
Raport roczny
DASE Financial Group S.A.

za okres
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

widnica, 13-06-2014Ś

Raport roczny DASE Financial Group S.A. zosta  przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulaminł  
Alternatywnego Systemu Obrotu Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.  (stan na dzie  14-10-2013) orazą ł ś ń  
Za cznik  nr  3  reg.  ASO  -  „Informacje  bie ce  i  okresowe  przekazywane  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  na  rynkułą żą  
NewConnect” (stan na dzie  01-10-2013)ń
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1. Pismo Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Spółki  Dase Financial  Group S.A. przekazuję Państwu raport  roczny, 
prezentujący naszą działalność oraz wyniki w roku 2013.

Poprzedni  rok  był  kolejnym  naszej  obecności  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu 
NewConnect,  w  którym  dokładaliśmy  wszelkich  starań  aby  nasza  polityka  informacyjna 
spełniała Państwa oczekiwania, a prowadzona działalność była jasna i przejrzysta.

Od samego początku istnienia Spółki, zatem również od dnia debiutu na rynku NewConnect, 
naszą podstawową działalnością jest prowadzenie placówek partnerskich mBanku (dawniej 
BRE Banku). To źródło generuje zdecydowaną większość przychodów, jakie osiąga Spółka, 
jednakże już w 2013 roku dało się zauważyć udział z pozostałej, inwestycyjnej działalności. 
Mimo  iż  w  obszarze  podstawowej  działalności  możliwości  dynamicznego  rozwoju  są 
ograniczone  z  uwagi  na  fakt,  iż  polityka  Banku  zabrania  skupiania  w  rękach  jednego 
podmiotu zbyt dużej ilości oddziałów, to wyniki finansowe poprawiają się z roku na rok i 
wskazują na efektywne zarządzanie kapitałem.

W 2013 roku Spółka nie angażowała się kapitałowo w nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, 
lecz  skupiła  się  na  rozwoju  dotychczasowych,  a  także,  przy  częściowym  zastosowaniu 
finansowana zewnętrznego,  na  kapitalnym remoncie  i  renowacji  zakupionej  w 2012 roku 
nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 17 w Świdnicy, dzięki czemu poziom zaawansowania 
prac  przekroczył  90%  na  koniec  poprzedniego  roku  oraz  rozpoczęto  sprzedaż  lokali 
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Niestety  z  powodu  niezbyt  sprzyjających  warunków  musieliśmy  zrezygnować  z  planów 
debiutu naszych spółek zależnych na rynku NewConnect. My Finanse S.A. obecnie prowadzi 
działalność  w  bardzo  ograniczonym  zakresie,  poszukując  kapitału  na  realizację  projektu 
inwestycyjnego, natomiast akcje Arete Media Group S.A. zostały w roku bieżącym w całości 
sprzedane, również z powodu błędów popełnionych przez zarząd tej spółki, co także miało 
wpływ  na  konieczność  wycofania  wniosku  o  wprowadzenie  do  alternatywnego  systemu 
obrotu.

W bieżącym roku Spółka zamierza zakończyć prace remontowe w w/w nieruchomości oraz 
sprzedać i wynająć wszystkie lokale, poza jednym, do którego zostanie przeniesiona siedziba 
Spółki. Natomiast w kolejnych latach konsekwentnie realizowana będzie przyjęta strategia, 
zarówno w zakresie placówek partnerskich mBanku, jak również działalności inwestycyjnej.

Z poważaniem,

Sebastian Owczarski
Prezes Zarządu Dase Financial Group S.A.
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2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe
Stan na 

31.12.2013
Stan na 

31.12.2012
Stan na 

31.12.2013
Stan na 

31.12.2012

PLN EUR

Kapitał własny 2 099 113,92 2 010 871,10 506 152,08 491 872,00

Kapitał zakładowy 468 750,00 468 750,00 113 028,07 114 659,26

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 913 281,79 1 054 262,47 461 343,02 257 879,38

Zobowiązania długoterminowe 1 328 943,89 0,00 320 443,65 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 564 337,90 1 048 262,47 136 076,85 256 411,74

Suma bilansowa 4 012 395,71 3 065 133,57 967 495,11 749 751,37

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 574 558,79 577 008,12 138 541,37 141 139,90

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 084,96 22 318,66 3 878,51 5 459,29

Wybrane dane finansowe

okres od 
01.01.2013 do 

31.12.2013

okres od 
01.01.2012 do 

31.12.2012

okres od 
01.01.2013 do 

31.12.2013

okres od 
01.01.2012 do 

31.12.2012

PLN EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 4 041 107,33 3 511 738,67 974 418,24 858 993,85

Zysk (strata) ze sprzedaży 493 508,67 200 395,10 118 998,04 49 017,93

Amortyzacja 69 187,01 65 216,13 16 682,82 15 952,28

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 503 409,04 187 732,47 121 385,28 45 920,57

