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Pismo Zarządu 

Szanowni Państwo,  

  

W imieniu Zarządu przedstawiam Państwu Raport Roczny za rok obrotowy 2014 

podsumowujący wyniki finansowe oraz najważniejsze wydarzenia z działalności Spółki Centrum 

Doradztwa Ekonomicznego S.A. Ubiegły rok 2014 był znaczącym okresem dla rozwoju 

i funkcjonowania Emitenta, w historii którego zapisało się wiele zasadniczych dokonań. Działania 

Zarządu skupiły się na realizacji zadań o charakterze operacyjnym oraz inwestycyjnym w oparciu 

o przyjętą strategię rozbudowy działalności CDE S.A.  

W omawianym okresie Emitent podejmował działania mające na celu realizację założeń 

rozwojowych Spółki poprzez pozyskiwanie kapitału zarówno udziałowego, jak i dłużnego, 

przeznaczając zebrane środki na rozwój trwających inwestycji oraz finansowanie kolejnych 

projektów. Stosownie do powyższego, CDE S.A. w 2014 roku przeprowadziła prywatną emisję 

obligacji serii A, w wyniku czego do Spółki wpłynęło 380.000,00 zł. W minionym roku Emitent 

podwyższył również kapitał zakładowy poprzez emisję akcji nowej serii F w ilości 750.000 sztuk, 

na skutek czego CDE S.A. została dokapitalizowana kwotą 765.000 zł. 

Należy również zaznaczyć, iż w 2014 roku nastąpiła reorganizacja dotychczasowych 

struktur Zarządu Spółki oraz Akcjonariatu. Jednak wspomniane zmiany nie zdestabilizowały 

dotychczasowego funkcjonowania Emitenta, dowodem czego jest kontynuacja podjętych uprzednio 

działań oraz podjęcie szeregu nowych inicjatyw. W myśl realizacji kluczowych założeń Spółki, pod 

koniec omawianego okresu Zarząd rozszerzył swoją działalność inwestycyjną o sektor produkcyjny 

i handlowy. Wszystkie czynności prowadzone na przestrzeni ubiegłego roku dały możliwość 

wygenerowania dodatniej wartości dla Spółki oraz jej Akcjonariuszy. W roku 2015 Emitent planuje 

kontynuować realizację przyjętej strategii rozwoju. 

Z punktu widzenia Zarządu CDE S.A. w 2014 roku osiągnęła zadowalające wyniki finansowe, 

generując zysk netto w wysokości 6.913.250,71 zł. Wypracowany zysk stanowi ponad cztero i pół 

krotny wzrost tej wartości w stosunku do poprzedniego roku. 

Spółka dołoży wszelkich starań, aby podejmowane działania w kolejnym roku znalazły 

odzwierciedlenie w zadowalających wynikach finansowych. Dziękując serdecznie Akcjonariuszom 

oraz Inwestorom za okazane zaufanie i wsparcie, zapraszam do zapoznania się ze szczegółami 

niniejszego Raportu Rocznego. 

 

         Paweł Jankowski 

 

         Wiceprezes Zarządu 
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2. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 

PLN EUR 

Kapitał własny 10 231 880,96 2 554 569,25 2 400 553,92     615  974,45 

Kapitał zakładowy 520 000,00 445 000,00 121 999,86     107 301,31 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 983 354,70 1 737 682,75 934 555,22     419 001,43 

Zobowiązania długoterminowe 380 000,00 0,00 89 153,74     0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 298 134,20 661 612,03 304 561,90     159 532,22 

Aktywa razem 14 215 235,66 4 292 252,00 3 335 109,13     1 034 975,89 

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

Należności krótkoterminowe 9 695,61 77 890,38 2 274,74     18 781,44 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 509 999,77 247 030,91 119 653,65     59 565,71 

 
 

Wybrane dane finansowe 

okres  
od 01.01.2014  
do 31.12.2014 

okres  
od 01.01.2013 
do 31.12.2013 

okres  
od 01.01.2014  
do 31.12.2014 

okres  
od 01.01.2013  
do 31.12.2013 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

258 369,53 372 591,30 61 673,68     88 480,48 

Zysk (strata) ze sprzedaży -73 069,24 -258 778,00 - 17 441,87     - 61 452,86 

Amortyzacja 11 077,05 37 790,76 2 644,13     8 974,30 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -121 692,84 -259 101,48 - 29 048,49     - 61 529,68 

Zysk (strata) brutto 8 481 705,95 1 959 864,51 2 024 611,74     465 415,46 

Zysk (strata) netto 6 913 250,71 1 467 067,89 1 650 216,20     348 389,43 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-455 949,05 -15 405,59 - 108 836,57     - 3 658,18 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-362 146,91 -348 165,12 - 86 445,69     - 82 679,91 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

1 081 064,82 479 086,54 258 053,81     113 770,25 

Przepływy pieniężne netto, razem 262 968,86 115 515,83 62 771,55     27 431,92 

Liczba akcji (w szt.)        5 200 000 4 450 000 5 200 000 4 450 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  1,33 0,33 0,32     0,08 

Wartość księgowa na jedną akcję 1,97 0,57 0,46 0,14 
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Przeliczenia kursu 2014 2013 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,2623 4,1472 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,1893 4,2110 
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3. Roczne sprawozdanie finansowe 

 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

ZA ROK 2014 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. 
 

3.1.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

I. Informacje ogólne 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Szeroka 23/3. 

Zarejestrowana w KRS 0000428831 

Przedmiot działalności: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  

Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 

12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.  

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające 

kontynuowaniu przez Spółkę akcyjną działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego 

sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie 

krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości. 

 

II Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. 

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w sposób 

przewidziany ustawą o rachunkowości. 

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Spółka przyjęła następujące ustalenia: 

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł Spółka zalicza do środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek 

amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

przy zastosowaniu metody liniowej. 
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Składniki majątku od 200 zł do 3.500 zł Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju 

składników majątku Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu 

przyjęcia do używania.  

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł Spółka zalicza bezpośrednio w koszty 

zużycia materiałów.  

