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1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 

 

1.1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 

Firma: EBC Solicitors S.A.  

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa 

tel.: + 48 22 419 20 70 

faks: + 48 22 419 20 69 

Internet: www.ebcsolicitor.pl  

E-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl  

KRS: 0000266826 

REGON: 140778886 

NIP: 525-23-82-713 

 

1.2. Podstawowe informacje o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej 

 

Opis Grupy Kapitałowej, w tym spółek wchodzących w jej skład, znajduje się w sprawozdaniu Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. 
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2. Pismo zarządu 

 

Szanowni Państwo, 

 

przekazuję Państwu skonsolidowany i jednostkowy raport EBC Solicitors S.A. 

prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności 

Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2014. 

Rok 2014 był dla Grupy EBC Solicitors i samego EBC Solicitors S.A. czasem 

budowy organizacyjnych i kapitałowych fundamentów pod dalszy dynamiczny 

wzrost oraz czasem wytężonej pracy nad optymalizacją powierzonego nam przez 

Akcjonariuszy kapitału i poprawą efektywności będących w naszej dyspozycji 

aktywów, tak bilansowych jak i pozabilansowych. Efekty naszych wysiłków, 

zarówno w generującym stabilne dochody segmencie doradczo-usługowym, jak i 

w dynamicznie rozwijającym się, niezwykle perspektywicznym segmencie inwestycyjnym, są, mam nadzieję, 

więcej niż satysfakcjonujące dla wszystkich Akcjonariuszy Spółki.  Mam też wszelkie podstawy aby sądzić, że 

dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju najbliższe lata będą dla Akcjonariuszy EBC Solicitors, do 

których ja również się zaliczam, co najmniej tak udane jak rok 2014.  

W roku 2014 segment doradczo-usługowy, reprezentowany przez EBC Solicitors S.A., oraz wyspecjalizowane 

spółki zależne i stowarzyszone (EastSideCapital oraz Stratego Doradztwo Księgowe sp. z o.o.), osiągnął 

satysfakcjonujące wyniki finansowe. Konsekwentna realizacja zmodyfikowanej strategii rozwoju Grupy EBC 

Solicitors, zakładającej koncentrację na współpracy z najbardziej perspektywicznymi, sprawdzonymi klientami i 

równoległej realizacji jednorazowych, za to wysokomarżowych projektów, pozwoliła nam zamknąć rok 2014 z 

istotnym zyskiem zrealizowanym na działalności doradczo-usługowej, przy równoczesnej zauważalnej 

poprawie bilansu i rachunku przepływów. Bardzo dobre wyniki segmentu, przy wysokiej konwersji zysków z tej 

działalności na gotówkę, korzystnie wpłynęły na pozycję gotówkową Grupy na koniec roku 2014, dając 

Zarządowi EBC Solicitors komfort rekomendowania Akcjonariuszom wypłacenia znaczącej części zysku EBC 

Solicitors S.A. w formie dywidendy.  

Rok 2014 stał również pod znakiem intensywnego rozwoju segmentu inwestycyjnego. W minionym roku 

równolegle intensyfikowaliśmy działania mające na celu selekcję innowacyjnych i perspektywicznych projektów 

biznesowych, które dzięki zaangażowaniu m.in. środków pochodzących z udzielonej EBC Incubator dotacji 

mogą stać się dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami z dużym potencjałem wzrostu, oraz 

realizowaliśmy zyski z części dojrzałych do dezinwestycji projektów. EBC Incubator, spółka zależna EBC 

Solicitors wyspecjalizowana w inwestycjach w innowacyjne projekty biznesowe na początkowym stadium ich 

rozwoju w 2014 r. stała się udziałowcem czterech spółek, mając w zanadrzu kilkanaście kolejnych, niezwykle 

atrakcyjnych projektów, które powinny zostały sfinalizowane w roku 2015. Równocześnie w minionym roku 
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Grupa EBC Solicitors zrealizowała kilka udanych wyjść kapitałowych, osiągając z tego tytułu ponad 1 mln zł 

zysku, przy zwrocie na kapitale zdecydowanie przekraczającym 100 proc.  