Zysk (strata) brutto 170 451,82 565 233,44 41 100,46 138 259,73

Zysk (strata) netto 88 242,82 507 366,44 21 277,69 124 105,09

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -38 686,26 488 673,46 -9 328,28 119 532,67

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -1 242 006,25 -992 548,89 -299 480,67 -242 783,84

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 1 274 458,81 124 592,45 307 305,85 30 476,11

Przepływy pieniężne netto, razem -6 233,70 -379 282,98 -1 503,11 -92 775,06

Liczba akcji (w szt.) 4 687 500,00 4 687 500,00 1 130 280,67 1 146 592,63

Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,11 0,00 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję 0,45 0,43 0,11 0,10

Przeliczenia kursu 2012 2013

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,0882 4,1472

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,1850 4,1975
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3. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013, z uwagi na objętość pliku,  zostanie załączona jako 
osobny dokument.

WAŻNE:
W  związku  z  rekomendacjami  biegłego  rewidenta  podczas  badania  sprawozdania 
finansowego za rok 2013 została podjęta decyzja o przesunięciu dodatkowego odpisu 
aktualizującego wartość Arete Media Group S.A. w wysokości 125.000,00 zł, który został 
dokonany  w  I  kwartale  2014,  na  rok  2013  (uprzednio  w  roku  2013  już  dokonano 
pierwszego odpisu na kwotę 200.000,00 zł).
Dodatkowo dokonano  przeszacowania  w  dół  części  inwestycji  w  spółkach  zależnych 
poprzez  korektę  metodologii  wyceny  oraz  przesunięcie  ich  z  inwestycji 
krótkoterminowych do długoterminowych (w pozycji „aktualizacja wartości inwestycji” 
w  przychodach  finansowych  zmiana  o  około  -150.000,00  zł;  w  pozycji  „aktualizacja 
wartości inwestycji” w kosztach finansowych zmiana o około 115.000,00 zł; w pozycji 
„strata ze zbycia inwestycji” w kosztach finansowych poprawnie zaksięgowano stratę ze 
zbycia akcji Arete Media Group S.A. oraz innych akcji, zakupionych krótkoterminowo).
Powyższe  operacje  spowodowały  znaczne  obniżenie  zysku  netto  za  rok  2013  (przy 
jednoczesnym podwyższeniu wyniku za I kw 2014 – co zostanie dodatkowo opisane w 
raporcie  okresowym  za  II  kw  2014),  w  porównaniu  do  sprawozdania  finansowego 
przedstawionego w raporcie okresowym za IV kw 2013 oraz jako dane porównywalne w 
raporcie okresowym za I kw 2014. W opinii zarządu są to zdarzenia jednorazowe i w 
roku 2014 nie będzie już konieczności dokonywania tego typu operacji.

Chcielibyśmy  jednak  zwrócić  uwagę,  że  zysk  z  działalności  Spółki  za  rok  2013 
ukształtował się na bardzo wysokim poziomie 503.409,04 zł, co jednoznacznie wskazuje, 
że powyższy niski wynik netto, wynika z dokonanych odpisów aktualizacyjnych, a nie z 
działalności operacyjnej Spółki.

4. Sprawozdanie zarządu z działalności

4.1. Informacje podstawowe

Nazwa (firma): Dase Financial Group Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Świdnica
Adres: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/8
Numer KRS: 0000377029
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu,  IX  Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 891489063
NIP: 884-24-70-845
Telefon: +48 74 855 50 31
Fax: +48 74 855 11 10
Poczta e-mail: biuro@dase.pl
Strona www: www.dase.pl
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Zarząd:
Sebastian Owczarski – Prezes Zarządu
Ewa Sala – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Patrycja Cudo-Owczarska - Przewodniczący RN
Marek Dyduch - Zastępca przewodniczącego RN
Bolesław Kucharski - Członek RN
Marek Rząsowski - Członek RN
Zbigniew Owczarski - Członek RN
Mateusz Cudo – Członek RN

Kapitał zakładowy:
Kapitał zakładowy składa się z 4 687 500 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Seria Liczba akcji Rodzaj akcji

A 660 000 uprzywilejowane imienne

B 1 340 000 zwykłe na okaziciela

C 1 000 000 uprzywilejowane imienne

D 750 000 zwykłe na okaziciela

E 937 500 zwykłe na okaziciela

Suma: 4 687 500 -

Kapitał zakładowy jest w pełni opłacony.
Akcje serii A i C są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że jedna akcja daje  
prawo do dwóch głosów.
Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostały wprowadzone 
akcje serii B, serii D oraz serii E.

