie instrumentów finansowych), także wskutek ujawnianej w bilansach aktualnej, 
na dany dzień bilansowy, wyceny aktywów Spółki, poprzez aktualizację wycen papierów 
wartościowych stanowiących aktywa Spółki. 

 

Opis podstawowych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej DFP 
Doradztwo Finansowe SA 

W II-gim kwartale 2013 roku (tj. w okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r.) skonsolidowany 
wynik finansowy netto zamknął się stratą w wysokości -591.210,62 zł, na co podstawowy 
wpływ miały ujemne wyniki na działalności finansowej jednostki dominującej i na działalności 
podstawowej (inwestycyjnej) jej jednostki zależnej (do dnia 21.05.2013 r.), tj. Taxus Fund SA. 
Dane skonsolidowane za analogiczny okres roku poprzedniego (tj. za II-gi kwartał 2012 roku) 
wykazywały skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki na poziomie 1.580.360,24 zł, 
co przede wszystkim wynikało wówczas z dodatniej wartości aktualizacji inwestycji 
portfelowych prowadzonych przez podmioty z Grupy Kapitałowej DFP. Uwzględnienia wymaga 
jednakże fakt, że w ciągu okresu sprawozdawczego (z dniem 21.05.2013 r.) ustała zależność z 
jednostką Taxus Fund SA. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat włączono zatem w 
pełnej wysokości poszczególne pozycje rachunku zysków i strat tej jednostki za okres do dnia 
ustania kontroli (§ 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i 
zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych – Dz.U. z 
2009 roku, Nr 169, poz. 1327). 

Narastająco, w okresie dwóch kwartałów 2013 roku (tj. w okresie od 01.01.2013 r. do 
30.06.2013 r.) skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowe Spółki zamknął się 
stratą w wysokości -1.788.078,42 zł (wobec skonsolidowanej straty netto za analogiczny okres 
2012 roku na poziomie -913.029,21 zł), a podstawowy wpływ na to miały: ujemne saldo na 
działalności inwestycyjnej zanotowane we wskazanym okresie w jednostce dominującej (strata 
ze zbycia inwestycji), mimo dodatniego salda aktualizacji wartości inwestycji w tym okresie, a 
także ujemny wynik na działalności operacyjnej we wszystkich podmiotach objętych 
konsolidacją, tj. w DFP Doradztwo Finansowe SA, Domu Maklerskim Prospectus SA i w Taxus 
Fund SA (jako jednostce zależnej w ramach grupy kapitałowej do dnia 21.05.2013 r.), co – jak 
wyżej wspomniano – skorelowane jest z tendencjami panującymi na rynkach kapitałowych, przy 
czym tendencje te mają wpływ: 

−−−− w przypadku DFP Doradztwo Finansowe SA – na prowadzoną działalność operacyjną 
(doradczą) i na działalność inwestycyjną, 

−−−− w przypadku Domu Maklerskiego Prospectus SA – na prowadzoną działalność operacyjną 
(doradczą – maklerską), 

−−−− w przypadku Taxus Fund SA (jednostka zależna do dnia 21.05.2013 r.) – na prowadzoną 
działalność inwestycyjną. 

Zatem, w szczególności prowadzona działalność inwestycyjna spółek grupy kapitałowej, tj. DFP 
Doradztwo Finansowe SA (w ramach działalności finansowej) i Taxus Fund SA, jako jednostki 
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zależnej do dnia 21.05.2013 r. (w ramach działalności podstawowej), a także saldo aktualizacji 
wartości posiadanych przez DFP Doradztwo Finansowe SA i Taxus Fund SA (Dom Maklerski 
Prospectus SA nie prowadzi działalności inwestycyjnej) instrumentów finansowych mają 
podstawowy wpływ na wynikowość notowaną przez Grupę Kapitałową Spółki w danych 
okresach (przy pozytywnych tendencjach kursów akcji – in plus, w odwrotnym przypadku – in 
minus). 