3. Środki trwałe w leasingu operacyjnym, spełniające ustawowe kryteria określone w art. 3 ust. 4 

ustawy o rachunkowości , bilansowo przedstawione są jako leasing finansowy.  

4. Stany i rozchody, krótkoterminowych aktywów finansowych/akcje i udziały/objęte szczegółową  

ewidencją ilościowo-wartościową Spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu 

metody FIFO. 

5. Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje  notowane na GPW wyceniane są według cen 

rynkowych. Obligatoryjna kwartalna aktualizacja wyceny tych aktywów, wynika z obowiązku 

raportowania na rynku New Connect. 

6. Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje spółek akcyjnych w trakcie wejścia na rynek 

giełdowy wyceniane są po cenach zakupu, a  nie po cenach emisji pierwotnych według DCF 

(discounted cash flow, tj. zdyskontowanych przepływów pieniężnych), jakie są w dokumentach 

informacyjnych, dopóki nie są dopuszczone do obrotu. 

7. Spadek lub wzrost wartości  krótkoterminowych aktywów finansowych  odnosi się w przychody 

bądź koszty finansowe. Realizacja inwestycji z tytułu instrumentów finansowych Spółka wykazuje 

w pozycji inne przychody i koszty finansowe. 

8. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

 

 

Sporządzono dnia 26.02.2015 r. 

Elżbieta Cywińska 

 

………………………………. 
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3.2. Bilans 

Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 

      

    AKTYWA     

A.  AKTYWA TRWAŁE 616 628,0 168 403,20 

I.  Wartości niematerialne i prawne 464 325,0 41 973,75 

  1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   

  2.  Wartość firmy   

  3.  Inne wartości niematerialne i prawne   

  4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 464 325,00 41 973,75 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 11 137,08 21 150,44 

  1.  Środki trwałe 11 137,08 21 150,44 

    a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   

    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   

    c) urządzenia techniczne i maszyny 1 871,49 2 994,33 

    d) środki transportu 0,00 6 766,16 

    e) inne środki trwałe 9 265,59 11 389,95 

  2. Środki trwałe w budowie   

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 

  1.  Od jednostek powiązanych   

  2.  Od pozostałych jednostek   

IV.  Inwestycje długoterminowe 102 144,52 102 144,52 

  1.  Nieruchomości   

  2.  Wartości niematerialne i prawne   

  3.  Długoterminowe aktywa finansowe 102 144,52 102 144,52 

    a) w jednostkach powiązanych 102 144,52 102 144,52 

        - udziały lub akcje 102 144,52 102 144,52 

        - inne papiery wartościowe   

        - udzielone pożyczki   

        - inne długoterminowe aktywa finansowe   

    b) w pozostałych jednostkach   

        - udziały lub akcje   

        - inne papiery wartościowe   

        - udzielone pożyczki   

        - inne długoterminowe aktywa finansowe   

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 021,42 3 134,49 

  1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 021,4 2 786,36 

  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 348,13 

B.  AKTYWA OBROTOWE 13 598 607,64 4 123 848,80 

I.  Zapasy 0,00 0,00 

  1.  Materiały   

  2.  Półprodukty i produkty w toku   

  3.  Produkty gotowe   

  4.  Towary   

  5.  Zaliczki na dostawy   

II.  Należności krótkoterminowe 9 695,61 77 890,38 

  1.  Należności od jednostek powiązanych   

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   

        - do 12 miesięcy   

        - powyżej 12 miesięcy   

    b) inne   

  2. Należności od pozostałych jednostek 9 695,61 77 890,38 
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    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 876,64 62 369,38 

        - do 12 miesięcy 5 876,64 62 369,38 

        - powyżej 12 miesięcy   

  
  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

1 818,97 13 521,00 

    c) inne 2 000,00 2 000,00 

    d) dochodzone na drodze sądowej   

III.  Inwestycje krótkoterminowe 13 537 002,66 4 038 246,11 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 537 002,66 4 038 246,11 

    a) w jednostkach powiązanych   

       - udziały lub akcje   

       - inne papiery wartościowe    

       - udzielone pożyczki   

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

    b) w pozostałych jednostkach 13 027 002,89 3 791 215,20 

       - udziały lub akcje 13 013 002,89 3 777 215,20 

       - inne papiery wartościowe    

       - udzielone pożyczki 14 000,00 14 000,00 

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 509 999,77 247 030,91 

       - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 443 180,49 200 449,92 

       - inne środki pieniężne 66 819,28 46 580,99 

       - inne aktywa pieniężne   

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     51 909,37 7 712,31 

AKTYWA RAZEM: 14 215 235,66 4 292 252,00 
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Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2013 

    PASYWA     

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 10 231 880,96 2 554 569,25 

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 520 000,00 445 000,00 

II.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   

III.   Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy 2 798 630,25 642 501,36 

V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych   

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego 6 913 250,71 1 467 067,89 

IX.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 3 983 354,70 1 737 682,75 

I.   Rezerwy na zobowiązania 2 041 037,28 464 829,98 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 041 037,28 464 829,98 

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   

       - długoterminowa   

       - krótkoterminowa   

  3. Pozostałe rezerwy   

       - długoterminowa   

       - krótkoterminowa   

II. Zobowiązania długoterminowe 380 000,00 0,00 

  1.  Wobec jednostek powiązanych   

  2.  Wobec pozostałych jednostek 380 000,00 0,00 

    a) kredyty i pożyczki   

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 380 000,00 0,00 

    c) inne zobowiązania finansowe   

    d) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 298 134,20 661 612,03 

  1.  Wobec jednostek powiązanych 77 303,38 80 000,00 

    a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

         - do 12 miesięcy   

         - powyżej 12 miesięcy   

    b)  inne 77 303,3 80 000,00 

  2.   Wobec pozostałych jednostek 1 220 830,82 581 612,03 

    a)  kredyty i pożyczki 240 660,55 293 352,46 

    b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 7 208,60 0,00 

    c)  inne zobowiązania finansowe   

    d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 855 527,87 177 335,95 

         - do 12 miesięcy 855 527,87 177 335,95 

         - powyżej 12 miesięcy   

    e) zaliczki otrzymane na dostawy   

    f)  zobowiązania wekslowe   

    g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 13 906,89 3 146,91 

    h)  z tytułu wynagrodzeń 2 186,44 4 891,34 

    i)  inne 101 340,47 102 885,37 

  3. Fundusze specjalne   

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 264 183,22 611 240,74 

  1.  Ujemna wartość firmy   

  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 264 183,22 611 240,74 

     - długoterminowe   

     - krótkoterminowe 264 183,22 611 240,74 

     - przychody przyszłych okresów   

PASYWA RAZEM: 14 215 235,66 4 292 252,00 
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3.3. Rachunek zysków i strat 

