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1. Nazwa firmy, siedziba, właściwy sąd reiestrowy i numer reiestlu, podstawowy przedmiot
działalności emitenta według PKD

DFP Doradzt\'Vo Finansowe spółka Akcyjna (zwana dalej także ',spółką"] na dzień 31'12'2013 r' prowadziła
działalność w formie spółki akcyjn€j' spółka została utwo17ona jako spółka Ż ogranic7oną odpowiedzialnością
wdniu 17 ]utego 2006 rol(u (unowa spółki z ograniczoną odpowiedzia]nością ' akt nota alny sporządzony
przez notariusza w Łodzi, Zbjgniewa Jacka Lipke, Rep' A Nr 544106]' Mocą postanowienia sądu Rejonowego
dla Łodzi śródmieścia w Łodzi, xx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego z dnia 27 lutego 2006
Ioku (sygn' akt LD Xx Ns Rej' KRs/a02665/o6/697), wrcjestve przedsiębiolców Krajowego Rejestru
sądowego nasĘpiła' pod numelem KRs 0o0azsŻ020,lejestracja spółki DFP Doradzt\'Vo Finansowe spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością'

] dniu 21 sierpnia 2007 roku Nadz\Ą]'czajne Zgromadzenie Wspólników DFP DoradzMo linansowe spółki
zograniczoną odpowiedzialnością podję}o uchwałę nl03/08/20a7 wsprawie p.zekształcenja spółki DFP
Doradzrwo Finansowc spó}ka z ograniczoną odpowiedzialnoścją w spółkę akcyjną, pod firmą DFP DoradzMo
Fjnansowe spółka Akcyjna [akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa ]acl(a Lipke, Rep'
A nr 4007/071.

DFP Doradztwo Finansowe spó}ka AkĆyjna została wpisana z dniem 8 paźdŻiernika 2007 roku do rejestru
pvedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy d a Łodzi-śródmrescjJ M Lodzr \x wydział Rrajowego
Rejeslru Sądo\t'ego [syglralura splawy: LD'xx NS" RE)' KRs /019s26 /07 /2Ż0)'

spółce nadano numer KRs: 0000290214'

Spółce nadano numer statystyczny REGoN: 100161409'

Siedziba s półki m ieśĆi się w Łodzi, pod adlesem 9 3 5 21 Łódź, ul' strycha lska 24 ]ok. 118'

Wedługstatutu spółki, prz€dmioteln dZiałalności Spółki jest|

- działalność hoidinsów finansowych (PKD 64'20'Z],
dziala]ność truslói,v, funduszóW i podobnych ins57tucjj finanso\''T'ch IPKD 64'30'Z],

- pozostał€ lormy udzielania kr€dytów (PKD 64'92.Z),
pozostała finansowa działalność usfugowa, gdzje indzi€j niesklasyfikowana, z Wyłączeniem
b€zpjeczeń i funduszów emcr}talnych (PKD 64'99'Z],

pozostała działalność Wspomagająca usługi finansow€, z w}'łączeniem ubezpieczeń j funduszóW
emerytalnych (PKD 66.19.21,

d7'iałalność związana z zarządzaniem lunduszami (PXD 66'30'Z],
iĄf'najem i zarządzanie nieruchomościami własnyni ]ub dzierżawionymi (PKD 68'20'Z),
dzjałalność prawnicza (PKD 69.10'Zl'
działalność firm centralnych [head offices] i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD
70.10.2),
pozostałe dor'adztwo wzakresie plowadŻenia działalności gospodarcz€ji z alządzania (PKD 7 0'22'z)'

2. Kont}Ąruaciadziałalności.

Cza..rvdnia dr'alalnoi, lpdno"rk lp\r n poCrrni.zony.

sprawozdanie finansowe spółki zostało sporządzone przy założenfu konB'nuowania działa]ności
gospodarczej w dającej się przewidzieć pżysułości' Zarząi] spółki ni€ stwierdza na dzień sporządzenia
sprawozdania finansoWego istnienia faktów i okoljczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możlii\'ości
konrynuacji działalności przez spółkę'

3. Data bilansowa oraz okfes objęty sprawozdaniem finanso\łym.

sprawozdanie finansowe DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej Z siedz'bą W Łodzi jest sprawozdanienr
iednostkor'!rym i przedstawia dane za rok obrotowy 2013, tj. za okres od dnia 1 sB,cznia 2013 roku do dnia
3l srudnia 2 013 roku.