Akcjonariat:
Struktura akcjonariatu,  na dzień 31.12.2013, z uwidocznieniem akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów kształtowała się następująco:

Właściciele Seria Liczba akcji % w kapitale Liczba 
głosów % w głosach

Sebastian 
Owczarski

A 462 000

34,53% 2 330 799 36,72%B 906 799

C 250 000

Patrycja Cudo-
Owczarska

A 198 000

28,54% 2 286 000 36,01%B 390 000

C 750 000

INVESTcon 
GROUP S.A.

D 500 000
13,54% 634 749 9,99%

E 134 749

Pozostali

B 43 201

23,39% 1 095 952 17,28%D 0

E 802 751

Razem: - 4 687 500 100,00% 6 347 500 100%
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Struktura akcjonariatu, na dzień publikacji raportu rocznego, z uwidocznieniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów kształtowała się następująco:

Właściciele Seria Liczba akcji % w kapitale Liczba 
głosów % w głosach

Sebastian 
Owczarski

A 462 000

34,53% 2 330 799 36,72%B 906 799

C 250 000

Patrycja Cudo-
Owczarska

A 198 000

28,54% 2 286 000 36,01%B 390 000

C 750 000

INVESTcon 
GROUP S.A.

D 500 000
13,54% 634 749 9,99%

E 134 749

Pozostali

B 43 201

15,17% 710 619 11,21%D 0

E 417 418

Jacek Zając E 0 0,00% 0 6,07%

Razem: - 4 687 500 100,00% 6 347 500 100%

Podmioty zależne (stan na dzień publikacji raportu rocznego):
• Yosoftware sp. z o.o. - udział 66,6 %,
• My Finanse S.A. - udział 42,43%,
• zjedztam.pl S.A. - udział 41,67%,
• Tax4You sp. z o.o. - udział 16,6%,
• Yosoftware S.A. - udział 7,14%,
• PROPER Records S.A. - udział 100%.

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy w roku 2013:
• 0 zł netto (Spółka nie korzystała z usług Autoryzowanego Doradcy)

4.2. Sprawozdanie zarządu z działalności, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o 
rachunkowości

Sprawozdanie  zarządu  z  działalności  za  rok  2013,  z  uwagi  na  objętość  pliku,  zostanie 
załączona jako osobny dokument.

4.3. Dodatkowy komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

Pomimo  dokonanych  odpisów  aktualizacyjnych  za  rok  2013  i  w  związku  z  tym  spadek 
wartości zysku netto, Dase Financial Group S.A. zakończyła kolejny rok w bardzo dobrej 
kondycji finansowej, z podobnymi perspektywami i wysokimi ambicjami na kolejne lata, o 
czym świadczy wypracowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 503.409,04 zł.
Dodatkowo tzw. „kryzys bankowy”, który miał miejsce w ostatnich latach, objawiający się 
zmniejszona  akcją  kredytową  banków  oraz  bardziej  restrykcyjnymi  regulacjami  raczej 
dobiega  ku  końcowi,  co  pozwala  zwiększać  akcję  depozytowo-kredytową  w  placówkach 
partnerskich, generując coraz lepsze wyniki.
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4.4. Zdarzenia  istotnie  wpływające  na  działalność  jednostki,  które  wystąpiły  w  roku 
obrotowym,  a  także  po  jego  zakończeniu,  do  dnia  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego

W 2013  roku  Spółka  podpisała  z  Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA" umowę o 
kredyt inwestycyjny na finansowanie zakupu nieruchomości gruntowej (nabytej w 2012 r.) 
zabudowanej,  położonej  w Świdnicy,  przy ul.  Armii  Krajowej  17 oraz finansowanie 75% 
netto kosztów remontu i modernizacji kupowanej nieruchomości a także finansowanie 100% 
kosztów netto koniecznych do poniesienia z tytułu zagospodarowania terenu po zakończeniu 
realizacji  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  oraz  rozpoczęto  generalny  remont  w/w 
nieruchomości. Stan zaawansowania prac na koniec poprzedniego roku przekroczył 90%. 

Podstawowym scenariuszem,  który Spółka  zakłada  na  rok  2014,  jest  całkowita  realizacja 
powyższej  inwestycji  poprzez  sprzedaż wszystkich lokali  mieszkalnych i  niemieszkalnych 
przeznaczonych  do  zbycia  oraz  całkowita  spłata  kredytu  inwestycyjnego.  Na  dzień 
sporządzenia niniejszego raportu podpisano już kilka umów przedwstępnych sprzedaży oraz 
umów sprzedaży, o których informowaliśmy w raportach bieżących. Szacowany przychód ze 
sprzedaży lokali usługowych wyniesie 1 100 000 zł netto, ze sprzedaży mieszkań 950 000 zł  
netto,  z wynajmu powierzchni  biurowych 6350 zł  netto  miesięcznie,  a także oszczędność 
rzędu 3500 zł netto miesięcznie z tyt. przeniesienia siedziby i braku konieczności opłacania 
czynszu najmu.