Uwzględniając powyższe, wynikowość Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe SA 
zdeterminowana została m.in. przez następujące czynniki: 

•••• skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w II-gim kwartale 2013 roku 
wyniosły 360,64 tys. zł i były większe od wartości tej kategorii przychodów zanotowanych w 
II-gim kwartale 2012 roku około trzykrotnie (skonsolidowane przychody ze sprzedaży i 
zrównane z nimi w II-gim kwartale 2012 wyniosły 105,71 tys. zł), na co podstawowy wpływ 
miało zbycie części aktywów operacyjnych (portfelowe papiery wartościowe) przez Taxus 
Fund SA (jednostka zależna do dnia 21.05.2013 r.); skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
produktów i usług wykazują tendencję odwrotną (spadek wartości przychodów ze 
sprzedaży produktów i usług z kwoty 144,30 tys. zł w II-gim kwartale 2012 roku do poziomu 
56,52 tys. zł w II-gim kwartale 2013 roku); narastająco, w okresie dwóch kwartałów 2013 
roku powyższe tendencje – w relacji do danych porównywalnych za dwa kwartały 2012 
roku – są tożsame, tj. około trzykrotny wzrost przychodów ze sprzedaży za okres dwóch 
kwartałów 2013 (898,70 tys. zł) w relacji do wartości przychodów ze sprzedaży za okres 
dwóch kwartałów 2012 roku (315,31 tys. zł) oraz spadek wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów i usług z kwoty 312,75 tys. zł w dwóch kwartałach 2012 roku do poziomu 185,72 
tys. zł za okres dwóch kwartałów 2013 roku; 

•••• skonsolidowane koszty działalności operacyjnej w II-gim kwartale 2013 roku wyniosły 
750,23 tys. zł (w II-gim kwartale 2012 roku zanotowano „ujemne” koszty działalności 
operacyjnej w wysokości -10,34 tys. zł), na co podstawowy wpływ miało uwzględnienie w 
tej pozycji kosztów wartości sprzedanych przez Taxus Fund SA (jednostka zależna do dnia 
21.05.2013 r.) portfelowych papierów wartościowych; narastająco tendencja ta jest tożsama 
(wzrost wartości kosztów działalności operacyjnej z kwoty 678,78 tys. zł w okresie dwóch 
kwartałów 2012 roku do kwoty 2.490,21 tys. zł w okresie dwóch kwartałów 2013 roku), co 
również związane było z uwzględnieniem w tej grupie kosztów wartości sprzedanych 
towarów i materiałów (sprzedanych przez Taxus Fund SA, jednostkę zależną do dnia 
21.05.2013 r., portfelowych papierów wartościowych); 

•••• saldo działalności finansowej Grupy Kapitałowej Spółki w II-gim kwartale 2013 roku jest 
ujemne (głównie wskutek zanotowania straty ze zbycia inwestycji, mimo zanotowania 
dodatniego salda wartości aktualizacji posiadanych, pozostałych inwestycji portfelowych) i 
wynosi -37,50 tys. zł (w II-gim kwartale 2012 roku dodatnie saldo na działalności 
finansowej, wynikające wówczas z aktualizacji wartości inwestycji finansowych, zamknęło 
się kwotą 1.718,74 tys. zł); narastająco, w okresie dwóch kwartałów 2013 roku relacja 
skonsolidowanych przychodów i kosztów finansowych daje dodatnie saldo na działalności 
finansowej Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie 132,16 tys. zł (zanotowana w tym okresie 
strata ze zbycia inwestycji została zrównoważona przez dodatnie saldo aktualizacji wartości 
inwestycji); w okresie dwóch kwartałów 2012 roku saldo na działalności finansowej Grupy 
Kapitałowej było ujemne i zamknęło się kwotą -759,44 tys. zł. 

 

Opis podstawowych pozycji jednostkowego rachunku zysków i strat DFP Doradztwo Finansowe 
SA 

W II-gim kwartale 2013 roku (tj. w okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r.) Spółka 
zanotowała ujemny wynik finansowy netto w wysokości -376.233,41 zł. W analogicznym 
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okresie roku poprzedniego (tj. w II-gim kwartale 2012 roku) strata netto Spółki wyniosła  
-95.199,49 zł. Narastająco, w okresie dwóch kwartałów 2013 roku (tj. w okresie od 01.01.2013 
r. do 30.06.2013 r.) Spółka zanotowała ujemny wynik finansowy netto w wysokości  
-1.236.506,29 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego (dwa kwartały 2012 roku) strata 
netto wyniosła -777.282,80 zł. 