Wprowadzeniedo iednostłoweeo spr awozdan E ńnanso we go DFPDoradzt\ło Finańsowe sA za ok.es 01.01'2013.' 3112'2013 L

4. skład organów spółki.

W sk}ad Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA na dzień 31 gnldnia 2013 roku wchodzili:

- Robertwalicki Prezes Zarządu spółki
Cezary Nowosad członek Zarządu spółki

w dniu 21 maja 2013 roku, tj. po dniu bilansowym, spółka otrzymała od Pana Piotra ]ędrzejczaka pełniącego
dorychczas funkcję Prezesa Zarządu spółki, piseDrną rezygnację Ż członkostwa w Zarządzie spółj(i i pehrienia
linkcji Prezesa Zarządu spółki' W związl(u ze z}ożoną rezygnacją ]iczba osób Wchodzących W skład Zarządu
s półki u n niejszyła się do dwóch osób'

W dniu 28 ljstopada 2013 roku członkowie Zarządu spółki: Monika ostruszka - p€}niąca funkcję Członka
Zarządu spółki omz Paweł Walczak pcłniący funkcję Prezesa Zarządu spółki, złożyli pisemne rezygnJcje z
końcem dnia 30 1istopada 2013 roku, tj' z mocą obot'iązującą od dnia 1 grudnja 2013 roku, z członkostwa w
Zarządzie spółki i z pełnienia funkcji odpowiednio: Monjka 0slruszka funkcji Członka Zarządu spó}ki, Pawe]
Wa]c7ak _ funkĆji Prez€sa Zarządu Spółki, co _ zgodnie 7 treścią pisemnych rezygnacji _ podyktowane zostało
powołaniem Moniki ostrus7ki i PaWła Wałczaka w dniu 28 iistopada 2013 loku do pe]nienia, począwszy od
dnia 1 grudnia 2013 roku, funkcji CzłonkóW Zarządu spółki zależnej od spółki, tj' spółki Dom Maklerski
Plospectus spółka Akcyjna z si€dzibą w Łodzi ("DM Prospectus sA''].

Wa]ne Zglomadzenie spółkj odbyte W dniu 2 grudnia 2013 roku działając na podstawic ś 17 ust' 1 statutu
spółki, postanowiło powołać do sk}adu Zarządu spółk':

uchwałą nl35/13 Pana Roberta Walickiego i pou,ieżyć mu pełnienje lunkcji Prezesa Zażądu Spółki,

- uchwałą nr 36/13 Pana Cezarego Nowosada i powieEyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu spółki'

W sk}ad Radv NadzorczeiDElDo!ądzfuali!3 na dzień 31grudnia 2013 rokuwchodzili:

I ukłsl P ljol czlonek Rad) Nadzurczej'
Torrdc7 RJ Ld CZłonPk RJdy NddzUll Zej'
lomds7 Liśi.cki _ cZIonek Rady \adzorc7e
Łukasz Tomaszkiewicz- Człon€k Rady Nadzorczcj,
Krzysztof Głowala Członek RadyNadzorczej'

w dniu 2 1ipca 2013 roku, Zt'lTczajne Walne ZgIomadzenie spółki, mocą postanowicń uchwały Nr 21l2013