     
 

 

Wyszczególnienie 

     

 
2014 2013 

     

       

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,  258 369,53 372 591,30 

    w tym: od jednostek powiązanych    

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  258 369,53 372 591,30 

  
II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna) 
  

 

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    

B. Koszty działalności operacyjnej  331 438,77 631 369,30 

  I. Amortyzacja  11 077,05 37 790,76 

  II.  Zużycie materiałów i energii  22 007,48 32 283,23 

  III. Usługi obce  226 884,96 457 277,43 

  IV. Podatki i opłaty, w tym:   22 582,58 35 682,26 

     - podatek akcyzowy    

  V. Wynagrodzenia  31 443,32 51 346,51 

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  4 623,19 7 638,84 

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe  12 820,19 9 350,27 

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów    

C. Wynik ze sprzedaży (A-B)  -73 069,24 -258 778,00 

D. Pozostałe przychody operacyjne  6 905,21 8 553,74 

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    

  II.  Dotacje    

  III. Inne przychody operacyjne  6 905,21 8 553,74 

E. Pozostałe koszty operacyjne  55 528,81 8 877,22 

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    

  II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    

  III. Inne koszty operacyjne  55 528,81 8 877,22 

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)  -121 692,84 -259 101,48 

G. Przychody finansowe  11 150 333,54 6 942 767,13 

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:    

     - od jednostek powiązanych    

  II. Odsetki, w tym:  16,99 12 156,62 

     - od jednostek powiązanych  16,99 4,23 

  III. Zysk ze zbycia inwestycji  2 229 934,69 3 970 166,88 

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji  8 851 721,86 2 576 198,63 

  V. Inne  68 660,00 384 245,00 

H. Koszty finansowe  2 546 934,75 4 723 801,14 

  I. Odsetki, w tym:  42 468,52 13 752,07 

     - dla jednostek powiązanych  165,34 1 110,83 

  II.  Strata ze zbycia inwestycji  1 887 568,44 3 887 131,26 

  III. Aktualizacja wartości inwestycji  549 127,79 285 037,81 

  IV. Inne    67 770,00 537 880,00 

I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)  8 481 705,95 1 959 864,51 

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

  I. Zyski nadzwyczajne    
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  II. Straty nadzwyczajne    

K. Wynik brutto (I+/-J)  8 481 705,95 1 959 864,51 

L. Podatek dochodowy  28 483,00 0,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  1 539 972,24 492 796,62 

N. Wynik netto (K-L-M)  6 913 250,71 1 467 067,89 
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3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Treść pozycji 2014 2013 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  
 

 2 554 569,25  1 087 501,36 

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

   b) korekty błędów podstawowych   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

2 554 569,25 1 087 501,36 

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 445 000,00 445 000,00 

      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 75 000,00 0,00 

         a) zwiększenia (z tytułu) 75 000,00 0,00 

            - wydania udziałów (emisji akcji) 75 000,00 0,00 

            - inne   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - umorzenia udziałów (akcji)   

            - inne   

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 520 000,00 445 000,00 

   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

      2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - z kapitału zapasowego   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            -    

      2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu   

   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu   

   a) zwiększenia (z tytułu)   

            -    

   b) zmniejszenia (z tytułu)   

            -    

      3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu   

   4. Kapitał zapasowy na początek okresu 642 501,36 515 619,93 

      4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 156 128,89 126 881,43 

         a) zwiększenia (z tytułu) 2 157 067,89 126 881,43 

            - AGIO 690 000,00 0,00 

            - zysk z roku 2012  126 881,43 

            - zysk z roku 2013 1 467 067,89  

            - podziału zysku   

         b) zmniejszenia (z tytułu) 939,00 0,00 

            - pokrycia straty   

            - pokrycie kosztów emisji akcji 939,00  

            - inne   

      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 798 630,25 642 501,36 

   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   

      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            -    

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - zbycia środków trwałych   

            -    

      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   

   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - wpłat na poczet akcji serii C   

            - wpłat na poczet akcji serii D   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   
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            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/   

      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   
   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   

      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

         b) korekty błędów podstawowych   

      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   

      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            -   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy   

      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   

      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

         b) korekty błędów podstawowych   

      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   

      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych   

         a) zwiększenia (z tytułu)   

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   

         b) zmniejszenia (z tytułu)   

            - pokrycia straty zyskiem   

      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   

      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   

   8. Wynik netto 6 913 250,71 1 467 067,89 

   a) zysk netto 6 913 250,71 1 467 067,89 

   b) strata netto   

   c) odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 10 231 880,96 2 554 569,25 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
traty) 
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3.5. Rachunek przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie 
 

2014 2013 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 

   

I. Zysk (strata) netto  6 913 250,71 1 467 067,89 

II. Korekty razem  -7 369 199,76 -1 482 473,48 

  1. Amortyzacja  11 077,05 37 790,76 

  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych    

  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  31 135,87 -3 993,59 

  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -342 366,25 -83 035,62 

  5. Zmiana stanu rezerw  1 576 207,30 458 401,98 

  6. Zmiana stanu zapasów    

  7. Zmiana stanu należności  64 193,77 -13 284,74 

  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  35 079,22 -45 297,74 

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -439 842,65 381 319,02 

  10. Inne korekty  -8 304 684,07 -2 214 373,55 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)  -455 949,05 -15 405,59 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ    