Podstawowy wpływ na zanotowanie straty netto w raportowanym kwartale 2013 roku oraz 
narastająco w dwóch kwartałach 2013 roku miały: (i) ujemne saldo na działalności 
podstawowej (głównie wskutek spadku poziomu przychodów ze sprzedaży) oraz (ii) ujemne 
saldo na działalności finansowej (głównie wskutek realizacji sprzedaży części posiadanych 
inwestycji portfelowych). 

Ujemny wynik ze sprzedaży w okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. wyniósł -176.012,39 
zł. Strata ze sprzedaży w kwartale porównywalnym (II-gi kwartał 2012 roku) wyniosła  
-110.620,83 zł, co w tej relacji oznacza pogorszenie wyniku finansowego ze sprzedaży w II-gim 
kwartale 2013 roku o 65.391,56 zł. Narastająco, w okresie dwóch kwartałów 2013 roku (tj. w 
okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.) Spółka zanotowała ujemny wynik ze sprzedaży w 
wysokości -279.406,27 zł, co za ten okres oznacza, w relacji do wyników za dwa kwartały 2012 
roku (strata ze sprzedaży w wysokości -229.810,22 zł), nieznaczne pogorszenie wyniku 
finansowego (zwiększenie poziomu straty), tj. o kwotę 49.596,05 zł.  

Powyższe – w odniesieniu do danych za II-gi kwartał 2013 roku, jak i narastająco za dwa 
kwartały roku obrotowego 2013 – wynika w szczególności ze spadku ilości realizowanych 
projektów związanych z podstawową działalnością gospodarczą Spółki, a tym samym ze spadku 
wartości przychodów ze sprzedaży.  

Aby odwrócić negatywną tendencję w przedmiocie spadku wartości przychodów ze sprzedaży 
Spółki, Zarząd Spółki w okresie II-giego kwartału 2013 roku realizował działania 
skoncentrowane głównie na poszukiwaniu zleceń w obszarze usług doradztwa dotyczącego 
przygotowania i realizacji projektów związanych z przeprowadzaniem ofert publicznych oraz 
ich wprowadzaniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW, w tym opartych o sporządzane 
prospekty emisyjne. W wyniku tych działań, w dniu 16 lipca 2013 roku, tj. w okresie 
następującym po okresie sprawozdawczym, Spółka, jako zleceniobiorca, podpisała umowę 
doradczą zawartą ze spółką akcyjną z siedzibą w województwie śląskim, działającą w branży 
energetyki zawodowej i przemysłowej oraz na rynku konstrukcji stalowych i rurociągów 
(„Zleceniodawca”), przedmiotem której jest sporządzenie na rzecz Zleceniodawcy prospektu 
emisyjnego oraz realizacja innych czynności doradczych, w związku z planowanym 
wprowadzeniem do regulowanego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA, instrumentów finansowych Zleceniodawcy. Przedmiotowa umowa jest kolejną (drugą) 
umową zawieraną przez Spółkę ze Zleceniodawcą. Stosowna informacja w tym przedmiocie 
została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 27/2013 z 
dnia 16 lipca 2013 roku. 

W II-gim kwartale 2013 roku oraz w okresie dwóch kwartałów 2013 roku zanotować należy 
także ujemne saldo na działalności finansowej Spółki, co miało główny wpływ na poziom 
zanotowanej przez Spółkę straty netto za wskazane okresy. 