Zgodnie ze strategią wzmacniania segmentu inwestycyjnego w IV kwartale 2014 roku w skład Grupy dołączył 

kolejny podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną - Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Spółka ta 

dysponuje środkami, które w roku 2015 powinny zapewnić dokonanie wejść kapitałowych w innowacyjne 

projekty biznesowe na łączną kwotę ponad 8 mln. zł. Wejście Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. w 

skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors stanowi przejaw konsekwentnego realizowania przez EBC Solicitors 

strategii poszerzania zakresu działalności inwestycyjnej i budowania pozycji Grupy jako istotnego gracza na 

rynku inwestycji kapitałowych. 

W imieniu zespołu Grupy EBC Solicitors, jak i własnym, chciałbym podziękować za zaufanie, jakim nas 

Państwo obdarzają. Zapewniam, że w roku 2015 nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz skutecznego pomnażania 

powierzonego nam kapitału i budowania wartości dla Akcjonariuszy EBC Solicitors S.A. 

 

Z wyrazami szacunku, 
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3. Wybrane dane finansowe za rok 2014  

3.1. Dane jednostkowe 

 

w tys. zł w tys. EUR 

 
2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 

Przychody ze sprzedaży 2 422 280,80 2 199150,64 584 076,20 515 953,98 

Zysk (strata) ze sprzedaży 670 865,95 386 134,60 161 763,59 90 593,01 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 341 456,75 510 494,50 82 334,29 119 769,73 

Zysk (strata) brutto 445 583,20 720 084,21 107 441,94 168 942,64 

Zysk (strata) netto 339 850,08 659 349,88 81 946,88 154 693,45 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
710 715,13 882 737,53 171 372,28 207 103,57 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-667 913,29 -246 637,84 -161 051,62 -57 864,96 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
-106 873,17 -515 111,37 -25 769,96 -120 852,91 

Przepływy pieniężne netto razem -64 071,33 120 988,32 -15 449,30 28 385,69 

Aktywa razem 5 333 228,31 5 614 317,43 1 285 982,91 1 317 203,72 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 250 807,00 1 172 546,24 301 602,77 275 097,07 

Kapitał (fundusz) akcyjny 300 000,00 300 000,00 72 337,96 70 384,53 

Kapitał własny 4 082 421,31 4 441 771,19 984 380,14 1 042 106,65 

 

3.2. Dane skonsolidowane 

 

 w tys. zł  w tys. EUR 

 
2013 rok 2014 rok 2013 rok 2014 rok 

Przychody ze sprzedaży 4 091 501,87  5 153 174,69  986 569,70 1 209 012,67 

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 196 215,44  942 697,72  288 439,29 221 171,13 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 859 643,85  733 725,01  207 282,95 172 142,98 

Zysk (strata) brutto 1 789 790,50  2 088 587,37  431 566,00 490 014,16 

Zysk (strata) netto 1 456 030,46  1 772 002,16  351 087,59 415 738,49 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
3 737 670,59 2 764 593,22 901 251,59 648 615,35 
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Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-1 834 250,00 -663 180,91 -442 286,36 -155 592,26 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
327 161,30 61 743,45 78 887,27 14 485,95 

Przepływy pieniężne netto razem 2 230 581,89 2 163 155,76 537 852,50 507 509,04 

Aktywa razem 11 759 401,76 19 435 801,62 2 835 503,90 4 559 932,81 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 752 702,04 6 513 045,22 2 110 508,79 1 528 058,85 

Kapitał (fundusz) akcyjny 300 000,00  300 000,00  72 337,96 70 384,53 

Kapitał własny 2 848 519,31 4 971 510,49 686 853,61 1 166 391,50 

 

 

Powyższe dane finansowe za lata 2013 i 2014 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogło-

szonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2013 i 31.12.2014 roku i wynoszącego: 

 

31.12.2013 4,1472 PLN za 1 EUR 

31.12.2014 4,2623 PLN za 1 EUR 

 

 

4. Roczne sprawozdania finansowe za rok 2014 

 

Roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe stanowią załącznik do niniejszego 

raportu. 