działając w oparciu o postanowienia s 21 ust. 6 statutu spółki ' nie zat\łierdzać powołania [kooplacji]
do składu Rady Nadzolczej spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Wiktorko, którc
zosta}o dokonane na nocy uchwały Rady Nadzolczej spó}ki Nl 01/07/2012 z dnia 31 ljpca 2012
roku, plzy czym z uwagi na postanowienia 5 21 ust' 6 zdanie trzecie statutu spótki' czynności
nadzo.cze j decyzje podjęte przez Pana Pawła Wiktorko lub przy jego udzialc (jako cz}onka Rady
Nadzorczej spółki którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono) w okresie od powołania
(kooptacji) Pana Paw}a Wjktorko do podjęcia pruez Wa1ne Zgromadzenje njniejszej uchwa]y o
njezat\łicrdzenju jego powo}ania Ikooptacji) są ważnej
z uwagi na powyższą odmowę powołania [kooptacji] członka Rady Nadzolczej, działając na
podstawi€s21ust'6zdaniedrugieWzwiązkuŻust'1statutuspółkj'powołać,zdniem2lipca2013
loku, do składu Rady Nadzorczej spó}ki bieżącej [drugiei] wspólnej kadencji' noweso czlonka w
osobie Pana Piotla Bolińskiego'

Z dniem 30 wrŻeśnia 2013 roku, spółka otrz}łnała od Pana Sylwestra Redeła Członka Rady Nadzorczej
spółki pisemną rezygnację z członkostlva u, Radzie Nadzorczej spółki i pełnienia funkcjj członka Rady
Nadzorczej spółki' W związkl|ze złożoną przez P ana sy]westra Redeła re7ygnacją ]iczba osób wchodzących w
sk}ad Rady Nadzorczej Spółkizmniejszyła się do czterech osób'

Rada Nadzolcza spółki, dzia}ając w oparciu o postanowienia s 21 us!' 5 statutu spółki, nrocą postanowień
uchwały z dnia 7 listopada 2013 roku postanowiła powołać (koopto\'|'ać) z dniem 7 ]istopada 2013 roku, z
chwilą podjęcia Wskazanej uchwały, i''l miejsce Pana sy]westra Redeła, kLórego mandat, w związku ze Złożoną
lezygnacją, Wygasł z dniem 30 wEeśnia 2013 roku, nowego członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej
kadencji, wosobie Pana Łukasza PajoIa'

W dniLr 29lislopada 2013 roku Spółka otrzymała od trzech członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej spółki,
tj' od Pani DanuB7 Załęckiej'Banasiak- pełniącej doB'chczas funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pana
Piotra Bolińskiego i Pana Andrzeja córeckiego - pełniących dotychczas funkcj€ Członków Rady Nadzorcz€j
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spółl(i, rezygnacje z członkosLwa w Radzie Nadzorczej spółki i pe}ni€nia funkcjj w Radzie Nadzolczej spółki,
ptzy czyml

Pani Danuta Załęcka Banasiak złożyła rezygnację z członkoslwa w Radzie NadŻolczej iz pełnienia
funkcji Prz€wodniczącej Rady Nadzolczej spółki z dniem 29 ]istopada 2013 rokui

_ Pan Piotr Bo]ińskj z}ożył rezygnację z członkostłVa w Radzie Nadzorczej iz pełnienia funkcjj Członka
Rady Nadzorczej spółki z dniem 1grudnia 2013 rokuj
Pan Andrzej Górecki 7łożył rezygnację z członkostwa lv Radzie Nadzorczej i z pełnienia lunkcji
członka Rady Nadzorczej Spólki z dnien 1 grudnia 2013 roku'

W związku ze 7-łożonymi rezygnacjami liczba osób wchodŻących w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej
spółki zmniejszyła się do dWóch osób.

W dniu 29 Listopada 2013 rol(u spółka ot[ymała od Pani ]oanny ciepłuchy - Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej spółkj pjsemną r€zygnację z dniem 1 grldnia 2013 roku, z cz}onkostwa w Radzie Nadzorczej
spółki, a tym samym z pełnjenia funkcji WiceprŻewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki'

W związku ze złożoną przez Panią Joannę ciep}uchę rezygnacją, a także w związku ze złożonymi uprzednio, w
dniu 29 listopada 2013 roku rezygnacjami tMech cŻlonków Rady Nadzorczej liczba osób wchodzących w
skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej spółki [rninimalna 1iczba cz}onków mdy nadzorczej w publicznej
spółce akcyjnej, zgodnie z dyspozycją art' 385 s 1 Kodeksu spółek handlowych) zmnieFzyła się do jednej
osoby.