ARETE MEDIA GROUP S.A.
W I  kwartale  2014  został  cofnięty  wniosek  spółki  zależnej  Arete  Media  Group  S.A.  o 
wprowadzenie  akcji  do  alternatywnego  systemu  obrotu  na  rynku  NewConnect,  czego 
późniejszym skutkiem było zbycie przez Dase Financial Group S.A. wszystkich posiadanych 
akcji Arete Media Group S.A., realizując tym samym niewielką stratę w wysokości 15.500 zł. 
Główną  przesłanką  kompletnej  dezinwestycji  były  błędy  popełnione  przez  zarząd  spółki 
zależnej przy przeprowadzaniu IPO na rynek NewConnect. W związku z powyższym za rok 
2013 dokonano odpowiednich odpisó aktualizacyjnych, o których informowaliśmy w pkt. 3.

Począwszy od bieżącego roku Dase Financial  Group S.A. rozpoczęła wykonywanie usług 
szkoleniowych  oraz  PR,  a  także  rozwija  własne  działy  sprzedaży  związane  z  tytułami 
prasowymi oraz  podpisała  umowę na  dzierżawę tytułu  prasowego „Świdnica  Fakty”  oraz 
portali internetowych www.swidnicafakty.pl i www.walbrzychfakty.pl.

MY FINANSE S.A.
W  związku  z  niesprzyjającymi  warunkami  rynkowymi  zrezygnowano  z  procesu 
wprowadzenia  My  Finanse  S.A.  do  obrotu  na  rynku  NewConnect.  Spółka  ta  obecnie 
poszukuje  kapitału  na  realizację  projektu  w  zakresie  udzielania  niskokwotowych  i 
krótkoterminowych pożyczek. My Finanse S.A. dysponuje szeroką bazą współpracujących 
agentów,  zapleczem  prawnym  oraz  doświadczeniem  niezbędnym  do  skutecznej  realizacji 
założonego  projektu.  Na  chwilę  obecną,  do  czasu  znalezienia  źródła  finansowania, 
działalność prowadzona jest w minimalnym zakresie, generując niewielkie koszty miesięczne, 
przy czym dalej pozostaje nierozwiązana kwestia rozliczenia zobowiązania z tytułu pożyczki 
udzielonej na realizację wcześniejszego projektu unijnego.

YOSOFTWARE S.A.
W roku 2013 zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Yosoftware S.A. ze 
100 tys.  zł  do 560 tys.  zł.  Powyższe  podwyższenie  zostało dokonane poprzez  wniesienie 
aportu  (zbadanego  przez  biegłego  rewidenta)  o  wartości  460  tys.  zł  w  postaci 
przedsiębiorstwa spółki Yosoftware sp. z o.o.
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Dodatkowo  Yosoftware  S.A.  nawiązała  współpracę  z  australijską  firmą  Theme  Forest  w 
zakresie  tworzenia  szablonów  stron  internetowych,  plug-in'ów  do  Word  Press  i  rożnych 
aplikacji oraz ich sprzedaży przez stronę w/w firmy.
W roku bieżącym planowane jest połączenie spółek zależnych Yosoftware S.A. i zjedztam.pl 
S.A. celem optymalizacji kosztów ich działalności.

PROPER RECORDS S.A.
Spółka zależna Proper Records S.A. w I kwartale 2014 r. wydała 3 płyty z muzyką hip-hop 
oraz podpisała nowe umowy na kolejne 4 płyty w tym roku.

4.5. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki

Biorąc pod uwagę stabilny poziom dochodów generowanych z działalności podstawowej oraz 
ograniczenia  wynikające  z  umów  z  mBank,  dotyczące  liczby  placówek  partnerskich 
prowadzonych przez jednego Partnera, dynamiczny rozwój Dase Financial Group S.A. będzie 
w dużej  mierze  zależał  od  efektywnego  zarządzania  projektami  inwestycyjnymi,  które  są 
obecnie realizowane. Spółka w bieżącym roku skupi się również na realizacji inwestycji w 
nieruchomość oraz sprzedaży lokali,  co pozwoli na całkowitą spłatę zaciągniętego kredytu 
inwestycyjnego.  Dodatkowo Spółka  wstrzymuje  do  odwołania  inwestycje  w podmioty na 
wczesnym etapie rozwoju, co umożliwi większe skupienie się na realizowanych inwestycjach.

4.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka,  biorąc  pod  uwagę  jej  rozmiary  i  zakres  działania,  nie  prowadzi  działalności 
badawczo-rozwojowej.

4.7. Informacje  dotyczące  nabyciu  udziałów  (akcji)  własnych,  a  zwłaszcza  o  celu  ich 
nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego 
reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich 
zbycia

Spółka w roku 2013 nie nabywała własnych akcji. 