I. Wpływy  2 302 595,69 4 651 568,50 

  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych    

  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne    

  3. Z aktywów finansowych, w tym:  2 233 935,69 3 992 323,50 

    a) w jednostkach powiązanych    

    b) w pozostałych jednostkach  2 233 935,69 3 992 323,50 

    -zbycie aktywów finansowych  2 221 595,69 3 902 180,88 

    - dywidendy i udziały w zyskach    

    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych    

    - odsetki  0,00 12 156,62 

    - inne wpływy z aktywów finansowych  12 340,00 77 986,00 

  4. Inne wpływy inwestycyjne  68 660,00 659 245,00 

II. Wydatki  2 664 742,60 4 999 733,62 

  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  423 414,94 67 084,95 

  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne    

  3. Na aktywa finansowe, w tym:  2 174 132,66 4 088 413,67 

    a) w jednostkach powiązanych  0,00 100 000,00 

    b) w pozostałych jednostkach  2 174 132,66 3 988 413,67 

    - nabycie aktywów finansowych  2 174 132,66 3 988 413,67 

    - udzielone pożyczki długoterminowe    

  4. Inne wydatki inwestycyjne  67 195,00 844 235,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)  -362 146,91 -348 165,12 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ    

I. Wpływy  1 331 517,83 554 021,97 

  
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych 
 764 061,00  

  2. Kredyty i pożyczki  145 000,00 294 000,00 

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  380 000,00  

  4. Inne wpływy finansowe  42 456,83 260 021,97 

II. Wydatki  250 453,01 74 935,43 

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych    

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli    

  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku    

  4. Spłaty kredytów i pożyczek  181 692,46 43 312,78 

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych    

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych    

  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  5 074,47 20 665,10 
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  8. Odsetki  33 930,39 10 957,55 

  9. Inne wydatki finansowe  29 755,69 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  1 081 064,82 479 086,54 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)  262 968,86 115 515,83 

E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM    

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych    

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU  247 030,91 131 515,08 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM  509 999,77 247 030,91 

  - o ograniczonej możliwości dysponowania    
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3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

Pkt. 1.1  

Główne składniki aktywów trwałych  

Lp. Nazwa grupy 

rodzajowej składnika 

aktywów według 

układu w bilansie 

Wartość początkowa 

- stan na  

31.12.2013 r. 

Zwiększenie 

wartości 

początkowej 

Zmniejszenie 

wartości 

początkowej 

Wartość początkowa – 

stan na 

 31.12.2014 r. 

1 2 3 4 5 6 

1 WNiP 4.200,88   4.200,88 

2 Zaliczki na WNiP 41.973,75 422.351,25  464.325,00 

 RAZEM 46.174,63 422.351,25  468.525,88 

      

2 GRUPA 0     

3 GRUPA 1-2     

4 GRUPA 3-6 3.132,77 3.742,89  6.875,66 

5 GRUPA 7 106 000,00 1.063,69 106.000,00 1.063,69 

6 GRUPA 8 10.051,84 18.631,43  28.683,27 

 RAZEM 119.184,61 23.438,01 106.000,00 36.622,62 

 

 
Umorzenie – stan 

na 31.12.2013 

Amortyzacja/Zwięk

szenia w ciągu roku 

obrotowego 

Zmniejszenia 

umorzenia 

Umorzenie – 

stan na 

31.12.2014 r. 

Wartość netto składników aktywów 

Stan na 

31.12.2013 

Stan na 31.12.2014 

7 8 9 10 11 12 

1.464,00   1.464,00 0,00 0,00 

    41.973,75 464.325,00 

1.464,00   1.464,00 41.973,75 464.325,00 

      

3.881,33 1.122,84  5.004,17 2.994,33 1.871,49 

99.233,84 7.829,85 106.000,00 1.063,69 6.766,16 0,00 

17.293,32 2.124,36  19.417,68 11.389,95 9.265,59 

120.408,49 11.077,05 106.000,00 25.485,54 21.150,44 11.137,08 
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Pkt. 1.2  

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 1.3 

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane  

Nie dotyczy 

 

Pkt. 1.4  

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 1.5 

Struktura własności kapitału podstawowego 

Kapitał  spółki wynosi  520.000 zł, który dzieli się na 5.200.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

z podziałem na: 

- 1.000.000 akcji imiennych serii A – uprzywilejowanych co do głosu 2:1 

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

- 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

- 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

      

Pkt. 1.6 

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy 

Lp. Rodzaj kapitału 

(funduszu) 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego 

agio podział 

zysku 

dopłaty inne razem 

(4+5+6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Zapasowy 642.501,36 689.061,00 1.467.067,89   2.156.128,89 

2 Rezerwowy       

3 Z aktualizacji 

wyceny 
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Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego 

pokrycie 

straty 

zwrot 

dopłat 

dywidendy inne razem (9+10+11+12) ogółem  

(3+8-13) 

w tym: 

pokrywający 

własne udziały 

9 10 11 12 13 14 15 

     2.798.630,25  

 
 
 
Pkt. 1.7 

Proponowany sposób podziału zysku za 2014 r. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Zysk netto 6.913.250,71 

2. 

Proponowany podział zysku: 

a) Zwiększenie kapitału zapasowego 6.913.250,71 

 
 

Pkt. 1.8 

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

Nie tworzono rezerw na koszty i zobowiązania. 

 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Wycena rynkowa inwestycji 10.742.301,48 

 RAZEM 10.742.301,48 

 
Rezerwa zgodnie z wyliczeniem 10.742.301,48 x 19% wynosi 2.041.037,28 zł. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Korekta kosztów  51.573,53 

2. Umowa zlecenie wypłacona w 2015 2.560,42 

3. Naliczone odsetki od pożyczek i obligacji na 31.12.2014 r. 11.307,05 

4. Strata podatkowa z 2013 r. 139.934,88 

 RAZEM 205.375,88 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z wyliczeniem 205.375,88 x 19% 

wynoszą 39.021,42 zł. 
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Lp. 
Wyszczególnienie 

Rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

1 2 3 4 

1. Stan na początek roku obrotowego 464.829,98 2.786,36 

2. Stan na koniec roku obrotowego 2.041.037,28 39.021,42 

 
 
Pkt. 1.9 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 

Dokonano odpisu aktualizującego w 2014 r. na kwotę 55.000 zł. 