Wobec wartości przychodów finansowych w II-gim kwartale 2013 roku w wysokości 784.962,47 
zł (wynikającej głównie z aktualizacji wartości inwestycji) i wartości kosztów finansowych w 
tym okresie w wysokości 826.292,01 zł (wynikającej głównie ze zbycia inwestycji portfelowych) 
Saldo działalności finansowej Spółki w II-gim kwartale 2013 roku zamyka się kwotą -41.329,54 
zł. W okresie dwóch kwartałów 2013 roku, wobec przychodów finansowych w wysokości 
530.225,78 zł (wartość wynikająca głównie z aktualizacji posiadanych inwestycji) w relacji do 
kosztów finansowych za ten okres w wysokości 1.403.239,41 zł (wartość wynikająca w głównej 
mierze ze zbycia inwestycji portfelowych, a w tym przede wszystkim akcji spółki Taxus Fund 
SA) ujemne saldo na działalności finansowej wyniosło -873.013,63 zł. 
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Ze względu właśnie na zmienność notowań kursów akcji spółek notowanych w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
(znajdujących się w portfelu inwestycyjnym DFP Doradztwo Finansowe SA), a także na podjęte 
decyzje o zbywaniu części pakietów posiadanych instrumentów finansowych i realizowaną 
sprzedaż pakietów posiadanych akcji (realizowany zysk lub strata z inwestycji), odpowiednim 
zmianom ulega wartość salda na prowadzonej przez Spółkę działalności finansowej (różnica 
przychodów i kosztów z działalności finansowej, w tym obliczonych z uwzględnieniem 
aktualizacji wartości inwestycji). W okresach dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych, co 
do zasady saldo działalności finansowej Spółki ma charakter dodatni, w przeciwnym wypadku – 
saldo na działalności finansowej osiąga wartości ujemne. 

Wobec powyższego, w odniesieniu do Spółki należy stwierdzić, że 

(1) wpływ na wyniki finansowe Spółki zanotowane w raportowanym okresie II-giego kwartału 
2013 roku, miały: 

−−−− spadek wartości przychodów ze sprzedaży notowanych w okresie II-giego kwartału 2013 
roku (w relacji do tej kategorii przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 
roku), w tym m.in. wskutek utraty źródła przychodów w postaci działalności w zakresie 
pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect,  

−−−− wzrost wartości kosztów działalności operacyjnej w II-gim kwartale 2013 roku (w 
odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku), głównie wskutek wzrostu kosztów usług 
obcych (incydentalny wzrost – długofalowa tendencja w zakresie kosztów działalności 
operacyjnej jest malejąca), 

−−−− ujemne (nieznacznie) saldo na działalności finansowej Spółki w II-gim kwartale 2013 roku, 
wynikające głównie ze zbycia inwestycji (zanotowana w tym okresie strata ze zbycia 
inwestycji w kwocie 823.562,78 zł nie została zrównoważona przez dodatnie saldo 
aktualizacji wartości inwestycji w kwocie 782,553,37 zł); 

(2) wpływ na wyniki finansowe Spółki narastająco, za okres dwóch kwartałów 2013 roku, 
miały: 

−−−− spadek wartości przychodów ze sprzedaży notowanych w okresie dwóch kwartałów 2013 
roku (w relacji do tej kategorii przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 
roku), w tym m.in. wskutek utraty źródła przychodów w postaci działalności w zakresie 
pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect 

−−−− obniżenie kosztów działalności operacyjnej w okresie dwóch kwartałów 2013 roku (w 
odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku), 

−−−− ujemne saldo na działalności finansowej Spółki w okresie dwóch kwartałów 2013 roku, 
wynikające głównie ze zbycia inwestycji portfelowych i zanotowania „straty ze zbycia 
inwestycji” w tym okresie w wysokości -1.396.298,28 zł, mimo dodatniej wartości salda 
aktualizacji wartości inwestycji w tym okresie w kwocie 525.696,79 zł. 
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8. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W 
OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, W 
OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI 
POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.04.2013 r. do dnia 30.06.2013 r., Spółka 
(jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej), ani żadna z jej jednostek zależnych, tj. Dom 
Maklerski Prospectus SA i Taxus Fund SA (jednostka zależna do dnia 21.05.2013 r.) nie 
prowadziły aktywności w obszarze badań oraz działań nastawionych na wprowadzenie 
rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