4.8. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent 
jest na nie narażony

W  związku  z  działalnością  Spółki  na  dwóch  płaszczyznach:  prowadzenia  placówek 
partnerskich  mBank  S.A.  oraz  działalności  Venture  Capital,  grupy ryzyka  są  uzależnione 
właśnie od tych segmentów. W zakresie działalności pośrednictwa finansowego największym 
ryzykiem jest wypowiedzenie umów franczyzowych przez Bank oraz pogorszenie się sytuacji 
ekonomicznej w systemie bankowym. Te dwa elementy są w najmniejszym stopniu zależne 
od działań Zarządu i ciężko jest im przeciwdziałać. W zakresie natomiast działalności Venture 
Capital największym ryzykiem jest źle zainwestowany kapitał czyli, nieprawidłowo dobrany 
projekt inwestycyjny. Odpowiednie analizy poszczególnych przedsięwzięć przez prawidłowo 
dobrany zespół mogą to ryzyko zminimalizować.

Poniżej znajduje się wyszczególnienie najistotniejszych z punktu widzenia działalności Spółki 
ryzyk:

RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM MAKROEKONOMICZYM
Istotny  wpływ  na  kondycję  i  rozwój  nie  tylko  rynku  finansowego,  ale  również  całej 
gospodarki ma sytuacja ekonomiczna w Polsce.  Do czynników makroekonomicznych ,  na 
które  Spółka  nie  ma  wpływu,  to  m.in.  poziom  i  dynamika  PKB,  inflacja,  poziom  stóp 
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procentowych,  wysokość  dochodów  gospodarstw  domowych  czy  stopa  bezrobocia. 
Niekorzystne  ukształtowanie  się  tych  wskaźników  może  wpłynąć  na  spadek  popytu  na 
produkty bankowe oferowane w placówkach partnerskich Spółki, co z kolei może przełożyć 
się na wyniki finansowe.
Powyższe czynniki makroekonomiczne mogą również w istotny sposób wpłynąć na sytuację 
całej  branży  Venture  Capital/Private  Equity.  W  przypadku  pogorszenia  się  sytuacji 
ogólnogospodarczej istnieje ryzyko spadku poziomu przychodów uzyskiwanych przez spółki 
portfelowe, spadku ich wartości, a tym samym wyniku finansowego Spółki.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM
Niesprzyjająca koniunktura na rynku kapitałowym może mieć istotny wpływ na możliwość 
wprowadzenia  do  obrotu  na  rynku NewConnect  spółek  portfelowych w kolejnych latach. 
Dodatkowo  istnieje  ryzyko,  że  sytuacja  na  rynku  wpłynie  na  niską  wycenę  akcji  tych 
podmiotów, czego efektem może być pogorszenie sytuacji finansowej i zdolności do realizacji 
założonej strategii dezinwestycji.
Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez analizę wszelkich możliwych scenariuszy wyjścia z 
danego przedsięwzięcia, nie tylko przez rynek NewConnect.

RYZYKO  NIEZREALIZOWANIA  PLANÓW  FINANSOWYCH  I 
SPRZEDAŻOWYCH I WYPOWIEDZENIA UMÓW PRZEZ MBANK S.A.
Spółka, zgodnie z umowami z mBank S.A. w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów 
MultiBanku, zobowiązała się do realizacji rocznych, kwartalnych oraz miesięcznych planów 
sprzedażowych i finansowych. Istnieje ryzyko braku realizacji tych planów, co w najmniej 
prawdopodobnym scenariuszu może spowodować rozwiązanie umowy przez Bank.
Spółka  minimalizuje  to  ryzyko  poprzez  bieżące  monitorowanie  osiąganych  wyników 
poszczególnych placówek partnerskich przez pryzmat  zapisów umów franczyzowych oraz 
dokładny proces rekrutacji pracowników wraz ze stałym kontrolingiem ich działań.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPÓŁKAMI PORTFELOWYMI
W  ramach  działalności  Venture  Capital  dokonuje  inwestycji  kapitałowych  w  ciekawe 
projekty, znajdujące się na początkowym etapie rozwoju. Istnieje zatem ryzyko związane z 
młodymi przedsięwzięciami, które w skrajnych przypadkach mogą nie wygenerować żadnych 
przychodów i zysków, nie realizując zakładanej stopy zwrotu, a nawet pozbawiając Spółkę 
możliwości odzyskania zainwestowanego kapitału.
Spółka  zminimalizowała  to  ryzyko  poprzez  zbudowanie  odpowiedniego  zespołu,  który 
zajmuje się szczegółową analizą danych projektów oraz oceną perspektyw rozwoju, w celu 
zapewnienia wyboru najbardziej obiecujących pomysłów. 