 

Pkt. 1.10 

Zobowiązania według okresów wymagalności 

Lp. 
Zobowiązania wobec 

Okres wymagalności do 1 roku 

BO BZ 

1. Jednostek powiązanych 80.000,00 77.303,38 

 - inne 80.000,00 77.303,38 

2. Pozostałych jednostek 581.612,03 1.220.830,82 

 - kredyty i pożyczki 293.352,46 240.660,55 

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 7.208,60 

 - z tytułu dostaw i usług 177.335,95 855.527,87 

 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3.146,91 13.906,89 

 - z tytułu wynagrodzeń 4.891,34 2.186,44 

 - inne 102.885,37 101.340,47 

3. RAZEM 661.612,03 1.298.134,20 

 

W spółce występują również zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji 

w kwocie 380.000,00 zł.  
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Pkt. 1.11 

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Lp. Wyszczególnienie (tytuły) Stan na 

31.12.2013 31.12.2014 

1 Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w 

tym: 

7.712,31 51.909,37 

 - podatek PCC od umów kupna akcji rozliczany w momencie ich 

sprzedaży 

- polisa ubezpieczeniowa samochodu 

- pozostałe 

- VAT naliczony przyszłych okresów 

 

4.849,70 

2.522,50 

276,75 

63,36 

 

50.327,99 

1.106,38 

475,00 

0,00 

 
 
 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Lp. 
Wyszczególnienie (tytuły) 

Stan na 

31.12.2013 31.12.2014 

1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.134,49 39.021,42 

 - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.786,36 39.021,42 

 - polisa ubezpieczeniowa samochodu do 4/2015 348,13 0,00 

 

Pkt.1.12 

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 

Nie występuje 

 

Pkt. 1.13 

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 

i poręczenia, także wekslowe 

Nie występuje 
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Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

 

Pkt. 2.1  

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów 

 

Lp. Przychody netto ze sprzedaży 

Sprzedaż netto ogółem 

za poprzedni  

rok obrotowy 

za bieżący 

rok obrotowy 

1. Usług 372.591,30 258.369,53 

 

Spółka zajmuje się obrotem instrumentami finansowymi stąd istotne wydaje się wykazanie 

pozostałych przychodów w tym finansowych. 

  za poprzedni rok 

obrotowy 

za bieżący  

rok obrotowy 

1. Przychody ze zbycia inwestycji                   3.970.166,88 2.229.934,69 

2. Przychody finansowe pozostałe                                         396.401,62 68.676,99 

3. Aktualizacja wartości inwestycji 2.576,198,63 8.851.721,86 

4. Pozostałe przychody operacyjne 8.553,74 6.905,21 

 

Pkt. 2.2 

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Nie występuje 

 

Pkt. 2.3 

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Nie występuje 

 

Pkt. 2.4 

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 

lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

Nie występuje 
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Pkt. 2.5 

Rozliczenie głównych pozycji różniących wynik podatkowy na dzień bilansowy: 
 

przychody                                                                                                                               11.415.608,28 

koszty                                                                                                                                          2.933.902,33 

Wynik bilansowy                                                                                                                    8.481.705,95 

 

1. Zysk bilansowy netto 8.481.705,95 

2. Przychody nieopodatkowane -8.924.929,06 

3. Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodu 

681.961,12 

4. Koszty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów 

65.441,00 

5. Koszty bilansowe roku 2013, podatkowe 2014 -14.334,04 

6. Zysk podatkowy 289.844,97 

 
 

Pkt. 2.6  

Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 

(rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym) 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 2.7 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane 

różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 2.8 

Zestawienie poniesionych w 2014 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe 

Lp. 
Wyszczególnienie według przewidywanego umową 

okresu spłaty 
Koszty poniesione w 2014 r. 

Koszty planowane 

na 2015 r. 

1 2 3 4 

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 686.700,00 0,00 

2 Nabycie środków trwałych, w tym: 

- na ochronę środowiska 

0,00 361.610,95 

3 Środki trwałe w budowie, w tym: 

- na ochronę środowiska 

0,00 0,00 

4 Inwestycje w nieruchomości i prawa 0,00 0,00 
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Pkt. 2.9 

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe 

Nie wystąpiły 

 

Pkt. 2.10 

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

Nie wystąpiły 

 

Pkt. 2a 

Kursy przyjęte do wyceny 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 3 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 4.1 

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

Nie występuje 

 

Pkt. 4.2 

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane 

Nie występuje 

 

Pkt. 4.3 

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym 

Spółka w 2014 r.  zatrudniała 1 osobę na umowę zlecenie i 1 osobę na umowę o pracę. 

 

Pkt. 4.4 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo 

administrującego 

Nie dotyczy 
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Pkt. 4.5 

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających albo administrujących spółek handlowych 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 4.6 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok obrotowy 

Lp. 
Wyszczególnienie Wynagrodzenie ogółem 

W tym 

wypłacone należne 

1. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 

finansowego 
4.500,00 0,00 4.500,00 

 

Pkt. 5.1 

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowych roku obrotowego, w tym rodzaj popełnionego błędu oraz kwocie korekty 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 5.2 

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 

a nie nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 5.3 

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 5.4 

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 

rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 6 

Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych 

Nie dotyczy 
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Pkt. 7 

Informacje o połączeniu spółek 

Nie dotyczy 

 

Pkt. 8 

Zagrożenia dla kontynuacji działalności 

Nie wystąpiły 

 

 

Sporządził: Elżbieta Cywińska 

Dnia:  26-02-2015 
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4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 

 

4.1. Informacje podstawowe 

 

4.1.1.    Informacje podstawowe   

 

Nazwa (firma): Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółka Akcyjna  

Kraj: Polska 

Siedziba: Toruń 

Adres: 87-100 Toruń, ul. Szeroka 23/3 

Numer KRS: 0000428831 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego   

Kapitał zakładowy 520.000,00 zł. 