 

 
5. Sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. w roku 2014   

 

Sprawozdanie Zarządu Emitenta oraz jego grupy kapitałowej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego 

raportu. 

 

6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu. 
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7. Oświadczenia Zarządu 

 

7.1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych 

 

 

Niniejszym Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe i skonsolidowane spra-

wozdania finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

naszą Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finanso-

wą Spółki oraz jego grupy kapitałowej EBC Solicitors S.A. oraz  wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z 

działalności Spółki oraz jego grupy kapitałowej EBC Solicitors S.A.  zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Spółki i grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 
7.2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych 

 

Niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący bada-

nia rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 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 przepi-

sami prawa krajowego.  
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8. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta  

 

W roku 2014 Emitent przestrzegał część zasad Ładu Korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre 

praktyki spółek notowanych na NewConnect”: 

 

Lp Dobra praktyka 
Oświadczenie o 

stosowaniu 
Uwagi 

1.  

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efek-
tywną politykę informacyjną, zarówno z wyko-
rzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem 
nowoczesnych technologii, zapewniających 
szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp 
do informacji. Spółka korzystając w jak najszer-
szym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i ana-
litykami, umożliwiać transmitowanie obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i upublicz-
niać go na stronie internetowej. 

TAK 

Z wyłączeniem transmitowania 
obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, reje-
strowania przebiegu obrad i upu-
blicznienia go na stronie interneto-
wej. Spółka będzie o tym informo-
wać przed każdym WZ zgodnie z § 
4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regu-
laminu ASO. 
Informacje dotyczące WZ i jego 
przebiegu Spółka będzie publiko-
wała w postaci raportów bieżących 
i umieszczała na stronach interne-
towych. Akcjonariusze, którzy nie 
brali udziału w WZ będą mogli 
zapoznać się z zagadnieniami poru-
szanymi na WZ.  

2.  

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjono-
wania 

TAK 

 

3.  
Spółka prowadzi korporacyjną stronę interne-
tową i zamieszcza na niej: 

TAK 
 

3.1. 
podstawowe informacje o spółce i jej działalno-
ści (strona startowa), 

TAK 
 

3.2. 
opis działalności emitenta ze wskazaniem ro-
dzaju działalności, z której emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK 
 

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

TAK 
 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

3.5. 

powzięte przez zarząd, na podstawie oświad-
czenia członka rady nadzorczej, informacje o 
powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjo-
nariuszem dysponującym akcjami reprezentują-
cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 

TAK 
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walnym zgromadzeniu spółki, 
3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. 

zarys planów strategicznych spółki, 

TAK 

Informacje te zostały opublikowane 
i zamieszczone w zakładce Relacje 
Inwestorskie/Prezentacje na stronie 
www.ebcsolicitors.pl 

3.8. 

opublikowane prognozy wyników finansowych 
na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami 
do tych prognoz oraz korektami do tych pro-
gnoz (w przypadku gdy emitent publikuje pro-
gnozy), 

NIE 

Rozwój Spółki oraz sytuacja ryn-
kowa w chwili obecnej nie pozwala 
na precyzyjne wskazanie progno-
zowanych parametrów finanso-
wych. 