4.9. Informacje dodatkowe

W  związku  z  realizacją  inwestycji  w  nieruchomość  przy  zastosowaniu  kredytu 
inwestycyjnego oraz rozwojem działalności prowadzonej przez Spółkę Zarząd rekomenduje 
ZWZA aby cały zysk roku 2013 został przeznaczony na podniesienie kapitałów zapasowych.
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5. Oświadczenie Zarządu

5.1. Oświadczenie  zarządu  spółki  Dase  Financial  Group  S.A.  w  sprawie 
rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 
r. do 31.12.2013 r.

Zarząd  Dase  Financial  Group  S.A.  oświadcza,  iż  wedle  jego  najlepszej  wiedzy,  roczne 
sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i  dane porównywalne 
sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w 
sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają  w sposób prawdziwy,  rzetelny i  jasny sytuację 
majątkową i finansową Spółki. Ponadto jej wynik finansowy oraz sprawozdanie z działalności 
Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 
związanych z prowadzoną działalnością.

Sebastian Owczarski – Prezes Zarządu

Ewa Sala – Vice Prezes Zarządu

5.2. Oświadczenie  zarządu  spółki  Dase  Financial  Group  S.A.  w  sprawie  podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Dase Financial Group S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot 
ten  oraz  biegli  rewidenci,  dokonujący  badania  tego  sprawozdania,  spełniali  warunki  do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego.

Sebastian Owczarski – Prezes Zarządu

Ewa Sala – Vice Prezes Zarządu
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6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Z powodu dużego rozmiaru pliku z raportem, zostanie on dodany jako osobny załącznik.

7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

LP. ZASADA

TAK/
NIE/
NIE 

DOTYCZY

KOMENTARZ

1.
Spółka  powinna  prowadzić  przejrzystą  i 
efektywną politykę  informacyjną,  zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod,  jak i  z 
użyciem  nowoczesnych  technologii, 
zapewniających  szybkość,  bezpieczeństwo 
oraz  szeroki  dostęp  do  informacji.  Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 
metod,  powinna  zapewnić  odpowiednią 
komunikację  z  inwestorami  i  analitykami, 
umożliwiać  transmitowanie  obrad  walnego 
zgromadzenia  z  wykorzystaniem  sieci 
Internet,  rejestrować  przebieg  obrad  i 
upubliczniać go na stronie internetowej.

TAK

z wyjątkiem 
transmisji 

obrad 
walnego 

zgromadzenia

Spółka  stara  się  prowadzić  jak 
najbardziej  efektywną  politykę 
informacyjną  i  umożliwia 
komunikację  z  analitykami  i 
inwestorami  za  pomocą  poczty 
elektronicznej,  jak  również 
komunikatorów  internetowych. 
Nie  udostępniamy  jednak 
możliwości  transmitowania  obrad 
walnego  zgromadzenia  z 
wykorzystaniem  sieci  Internet,  z 
racji  braku  konieczności 
wprowadzenia  odpowiednich 
rozwiązań  dających  taką 
możliwość  na  danym  etapie 
rozwoju.

2. Spółka  powinna zapewnić  efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw  spółki  oraz  sposobu  jej 
funkcjonowania.

TAK

3. Spółka  prowadzi  korporacyjną  stronę 
internetową i zamieszcza na niej:

3.1. podstawowe  informacje  o  spółce  i  jej 
działalności (strona startowa),

TAK

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju  działalności,  z  której  Emitent 
uzyskuje najwięcej przychodów,

TAK

3.3. opis  rynku,  na  którym  działa  Emitent, 
wraz z określeniem pozycji  emitenta na tym 
rynku,

NIE Nie  jest  możliwe  określenie 
pozycji Spółki.

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, TAK Z wyjątkiem kilku członków Rady 

Nadzorczej

3.5. powzięte  przez  zarząd,  na  podstawie 
oświadczenia  członka  rady  nadzorczej, 
informacje  o  powiązaniach  członka  rady 
nadzorczej  z  akcjonariuszem  dysponującym 
akcjami  reprezentującymi  nie  mniej  niż  5% 
ogólnej  liczby  głosów  na  walnym 
zgromadzeniu spółki,

TAK

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK
3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK
3.8. opublikowane  prognozy  wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z NIE Spółka nie publikuje prognoz
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założeniami  do  tych  prognoz  (w  przypadku 
gdy emitent takie publikuje),

3.9. strukturę  akcjonariatu  Emitenta,  ze 
wskazaniem  głównych  akcjonariuszy  oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

TAK

3.10. dane oraz  kontakt  do osoby,  która jest 
odpowiedzialna  w  spółce  za  relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami,

TAK

3.11. Skreślony.

3.12.  opublikowane  raporty  bieżące  i 
okresowe, TAK

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych  raportów  okresowych,  dat 
walnych  zgromadzeń,  a  także  spotkań  z 
inwestorami  i  analitykami  oraz  konferencji 
prasowych,

TAK

3.14. informacje  na  temat  zdarzeń 
korporacyjnych,  takich  jak  wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza,  z  uwzględnieniem  terminów 
oraz  zasad  przeprowadzania  tych  operacji. 
Informacje  te  powinny być  zamieszczane  w 
terminie  umożliwiającym  podjęcie  przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych,

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu zdarzenia korporacyjne. Jeśli 
takie  zdarzenia  się  pojawią  to 
zostaną  umieszczone  na  stronie 
internetowej.