REGON: 200715224 

NIP: 8442350729 

Telefon/fax: + 48 56 470 12 40 

Poczta e-mail: biuro@cdesa.pl  

Strona www: www.cdesa.pl  

Zarząd Wiceprezes Zarządu – Paweł Jankowski 

Rada Nadzorcza 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Cezary Jasiński 
Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Dagiel 
Członek Rady Nadzorczej – Michał Jura 
Członek Rady Nadzorczej – Paulina Aneta Kosakowska 
Członek Rady Nadzorczej – Maciej Leżuch 

 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółka Akcyjna (dalej CDE S.A.) z siedzibą przy 

ul. Szerokiej 23/3, 87-100 Toruń, NIP 844-235-07-29, REGON 200715224. 

CDE S.A. jest spółką akcyjną posiadającą osobowość prawną powstałą na podstawie 

oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego 

Partners Alina Przyborowska-Bednarowicz z dnia 18.07.2012 r. (akt notarialny 

rep. A nr 3302/2012). Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2012 r. CDE S.A. została wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy KRS 

w Białymstoku pod numerem 0000428831.  

Głównym przedmiotem działalności jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 

Na dzień sporządzania sprawozdania z działalności spółki CDE S.A. posiada zarejestrowaną 

w Londynie Spółkę pod firmą Economic Advice Centre UK Limited w skrócie EAC UK Ltd., o kapitale 

zakładowym równym 100 GBP, w której CDE S.A. posiada 51% udziałów. Pozostałe 49% udziałów 

posiada MTA Property Maintenance Ltd. Celem działalności Spółki jest poszukiwanie inwestorów 

mailto:biuro@cdesa.pl
http://www.cdesa.pl/
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oraz pozyskiwanie kapitałów dla projektów polskich oraz zagranicznych. Spółka w Londynie 

została zarejestrowana 11 kwietnia 2013 r.  

Spółka CDE S.A. jest w 100% podmiotem dominującym w stosunku do CDE Rating Sp. z o.o. 

z siedzibą w Toruniu. W 2014 roku CDE Rating Sp. z o.o. skupiła się na kontynuacji działań 

związanych z tworzeniem raportów ratingowych, w konsekwencji czego nadała kolejne 4 raporty 

ratingowe oraz 80 ocen ratingowych spółkom notowanym na rynku New Connect, a także 

zrealizowała zamówienie na sporządzenie raportu ratingowego dla spółki notowanej na rynku 

głównym. W czwartym kwartale 2014 roku CDE Rating Sp. z o.o. dokonała zmian w skali 

ratingowej, dotychczasowo wyrażanej za pomocą gwiazdek. Nowa, 20-to stopniowa skala 

wykorzystuje oznaczenie literowe i jest analogiczna do tradycyjnej skali stosowanej powszechnie 

przez międzynarodowe agencje ratingowe. Obecnie CDE Rating Sp. z o.o. jest na ukończeniu 

wdrażania programu informatycznego, który zautomatyzuje program analityczny, wykorzystywany 

w procesie nadawania ratingów.  

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przyjęty w spółce 

rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych 

miesięcy kalendarzowych. 

4.1.2. Kapitał zakładowy Spółki 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.000 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i jest 

podzielony na 5.200.000 akcji, w tym: 

- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję; 

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda; 

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda; 

- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

- 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
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4.1.3. Struktura Akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu Spółki z uwidocznieniem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

głosów w ogólnej liczbie głosów: 

 

Akcjonariat razem akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

Alina Przyborowska - Bednarowicz 1 050 000 20,19% 2 050 000 33,06 % 

BARMA Capital Investments LLC 500 000 9,61 % 500 000 8,06 % 

Pozostali 3 650 000 70,20% 3 650 000 58,88 % 

Razem 5 200 000 100,00% 6 200 000 100,00% 

 Dane na dzień 29.05.2014 r. 

 

 

 

Udział w kapitale zakładowym 

20,19%

9,61%

70,20%

Alina Przyborowska - Bednarowicz

BARMA Capital Investments LLC

Pozostali

 

Udział w głosach 

33,06%

8,06%

58,88%

Alina Przyborowska -
Bednarowicz
BARMA Capital Investments
LLC

 

 

 

 



Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółka Akcyjna  
 Raport roczny za 2014 r. 

 

 
 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółka Akcyjna, Ul. Szeroka 23/3, 87-100 Toruń, tel./fax 56/470-12-40 e-mail: biuro@cdesa.pl 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000428831, NIP 8442350729, REGON 200715224, kapitał zakładowy zarejestrowany i wpłacony 520.000 zł. 
 

4.1.4. Organy Spółki 

 

Zarząd Spółki CDE S.A. 

Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki w 2014 roku był Zarząd, którego każdy 

członek, zgodnie z zapisem w KRS, miał prawo do samodzielnej reprezentacji. Z początkiem roku 

2014 Zarząd tworzyli Prezes Alina Przyborowska-Bednarowicz oraz Wiceprezes Paweł Dagiel. Dnia 

1 września 2014 roku Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Pawła Jankowskiego na Prokurenta 

Spółki. Wskazując powody osobiste, 6 października 2014 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożył 

Wiceprezes Paweł Dagiel, a 14 listopada 2014 r. rezygnację złożyła Prezes Alina Przyborowska-

Bednarowicz. W dniu 3 października 2014 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 8/2014 powołała Pawła 

Jankowskiego na stanowisko Wiceprezesa, który obecnie jednoosobowo reprezentuje Zarząd, 

będąc do tego uprawnionym zgodnie z treścią statutu Emitenta oraz zapisem prawnym w KRS. 

 

Rada Nadzorcza CDE S.A. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Cezary Jasiński (EBI raport nr 22/2014 z 3.10.2014 r.)    

Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Dagiel  

Członek Rady Nadzorczej – Paulina Aneta Kosakowska (EBI raport nr 16/2014 z 30.06.2014 r.)    

Członek Rady Nadzorczej – Maciej Leżuch 

Członek Rady Nadzorczej - Michał Jura 

 

4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 

 

Spółka w roku obrotowym i podatkowym, pokrywającym się z rokiem kalendarzowym 2014, 

wypracowała zysk brutto w wysokości 8.481.705,95 zł., oraz zysk netto 6.913.250,71 zł., co stanowi 

ponad cztero i pół krotny wzrost tej wartości w stosunku do poprzedniego roku. 

Na dodatni wynik finansowy w 2014 roku w znacznym stopniu miało wpływ urealnienie 

wartości portfela inwestycyjnego Emitenta, transakcje dokonywane na przestrzeni całego 

ubiegłego roku oraz bieżąca działalność Spółki. Istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do 

powstałego wyniku miały także odsetki od obligacji, odpis aktualizacyjny oraz rezerwa na 

odroczony podatek od przeszacowanych przyszłych wartości. 

 W 2014 roku Spółka odnotowała około dwukrotny spadek kosztów działalności operacyjnej 

w odniesieniu do tego samego okresu 2013 roku, ale także nieznacznie obniżyły się przychody 

netto ze sprzedaży. CDE S.A. osiągnęła również blisko trzy i pół krotny wzrost przychodów 
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finansowych w pozycji aktualizacja wartości inwestycji, której kwota na dzień 31 grudnia 2014 

roku wyniosła 8.851.721,86 zł., w porównaniu do kwoty w 2013 roku na poziomie 2.576.198,63 zł.   

Na koniec omawianego okresu suma bilansowa wykazała 14.215.235,66 zł, co w stosunku do 

kwoty na koniec 2013 roku stanowi ponad trzykrotny wzrost tej wartości. Podwyższenie sumy 

bilansowej wynikało przede wszystkim ze wzrostu inwestycji krótkoterminowych do poziomu 

13.537.002,66 zł. na koniec 2014 roku, w porównaniu do kwoty 4.038.246,11 zł w analogicznym 

okresie 2013 roku, co jest efektem urealnienia wartości portfela. Zarząd Spółki zauważa, 

iż zaangażowanie w inwestycje wiąże się z ryzykiem zmiany kursu akcji na dzień sprawozdawczy, 

co może znacznie wpłynąć na ostateczny wynik finansowy. Na powstałą sumę bilansową znaczący 

wpływ miał również ponad dziesięciokrotny wzrost wartości niematerialnych i prawnych 

w stosunku do poprzedniego roku, w związku z otrzymaną dotacją, o której Emitent pisze 

w poniższym punkcie 4.3. niniejszego raportu. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość zobowiązań wzrosła do 3.983.354,70 zł. z 1.737.682,75 zł 

w 2013 roku. Na pozycję tą składają się rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w wysokości 2.041.037,28 zł., długoterminowe zobowiązania wobec pozostałych 

jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na kwotę 380.000,00 zł. oraz 

zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.298.134,20 zł. Należy zaznaczyć, iż na dzień publikacji 

niniejszego raportu rezerwa na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego została 

uwolniona, ze względu na zbycie aktywów, o których mowa w raporcie bieżącym nr 5/2015. 

Ponadto Zarząd wskazuje, że zobowiązania krótkoterminowe w pierwszym kwartale 2015 roku 

znacznie się zmniejszyły i na koniec marca br. wykazują kwotę 443.520,27 zł.  

Z początkiem drugiego kwartału minionego roku Emitent w ramach oferty prywatnej 

wyemitował obligacje niezabezpieczone w ilości 380 szt. o wartości nominalnej i emisyjnej równej 

1.000,00 zł., w wyniku czego do Spółki wpłynęła kwota w wysokości 380.000,00 zł. W 2014 roku 

Spółka również podwyższyła kapitał zakładowy poprzez emisję akcji nowej serii F w ilości 750.000 

sztuk, na skutek czego CDE S.A. została dokapitalizowana kwotą 765.000 zł. 

Z punktu widzenia Zarządu sytuacja finansowa Spółki utrzymuje się na stabilnym poziomie 

koniecznym do dalszego rozwoju. Sytuacja powinna również ulegać dalszej poprawie dzięki 

realizacji obecnych oraz planowanym przyszłym przedsięwzięciom.  
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4.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego 

 

Rok 2014 był znaczącym okresem dla rozwoju działalności Emitenta. W jego historii zapisało 

się wiele kluczowych momentów, w których Emitent konsekwentnie realizował przyjętą strategię 

rozbudowy działalności Spółki. Należy zauważyć, iż w okresie objętym niniejszym raportem 

nastąpiła reorganizacja dotychczasowych struktur Zarządu Spółki oraz Akcjonariatu. Jednakże 

zmiany władz Emitenta nie zdestabilizowały dotychczasowego funkcjonowania, a co bardziej 

istotne dały możliwość skutecznego kontynuowania podjętych uprzednio działań oraz 

zainicjowanie kolejnych przedsięwzięć.  

CDE S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług na rynku kapitałowym. Podstawowa działalność 

Spółki ukierunkowana jest na pośrednictwo finansowe związane z rynkiem papierów 

wartościowych. W ramach świadczenia usług we wskazanym zakresie CDE S.A. ma podpisaną 

umowę z Domem Maklerskim mBanku (wcześniej: Domem Inwestycyjnym BRE Banku). Ponadto 

Spółka prowadzi także działalność operacyjną oraz inwestycyjną, która zarówno w krótkiej, jak i w 

długiej perspektywie ma na celu wygenerowanie dodatniej wartości dla Spółki oraz Akcjonariuszy. 