Aktywność DFP Doradztwo Finansowe SA (jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej Spółki) 
w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zmian korporacyjnych: 

(1) W dniu 10 maja 2013 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego 
Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (spółka portfelowa, spółka publiczna, której akcje 
są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) o kwotę 
608.921,20 zł, przeprowadzonego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B tego 
podmiotu. W związku z dokonaną rejestracją i zwiększeniem liczby akcji Taxus Fund SA 
(aktualnie, łączna liczba akcji tworzących kapitał zakładowy Taxus Fund SA wynosi 14.208.162 
akcji) oraz zwiększeniem ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund SA 
(aktualnie, łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund SA wynosi 14.208.162 
głosy), a także z uwagi na fakt, iż DFP Doradztwo Finansowe SA objęła – w ramach działalności 
inwestycyjnej prowadzonej w toku normalnej działalności Spółki – akcje nowej emisji Taxus 
Fund SA (4.000.000 akcji serii B – aktualnie akcje niezdematerializowane), zmianie uległ udział 
posiadanych przez DFP Doradztwo Finansowe SA akcji Taxus Fund SA w kapitale zakładowym 
tej spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund SA. Na dzień 
bilansowy (tj. na dzień 30 czerwca 2013 roku), DFP Doradztwo Finansowe SA posiadała łącznie 
6.090.337 akcji Taxus Fund SA, co stanowi 42,87% udziału w kapitale zakładowym i w głosach 
na Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund SA.  

(2) W dniu 21 maja 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Piotra Jędrzejczaka, pełniącego 
dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, pisemną rezygnację z dniem 21 maja 2013 roku, z 
członkostwa w Zarządzie Spółki i z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu DFP Doradztwo 
Finansowe SA, co zostało uzasadnione powodami osobistymi. W związku ze złożoną przez Pana 
Piotra Jędrzejczaka rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Zarządu Spółki zmniejszyła się 
do dwóch osób. Stosowna informacja w tym zakresie została przekazana do publicznej 
wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 15/2013 z dnia 21 maja 2013 roku. 

W okresie następującym bezpośrednio po okresie sprawozdawczym, tj. w dniu 2 lipca 2013 
roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mocą postanowień uchwały nr 19/2013 
postanowiło określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki bieżącej (drugiej), 
wspólnej kadencji na 2 (dwie) osoby, zaś mocą postanowień uchwały Nr 20/2013 (treść 
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki została podana do publicznej 
wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 22/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku) 
postanowiło – w związku z przedmiotową rezygnacją od dnia 21 maja 2013 roku z 
uczestnictwa w Zarządzie Spółki i z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki – powierzyć 
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Panu Pawłowi Walczakowi (dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki) funkcję Prezesa 
Zarządu Spółki.  

Aktualnie w skład Zarządu Spółki wchodzą: Paweł Walczak – Prezes Zarządu Spółki oraz 
Monika Ostruszka – Członek Zarządu Spółki. 

(3) Na mocy postanowień uchwały Zarządu Spółki Nr 1 z dnia 29 maja 2013 roku, Zarząd Spółki, 
działając na wnioski z dnia 28 maja 2013 roku, złożone przez trzy podmioty – akcjonariuszy 
Spółki posiadających wszystkie akcje zwykłe imienne serii E, postanowił dokonać, na podstawie 
art. 334 § 2 KSH, zamiany wszystkich akcji zwykłych imiennych serii E Spółki w łącznej liczbie 
6.289.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, oznaczonych numerami od E-0000001 do 
E-6289000, na akcje zwykłe na okaziciela. 

Wskutek dokonanej zamiany nie nastąpiła zmiana praw z instrumentów finansowych (akcji serii 
E), a także nie uległa zmianie: (i) łączna liczba akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki 
(18.486.000 akcji), ani (ii) ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikająca ze 
wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (21.486.000 głosów). 