Wa]ne Zgromadzenie spó}ki odbyte w dniu 2 gludnia 2013 roku, działając na podstawie alt 385 s 1 Kodeksu
spółek hand}o!'lych oraz s 21 ust' 1 zdanie pierwsze statutu spółki, posranowi}o powołać w skład Rady
Nadzolczejspółki:

uchwałą nr 30/13 Pana Tonrasza Rulkę;

- uchwałą nr 31/13 Pana Tomasza Lisiecldego'
uchwałą nr 32/13 Pana ŁL]kasza Tomaszkiewicza;

- uchwałą nr 33/13 Pana KEysztofa Głowalę'

5. szczegółowe zasady polityki rachunkowości.

rakabrachunkowy

Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec roku obrotowego (dzień bi]ansowy), który pokrFva się z
rokiem kalendarzo\Ąf,m'

j ęz! k w a] ufu s p ra w o zda w cza

sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w wa]ucie polskiej'

metoda spaftądzeniI rIchunku Zysków i strat

spólka spożądŻa porównawczy rachunek zysków i stlat' spółka nic sporządza 5prawozdania finansowego
w wersji uproszczonej (zgodnje z art' 50 Usta\q, o Rachunkowości)'

n eto d a s po rzqd ze n i a ra c h u n ku p rze pływów p ie nię ż nych

spótka sporządZa rachunekprzepł],vówpieniężnychm€todą pośrednią'

- wortości niematerial]1e i pra|A/ne

Waltości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3'500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej
ich waltości wkoszty' natomiast owartośc' wyższej są amorB'zowane proporcjonalnie do oklesu ich
użytkowania'

- rzeczawe dktJwa trwałe

Majątek tl'wajy \Ąf,ceniany jest w oparciu o cenę n;rbyciJ pomniejszoną o umolzenic' srodki trwałe, zgodnie
z art' 32 Ustaw o Rachunko\^'ości, amorq,zo\Ą'anc są w oparciu o plan amortyzacji, poczynając od pierwsŻego
dnia mjesiąca następującego po mjesiącu, w klórym przyjęto te środki do używania'

Składniki majątku o przewid}''\}llanym okresje użytkowania dłuższym niż rok j wartości początkowej ponad
500,00 7ł do 3'500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i uma[a jednorazowo
w miesiącu ich przyjęcia do używania.
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srodki tlwałe o waltości początkowej powyżej 3'500,00 zł amoltyzowane są ploporcjonalnie do okresu jch
użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amolBrzacji.

należności z Ę}tułu dastow i usług oraz pazastałe

Należności klótkoterminowe i .oszczcnia u'ykazywane są wwa.tości netto, tj' pomniejszonej o odpisy
aktualizujące wańość na]€żności' Wyceniane są w kwocie noninaLnej' spó}ka nje na]icza odsetek za zw}okę
w zapłacje 7a na]eżności'

Należności sporne, wątp]iwc lub znacznie pr'zelerminowan€ ob€jmuje się odpisami aktualizującymi ich
warlość, z uwz8lędnieniem alt' 35b lJsLawy o RachunkowośĆi' 0dpisu aktualizującego dokonuje się w 100%
warlościnależności.

Kapitały własne wycenione są według wartości nominalnej.

zohowiqzania z rrtułu dostdw i usług oraz pazasLałe zabowiqzonia

Zobowiązania wyceniane są lvk\^'ocie iĄ],magającej zapłaty' Kwota ta obejmujc, oplócz wartości nominalnej
zolrowiązań, także odsetki za zwłokę wspłacj€ zabowiązań, na]iczonc przez kontrahentów Odselki
księgowane są w cjężar kosŻtów fillansowych'

- po2ostałe aktywa i pasywa

Rapitaływłasne ofaz pozostałc akĘ'r''la i pas}'wa \Ąycenione sąwedług wartości nominalne]'

spożądzono dnja 9 czerwca 2014 roku
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