
PISMO ZARZĄDU 

DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej 

 

Szanowni Państwo, 

obecni i przyszli Akcjonariusze, pracownicy i współpracownicy DFP Doradztwo Finansowe Spółki 
Akcyjnej, 

 

W imieniu DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi przedstawiamy Państwu raport 
okresowy za rok 2013, na który składa się,w szczególnościjednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki 
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z 
działalności Spółki we wskazanym okresie oraz opinią  
i raportem z badania sprawozdania finansowego. Jest to kolejny, szósty już raport roczny Spółki, 
przekazywany Państwu przez DFP Doradztwo Finansowe S.A., jako spółkę publiczną; nasze akcje są 
przedmiotem obrotu na rynku NewConnect od marca 2008 roku. 

DFP Doradztwo Finansowe S.A. jest podmiotem skoncentrowanym na  usługach doradztwa oraz 
 na inwestycjach na rynku kapitałowym. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa finansowego 
i prawnego w zakresie podejmowaniaiprowadzenia działalności gospodarczej, wspierania 
przedsiębiorstw w zarządzaniu finansami oraz pozyskiwania finansowania na realizację zamierzeń 
inwestycyjnych, w tym w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz obligacji. Rok 2013 był 
okresem, w którym Spółka – wraz ze spółką zależną,HFT Brokers Dom Maklerski Spółką Akcyjną, co 
zapewniało kompleksowość oferowanych usług –kontynuowała swoją podstawową działalność 
gospodarczą, tj. w szczególności działalność w zakresie przygotowania prospektów emisyjnych 
i dokumentów informacyjnych oraz doradztwa w procesach wprowadzania akcji do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, 
organizowanym przez GPW. 

W roku obrotowym 2013 Spółka zanotowała ujemny wynik finansowy netto w wysokości  
-1.241.996,78 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego (rok obrotowy 2012) Spółka zanotowała 
stratę netto na poziomie -642.951,40 zł, co oznacza pogorszenie wyniku finansowego za rok obrotowy 
2013 w relacji do roku obrotowego 2012. Strata ze sprzedaży w okresie od 01.01.2013 r. do 
31.12.2013 r. wyniosła -572.671,58 zł. Strata z działalności operacyjnej osiągnęła zbliżony poziom 
i wyniosła -588.963,02 zł. Strata z działalności gospodarczej w roku 2013zamknęła się kwotą -
1.210.035,78 zł. Różnica pomiędzy wynikiem z działalności gospodarczej, a wynikiem z działalności 
operacyjnej jest efektem ujemnego salda na działalności finansowej Spółki, zanotowanego głównie 
w związku ze stratą  ze zbycia inwestycji oraz ujemną aktualizacją wartości posiadanych inwestycji 
portfelowych. 

Jednym z czynników mających wpływ na wyniki finansowe Spółki i tym samym na obniżenie 
wartości przychodów ze sprzedaży Spółki (obok uzależnienia od tendencji w obszarze usług doradztwa 
finansowego, 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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect), jest fakt utraty przez Spółkę statusu Autoryzowanego Doradcy w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., wskutek skreślenia DFP Doradztwo Finansowe S.A. z listy 
Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  

Zarząd Spółki zakłada, iż wygenerowanie przez Spółkędodatnich wyników finansowych możliwe 
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 S.A. 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, które stanowią podstawowe źródło przychodów 
Spółki. Tendencje te powinny mieć przełożenie w szczególności na wyniki finansowe Spółki, przy 
założeniu jednak utrzymania pozytywnego trendu koniunkturalnego na rynkach giełdowychw dłuższym 
okresie czasu. 

 

Jako Zarząd DFP Doradztwo Finansowe S.A., chcielibyśmy zapewnić wszystkich Państwa, że 
dołożymy wszelkich starań, aby w roku bieżącym 2014i w kolejnych latach –DFP Doradztwo Finansowe 
S.A. realizowała z sukcesem politykę rozwoju prowadzonej działalności, co powinno przekładać się na 
poprawę wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. 

Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania wszystkim pracownikom Spółki za ich 
zaangażowanie w prowadzone prace. Pragniemyrównież podziękować Akcjonariuszom, członkom Rady 
Nadzorczej oraz partnerom biznesowym Spółki za zaufanie, jakim nas obdarzają. 

 

Łódź, dnia 13 czerwca 2014 roku 

 

 

 