3.15. Skreślony.

3.16. pytania  akcjonariuszy dotyczące  spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w  trakcie  walnego  zgromadzenia,  wraz  z 
odpowiedziami na zadawane pytania,

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu zdarzenia. Jeśli się pojawią to 
zostaną  umieszczone  na  stronie 
internetowej.

3.17. informację  na  temat  powodów 
odwołania  walnego  zgromadzenia,  zmiany 
terminu  lub  porządku  obrad  wraz  z 
uzasadnieniem,

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu zdarzenia. Jeśli się pojawią to 
zostaną  umieszczone  na  stronie 
internetowej.

3.18. informację  o  przerwie  w  obradach 
walnego  zgromadzenia  i  powodach 
zarządzenia przerwy,

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu zdarzenia. Jeśli się pojawią to 
zostaną  umieszczone  na  stronie 
internetowej.

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego  Doradcy  ze  wskazaniem 
nazwy,  adresu strony internetowej,  numerów 
telefonicznych  oraz  adresu  poczty 
elektronicznej Doradcy,

NIE 
DOTYCZY

Spółka  obecnie  nie  korzysta  z 
usług Autoryzowanego Doradcy

3.20. Informację  na  temat  podmiotu,  który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK

3.21. dokument  informacyjny  (prospekt 
emisyjny)  spółki,  opublikowany  w  ciągu 
ostatnich 12 miesięcy,

TAK

3.22. Skreślony.
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3.23. Informacje  zawarte  na  stronie 
internetowej  powinny  być  zamieszczane  w 
sposób  umożliwiający  łatwy  dostęp  do  tych 
informacji.  Emitent  powinien  dokonywać 
aktualizacji  informacji  umieszczanych  na 
stronie internetowej. W przypadku pojawienia 
się  nowych,  istotnych  informacji  lub 
wystąpienia  istotnej  zmiany  informacji 
umieszczanych  na  stronie  internetowej, 
aktualizacja  powinna  zostać  przeprowadzona 
niezwłocznie.

TAK

4. Spółka  prowadzi  korporacyjną  stronę 
internetową,  według  wyboru  emitenta,  w 
języku  polskim  lub  angielskim.  Raporty 
bieżące  i  okresowe  powinny  być 
zamieszczane  na  stronie  internetowej  co 
najmniej  w  tym  samym  języku,  w  którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta.

TAK

5. Spółka  powinna  prowadzić  politykę 
informacyjną  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  potrzeb  inwestorów 
indywidualnych.  W  tym  celu  Spółka,  poza 
swoją  stroną  korporacyjną  powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 
sekcję  relacji  inwestorskich  znajdującą  na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

TAK

6. Emitent  powinien  utrzymywać  bieżące 
kontakty  z  przedstawicielami 
Autoryzowanego  Doradcy,  celem 
umożliwienia  mu  prawidłowego 
wykonywania  swoich  obowiązków  wobec 
emitenta.  Spółka  powinna  wyznaczyć  osobę 
odpowiedzialną  za  kontakty  z 
Autoryzowanym Doradcą.

NIE 
DOTYCZY

Spółka  obecnie  nie  korzysta  z 
usług Autoryzowanego Doradcy

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla  wykonywania  przez  Autoryzowanego 
Doradcę  swoich  obowiązków,  Emitent 
niezwłocznie  powiadamia  o  tym  fakcie 
Autoryzowanego Doradcę.

NIE 
DOTYCZY

Spółka  obecnie  nie  korzysta  z 
usług Autoryzowanego Doradcy

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji  niezbędnych  do  wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

NIE 
DOTYCZY

Spółka  obecnie  nie  korzysta  z 
usług Autoryzowanego Doradcy

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informację  na  temat  łącznej  wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej,

TAK

9.2. informację  na  temat  wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie.

NIE Spółka nie korzystała w roku 2013 
z usług Autoryzowanego Doradcy

10. Członkowie  zarządu  i  rady  nadzorczej 
powinni  uczestniczyć  w  obradach  walnego 
zgromadzenia  w  składzie  umożliwiającym 
udzielenie  merytorycznej  odpowiedzi  na 

TAK
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pytania  zadawane  w  trakcie  walnego 
zgromadzenia.