Po dokonanej zamianie, struktura rodzajowa 18.486.000 akcji Spółki (o wartości nominalnej 
0,10 zł) tworzących kapitał zakładowy Spółki (w wysokości 1.848.600 zł) jest następująca:  

(-) 3.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 

(-) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 

(-) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

(-) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

(-) 697.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

(-) 6.289.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

(-) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

Akcje serii A2, B, C i D w łącznej liczbie 8.697.000 sztuk są akcjami zdematerializowanymi i są 
przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Stosowna informacja w powyższym zakresie została przekazana do publicznej wiadomości w 
drodze raportu bieżącego EBI Nr 16/2013 z dnia 29 maja 2013 roku. 

W dniu 29 lipca 2013 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do czasu 
publikacji niniejszego raportu kwartalnego, Spółka powzięła informację, że na mocy 
stosownego postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 26 lipca 2013 roku, w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000290214) zarejestrowana została 
zmiana postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki (zmiana dokonana mocą postanowień 
uchwały nr 22/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2013 roku), 
w związku z zamianą 6.289.000 akcji zwykłych imiennych serii E na akcje zwykłe na 
okaziciela serii E, przeprowadzoną na wniosek wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje 
serii E, na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 29 maja 2013 roku. 

(4) W dniu 2 lipca 2013 roku, tj. w okresie bezpośrednio następującym po okresie 
sprawozdawczym, do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego, odbyło się Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem obrad którego było w szczególności rozpatrzenie i 
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki 
za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 
obowiązków w 2012 roku, a także podjęcie decyzji w sprawie pokrycia straty netto Spółki 
wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, jak również decyzje w 
sprawach: (-) zmian w składzie organów Spółki, (-) scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz 
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upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych (Zarząd Spółki 
zaproponował Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeprowadzenie scalenia akcji Spółki poprzez 
podwyższenie jednostkowej wartości nominalnej akcji Spółki i proporcjonalne zmniejszenie 
ogólnej liczby akcji wszystkich serii, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału 
zakładowego Spółki) oraz (-) zmiany Statutu Spółki. 

Podczas obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjęto – poza 
standardowymi uchwałami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, udzielenia absolutorium członkom 
organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, a także pokrycia straty netto 
Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 – następujące uchwały: 

(-) uchwałę w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki bieżącej kadencji na dwie 
osoby i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Panu Pawłowi Walczakowi (co było konsekwencją 
złożenia w dniu 21 maja 2013 roku rezygnacji przez Pana Piotra Jędrzejczaka – 
dotychczasowego Prezesa Zarządu – z członkostwa w Zarządzie Spółki i z pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu); 

(-) uchwałę w sprawie odmowy zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła 
Wiktorko i o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana 
Piotra Bolińskiego; 

(-) uchwałę w sprawie zmiany postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, co związane było z 
uprzednią zamianą (na wniosek akcjonariuszy posiadających akcje serii E, na podstawie 
Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 29 maja 2013 roku) 6.289.000 akcji zwykłych imiennych serii E na 
akcje zwykłe na okaziciela serii E, i koniecznością ujawnienia tej zmiany w treści Statutu Spółki. 

Ponadto, podczas obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 
lipca 2013 roku:   

(a) uchwała w sprawie powołania nowego członka zarządu spółki, wobec przyjęcia uchwały o 
określeniu liczby członków zarządu na dwie osoby – za zgodą uczestników zgromadzenia – nie 
została poddana pod głosowanie z uwagi na jej bezprzedmiotowość,  

(b) uchwała w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania 
czynności z tym związanych – nie została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym za jej podjęciem 
padło 1.080.400 głosów, a przeciw jej podjęciu oddano 14.726.486 głosów (przy 0 głosach 
wstrzymujących się i 0 głosach nieważnych),  

(c) uchwała w sprawie ubiegania się  przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych 
Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę 
Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji - wobec niepodjęcia uchwały w sprawie 
scalenia akcji Spółki, za zgodą uczestników zgromadzenia - nie została poddana pod głosowanie 
z uwagi na jej bezprzedmiotowość, w związku z treścią uchwały nr 30/2012 NWZ Spółki z dnia 
27.09.2012 r. 