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 odpo-
wiedzialna 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 finan-
sowych 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 zda-
rzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 
praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnie-
niem terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. Informacje te powinny być za-
mieszczane w terminie umożliwiającym podję-
cie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

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, 

TAK 

 

3.17. 
informację na temat powodów odwołania wal-
nego zgromadzenia, zmiany terminu lub po-
rządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK 
 

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

TAK 
 

3.19. 

informacje na temat podmiotu, z którym spółka 
podpisała umowę o świadczenie usług Autory-
zowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 
adresu strony internetowej, numerów telefo-
nicznych oraz adresu poczty elektronicznej 

NIE 

Emitent zwolniony został z obo-
wiązku posiadania Autoryzowanego 
Doradcy 
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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)   

4.  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę interne-
tową, według wyboru emitenta, w języku pol-
skim lub angielskim. Raporty bieżące i okreso-
we powinny być zamieszczane na stronie inter-
netowej co najmniej w tym samym języku, w 
którym następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta  

TAK 

 

5.  

Spółka powinna prowadzić politykę informa-
cyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spół-
ka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 
sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stro-
nie www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje obecnie 
indywidualnej sekcji relacji inwe-
storskich znajdującą się na stro-
niewww.GPWInfoStrefa.pl, jednak-
że zapewnia pełen dostęp do in-
formacji poprzez prowadzenie 
działu „Relacje Inwestorskie” na 
stronie www.ebcsolicitors.pl 

6.  

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty 
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego wyko-
nywania swoich obowiązków wobec emitenta. 
Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowie-
dzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą 

NIE 

Emitent zwolniony został z obo-
wiązku posiadania Autoryzowanego 
Doradcy 

7.  

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez Autoryzowanego Do-
radcę swoich obowiązków, emitent niezwłocz-
nie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę.  

NIE 

Emitent zwolniony został z obo-
wiązku posiadania Autoryzowanego 
Doradcy 

8.  

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania obo-
wiązków Autoryzowanego Doradcy.  

NIE 

Emitent zwolniony został z obo-
wiązku posiadania Autoryzowanego 
Doradcy 

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. 
informację na temat łącznej wysokości wyna-
grodzeń wszystkich członków zarządu i rady 
nadzorczej, 

TAK  

9.2. 
informację na temat wynagrodzenia Autoryzo-
wanego Doradcy otrzymywanego od emitenta 
z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 

NIE 
Emitent zwolniony został z obo-
wiązku posiadania Autoryzowanego 
Doradcy 
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każdym zakresie.  

10.  

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego zgromadze-
nia w składzie umożliwiającym udzielenie me-
rytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  

11.  

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powi-
nien organizować publicznie dostępne spotka-
nie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 
Spółka na bieżąco udziela informa-
cji inwestorom, analitykom i me-
diom. 

12.  

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna precy-
zować cenę emisyjną albo mechanizm jej usta-
lenia lub zobowiązać organ do tego upoważ-
niony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 
prawa poboru, w terminie umożliwiającym 
podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK  

13.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa akcjonariuszy wyni-
kające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  

13a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd emiten-
ta 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  

TAK  

14.  

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był moż-
liwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuż-
szego okresu pomiędzy tymi terminami wyma-
ga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK  

15.  

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 
tylko takie warunki, których ewentualne zisz-
czenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. 

TAK  

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

TAK  
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• informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 
które w ocenie emitenta mogą mieć w 
przyszłości istotne skutki dla kondycji fi-
nansowej oraz wyników finansowych emi-
tenta, 

•  zestawienie wszystkich informacji opubli-
kowanych 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 wydarze-
nia mające mieć miejsce w nadchodzącym 
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istot-
ne z punktu widzenia interesów inwesto-
rów, w szczególności daty publikacji rapor-
tów okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań 
z inwestorami lub analitykami, oraz ocze-
kiwany termin publikacji raportu analitycz-
nego. 

16a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta obo-
wiązku informacyjnego określonego w Załącz-
niku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okre-
sowe przekazywane w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect”) emitent powi-
nien niezwłocznie opublikować, w trybie wła-
ściwym dla przekazywania raportów bieżących 
na rynku NewConnect informacje wyjaśniająca 
zaistniałą sytuację.  

TAK  

17.  (skreślony)   

 

 

 

 

 

 