11. Przynajmniej  2  razy  w  roku  Emitent,  przy 
współpracy  Autoryzowanego  Doradcy, 
powinien  organizować  publicznie  dostępne 
spotkanie  z  inwestorami,  analitykami  i 
mediami.

NIE

W  opinii  zarządu,  mając  na 
uwadze  strukturę  akcjonariatu, 
spotkania  z  inwestorami, 
analitykami  i  mediami  nie  są 
konieczne.

12. Uchwała  walnego  zgromadzenia  w  sprawie 
emisji  akcji  z  prawem  poboru  powinna 
precyzować  cenę  emisyjną  albo  mechanizm 
jej  ustalenia  lub  zobowiązać  organ  do  tego 
upoważniony  do  ustalenia  jej  przed  dniem 
ustalenia  prawa  poboru,  w  terminie 
umożliwiającym  podjęcie  decyzji 
inwestycyjnej.

NIE 
DOTYCZY

Uchwała  w  sprawie  emisji  akcji 
pozbawia  w  całości 
dotychczasowych  akcjonariuszy 
prawa poboru.

13. Uchwały  walnego  zgromadzenia  powinny 
zapewnić  zachowanie  niezbędnego  odstępu 
czasowego  pomiędzy  decyzjami 
powodującymi  określone  zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa  akcjonariuszy  wynikające  z  tych 
zdarzeń korporacyjnych.

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu zdarzenia.

13a. W  przypadku  otrzymania  przez  zarząd 
emitenta  od  akcjonariusza  posiadającego  co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej  połowę  ogółu  głosów  w  spółce, 
informacji  o  zwołaniu  przez  niego 
nadzwyczajnego  walnego  zgromadzenia  w 
trybie  określonym  w  art.399  §3  Kodeksu 
spółek  handlowych,  zarząd  emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest  zobowiązany w związku z  organizacją i 
przeprowadzeniem  walnego  zgromadzenia. 
Zasada  ta  ma  zastosowanie  również  w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy  do  zwołania  nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 
§3 Kodeksu spółek handlowych.

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu zdarzenia.

14. Dzień  ustalenia  praw  do  dywidendy  oraz 
dzień  wypłaty  dywidendy  powinny  być  tak 
ustalone,  aby  czas  przypadający  pomiędzy 
nimi  był  możliwie  najkrótszy,  a  w  każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie  dłuższego  okresu  pomiędzy  tymi 
terminami  wymaga  szczegółowego 
uzasadnienia.

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu  zdarzenia.  Projekty  uchwał 
nie zakładają  wypłaty dywidendy 
za rok 2013.

15. Uchwała  walnego  zgromadzenia  w  sprawie 
wypłaty  dywidendy  warunkowej  może 
zawierać  tylko  takie  warunki,  których 
ewentualne  ziszczenie  nastąpi  przed  dniem 
ustalenia prawa do dywidendy.

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu zdarzenia.

16. Emitent  publikuje  raporty  miesięczne,  w 
terminie  14  dni  od  zakończenia  miesiąca. 
Raport  miesięczny  powinien  zawierać  co 
najmniej:

• informacje  na  temat  wystąpienia 
tendencji  i  zdarzeń  w  otoczeniu 
rynkowym  emitenta,  które  w  ocenie 
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emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki  dla  kondycji  finansowej  oraz 
wyników finansowych emitenta,

• zestawienie  wszystkich  informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu  bieżącego  w  okresie  objętym 
raportem,

• informacje  na  temat  realizacji  celów 
emisji,  jeżeli  taka  realizacja,  choćby  w 
części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem,

• kalendarz  inwestora,  obejmujący 
wydarzenia  mające  mieć  miejsce  w 
nadchodzącym  miesiącu,  które  dotyczą 
emitenta  i  są  istotne  z  punktu widzenia 
interesów  inwestorów,  w  szczególności 
daty  publikacji  raportów  okresowych, 
planowanych  walnych  zgromadzeń, 
otwarcia  subskrypcji,  spotkań  z 
inwestorami  lub  analitykami,  oraz 
oczekiwany  termin  publikacji  raportu 
analitycznego.

16a. W  przypadku  naruszenia  przez  emitenta 
obowiązku  informacyjnego  określonego  w 
Załączniku  nr  3  do  Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące  i  okresowe  przekazywane  w 
alternatywnym  systemie  obrotu  na  rynku 
NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 
opublikować,  w  trybie  właściwym  dla 
przekazywania  raportów bieżących  na  rynku 
NewConnect,  informację  wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację.

NIE 
DOTYCZY

Do  dnia  publikacji  raportu 
rocznego  nie  miały  miejsca  tego 
typu zdarzenia.

17. Skreślony.
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