(5) W lipcu 2013 roku, tj w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Spółka zawarła 
z INVESTcon GROUP Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu umowę, której przedmiotem jest 
pełnienie przez INVESTcon GROUP SA dla DFP Doradztwo Finansowe SA funkcji 
Autoryzowanego Doradcy (w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
NewConnect („Regulamin ASO”), na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i akcji serii F Spółki do 
obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, zakres 
działań Autoryzowanego Doradcy obejmuje: 

(-) sporządzenie Dokumentu Informacyjnego Spółki dla akcji serii E i F, zgodnie z wymogami 
Regulaminu ASO oraz złożenie stosownych oświadczeń, 
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(-) wprowadzanie ewentualnych poprawek w Dokumencie Informacyjnym Spółki na żądanie 
organizatora obrotu, 

(-) sporządzenie wniosków do KDPW związanych z rejestracją akcji w Depozycie, 

(-) sporządzenie wniosków do GPW związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu, 

(-) przygotowanie zgłoszenia do ewidencji papierów wartościowych, 

(-) bieżące wsparcie i nadzór nad przebiegiem całej procedury. 

Stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w 
drodze raportu bieżącego EBI Nr 25/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku. 

(6) W dniu 16 lipca 2013 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Spółka, 
jako zleceniobiorca, podpisała umowę doradczą zawartą ze spółką akcyjną z siedzibą w 
województwie śląskim, działającą w branży energetyki zawodowej i przemysłowej oraz na 
rynku konstrukcji stalowych i rurociągów („Zleceniodawca”), przedmiotem której jest 
sporządzenie na rzecz Zleceniodawcy prospektu emisyjnego oraz realizacja innych czynności 
doradczych, w związku z planowanym wprowadzeniem do regulowanego obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA, instrumentów finansowych Zleceniodawcy. 
Przedmiotowa umowa jest kolejną (drugą) umową zawieraną przez Spółkę ze Zleceniodawcą. 
Stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w 
drodze raportu bieżącego EBI Nr 27/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. 

(7) W dniu 18 lipca 2013 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Spółka, 
jako zbywca, podpisała umowę cesji praw („Umowa Cesji”) zawartą ze spółką akcyjną z siedzibą 
w Łodzi („Nabywca”), przy udziale i za zgodą M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi 
(„Dłużnik”), na mocy której Spółka zbyła (cedowała) na rzecz Nabywcy, przysługujące Spółce 
wobec Dłużnika, wierzytelności (w tym odsetki), w łącznej kwocie 133.748,72 zł, z tytułu 
odrębnych umów i stosunków cywilnoprawnych pomiędzy Spółką i Dłużnikiem. Zgodnie z 
postanowieniami przedmiotowej Umowy Cesji, Nabywca zobowiązał się do uiszczenia Spółce, w 
terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku, wynagrodzenia w zamian za nabyte (cedowane) 
wierzytelności, w łącznej kwocie 133.748,72 zł. Stosowna informacja w tym przedmiociew 
została przekazana do publicznej wiadomosci w drodze raportu bieżącego EBI Nr 28/2013 z 
dnia 18 lipca 2013 roku. 

 

Aktywność spółki Dom Maklerski Prospectus SA (jednostka zależna w Grupie Kapitałowej 
Spółki) w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zmian 
korporacyjnych: 

(1) W kwietniu 2013 roku zakończony został proces podwyższenia kapitału zakładowego Domu 
Maklerskiego Prospectus SA do poziomu 1.117.352,50 zł w drodze emisji 374.705 akcji serii D, a 
DFP Doradztwo Finansowe SA objęła w ramach subskrypcji prywatnej akcje serii D. Rejestracja 
podwyższenia kapitału zakładowego Domu Maklerskiego Prospectus SA w rejestrze 
przedsiębiorców KRS nastąpiła w dniu 29 kwietnia 2013 roku. Na dzień publikacji niniejszego 
raportu kwartalnego, tj. na dzień 14 sierpnia 2013 roku DFP Doradztwo Finansowe SA posiada 
1.584.995 akcji Domu Maklerskiego Prospectus SA, co stanowi 70,93% udziału w kapitale 
zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki zależnej. 

(2) Począwszy od dnia 20 maja 2013 roku zmianie uległy dane teleadresowe Domu 
Maklerskiego Prospectus SA, w związku ze zmianą adresu lokalu siedziby spółki, przy czym 
aktualny adres siedziby DM Prospectus SA to: 93-521 Łódź, ul. Strycharska 24 lok. 117. 
Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego adresu 
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siedziby Spółki nastąpiła w dniu 5 czerwca 2013 roku, na mocy właściwego postanowienia sądu 
rejestrowego. 

(3) w okresie II-giego kwartału 2013 roku Dom Maklerski Prospectus SA, jako firma 
inwestycyjna w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi, prowadził działalność m.in. jako podmiot pełniący funkcję 
oferującego papiery wartościowe i w tym zakresie wziął udział w następujących projektach: 

(-) Pharmena Spółka Akcyjna (spółka publiczna, której akcje są przedmiotem obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) – Dom Maklerski Prospectus SA pełnił 
na rzecz spółki funkcję oferującego akcje serii D będące przedmiotem oferty publicznej z 
zachowaniem prawa poboru. Dom Maklerski był odpowiedzialny za przygotowanie i 
przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz za 
sporządzenie Prospektu Emisyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii D w ramach prawa 
poboru oraz w związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii D do ASO na rynku 
NewConnect; 

(-) De Molen Spółka Akcyjna (spółka publiczna, której akcje są przedmiotem obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) – Dom Maklerski Prospectus SA pełni na 
rzecz De Molen SA funkcję oferującego akcje serii D będące przedmiotem oferty publicznej z 
zachowaniem prawa poboru i jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie tej 
oferty publicznej oraz za sporządzenie (weryfikację) części Memorandum Informacyjnego De 
Molen SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D w ramach prawa poboru. 

 

Aktywność Taxus Fund SA (jednostka zależna Spółki – do dnia 21.05.2013 r.) w obszarze 
prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zmian korporacyjnych: 

Szczegółowe informacje w przedmiocie prowadzonej przez Taxus Fund SA działalności zawarte 
są w publicznych informacjach (dokument informacyjny, raporty bieżące, raporty okresowe), 
przekazywanych przez Taxus Fund SA, jako spółkę publiczną, w szczególności w oparciu o 
przepisy regulujące funkcjonowanie spółek publicznych, których instrumenty finansowe są 
przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 
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9. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 

PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE 
WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM 

 

DFP Doradztwo Finansowe SA nie publikowała prognoz skonsolidowanych wyników 
finansowych Grupy Kapitałowej Spółki ani prognoz jednostkowych wyników finansowych 
Spółki na rok obrotowy 2013. 
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10.  INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO 
RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

 

Tabela. Akcjonariusze, posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu kwartalnego, tj. 
na dzień 14.08.2013 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 1) 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość akcji 

(szt.) 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 
Spółki 

Ilość głosów 

(szt.) 

% udział w 
głosach na 

Walnym 
Zgromadzeniu 

Spółki 

1. Piotr Jędrzejczak 3.000.000 ≈16,23% 6.000.000 ≈27,93% 

2. Nova Invest SA 5.493.450 ≈29,72% 5.493.450 ≈25,57% 

3. Inwekap Sp. z o.o. 2.429.916 ≈13,15% 2.429.916 ≈11,31% 

4. Taxus Fund SA 1.310.229 ≈7,09% 1.310.229 ≈6,10% 

5. Pozostali 6.252.405 ≈33,81% 6.252.405 ≈29,09% 

RAZEM: 18.486.000 100,00% 21.486.000 100,00% 

1) Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu sporządzona została w szczególności na podstawie 
aktualnych ujawnień zawartych w Księdze Akcji Imiennych (w zakresie posiadanych akcji imiennych), 
ujawnień zawartych w treści rejestru akcjonariuszy, posiadaczy niezdematerializowanych akcji zwykłych na 
okaziciela (złożonych do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną – Dom Maklerski Prospectus SA), 
a także informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na 
akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 
29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 
r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.)  

 

 

 

 

 