Prowadząc działania w zakresie pośrednictwa finansowego, CDE S.A. świadczy usługi związane 

ze wsparciem podmiotów gospodarczych w zdobywaniu niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa 

finansowania. Zakres oferty obejmuje określenie potrzeb kapitałowych, identyfikację najbardziej 

odpowiadających oczekiwaniom źródeł pozyskania kapitału, a także ocenę sytuacji w jakiej 

znajduje się przedsiębiorstwo. Podstawowym obszarem działalności spółki, w wyżej wymienionym 

zakresie, jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw z kapitalizacją nie przekraczającą 12 mln 

euro lub równowartości tej kwoty w polskiej walucie.  Z końcem czwartego kwartału 2014 roku 

Spółka poszerzyła obszar swojej działalności inwestycyjnej o sektor produkcyjny i handlowy 

(raport EBI nr 36/2014).  

W 2014 roku Emitent podjął działania zmierzające do pośrednictwa na rynku długu wśród 

potencjalnych emitentów oraz obligatariuszy. Pod koniec pierwszego kwartału podpisana została 

umowa na pośrednictwo przy pozyskaniu inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem lub 

udzieleniem finansowania dłużnego podmiotom sektora opieki medycznej. Z końcem listopada 

2014 roku, ze względu na zmiany właścicielskie po stronie Kontrahenta oraz zmianę sentymentu 

dotyczącego ryzyka inwestycji na rynku obligacji korporacyjnych, przedmiotowa umowa została 

rozwiązana za porozumieniem stron, o czym Spółka informowała w raporcie EBI nr 34/2014. Na 

początku listopada Zarząd podpisał kolejną umowę dotyczącą pozyskania na rzecz Kontrahenta 

z siedzibą w Londynie podmiotu posiadającego aktywa związane z branżą logistyczną. Realizacja 
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przedmiotowego kontraktu nastąpiła w ramach IV kwartału 2014 roku (EBI nr 33/2014). 

W połowie listopada Emitent podpisał umowę z większościowymi akcjonariuszami spółki 

notowanej na Rynku Głównym GPW w Warszawie S.A. – Fota S.A. w upadłości układowej z siedzibą 

w Gdyni. Celem kontraktu jest pośrednictwo przy zbyciu pakietu kontrolnego głównych właścicieli 

gdyńskiej spółki. Warunkiem spełnienia podjętych przez Zarząd Emitenta rozmów jest 

porozumienie się inwestora z instytucjami finansowymi będącymi wierzycielami spółki Fota S.A. 

w upadłości układowej. Informację o tym zdarzeniu Emitent przekazał do publicznej wiadomości 

w raporcie EBI nr 30/2014. 

W trakcie opisywanego okresu, prowadząc działania o charakterze operacyjnym, 

z początkiem czwartego kwartału Spółka podjęła inicjatywę mającą na celu współpracę w zakresie 

reprezentacji i promocji polskich przedsiębiorstw na rynku publicznym oraz wśród instytucji 

finansowych w USA. Realizując postanowienia zawartego porozumienia, pod koniec października, 

Inwestor dokapitalizował CDE S.A. kwotą 510.000 zł. poprzez objęcie akcji emisji serii F 

wyemitowanej na postawie Uchwały Nr 18 podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 

30.06.2014 r., tym samym wpisując się w struktury Akcjonariatu Emitenta, gdzie obecnie posiada 

9,61% akcji upoważniających do oddania 8,06% głosów na WZA. 

Biorąc pod uwagę działalność inwestycyjną, Spółka dotychczas realizowała strategię opartą 

na inwestowaniu wolnych środków w dwóch sektorach, tj. w OZE (odnawialne źródła energii) oraz 

nowe technologie w obszarze IT. Pod koniec czwartego kwartału ubiegłego roku Zarząd podjął 

decyzję o rozszerzeniu działalności inwestycyjnej o zaangażowanie kapitałowe w podmioty 

z sektora produkcyjnego i handlowego. Działalność inwestycyjna Emitenta w 2014 roku skupiła się 

zatem na obszarach tematycznych:  

- odnawialne źródła energii - CDE S.A. jest akcjonariuszem INVENTI S.A., spółki działającej na 

szeroko rozumianym rynku energii. CDE S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie, w wyniku czego na 

dzień publikacji niniejszego sprawozdania udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA tego 

podmiotu stanowi 12,45 %. Realizując strategię inwestycyjną w tym sektorze, na początku drugiego 

kwartału 2014 roku Emitent zawarł umowę na łączną wartość 810.000,00 zł., polegającą na 

zakupie akcji spółki działającej w branży elektroniki, w tym produkcji elementów 

wykorzystywanych przy pozyskiwaniu alternatywnych źródeł energii. Na dzień publikacji raportu 

Spółka rozliczyła przedmiotową umowę. Zarząd podkreśla, iż działania prowadzone w kwietniu 

2014 roku w tym zakresie wpłynęły korzystnie na końcowy wynik finansowy Spółki, uzyskując 

dodatnią stopę zwrotu. 

Inwestycja w obszarze odnawialnych źródeł energii ma charakter długoterminowy, o ile nie 

wystąpią czynniki wpływające na zmianę strategii inwestycyjnej. Należy wspomnieć, iż zgodnie 
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z Dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE powinny stopniowo zwiększać udział energii 

ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz w sektorze transportowym. Polityka 

energetyczna Polski koncentruje się na wzroście udziału OZE w finalnym zużyciu energii do 

poziomu 15,5% w 2020 r. (19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 

10,2% dla paliw transportowych). Z dniem 4 maja 2015 roku weszła w życie ustawa o OZE, która 

kompleksowo reguluje kwestie związane z nowym systemem wsparcia tego rodzaju energetyki. 

Kluczowe zapisy dotyczą wprowadzenia aukcji OZE oraz systemu taryf gwarantowanych dla 

mikroinstalacji. wytwarzających energię np. z paneli fotowoltaicznych czy wiatraków, które cechują 

się największym potencjałem pośród odzyskiwalnych źródeł energii. Wejście nowej ustawy o OZE 

powinno wpłynąć zachęcająco na inwestycje w tej branży. 

W świetle nowych uregulowań, zdaniem Zarządu CDE S.A. inwestycja w obszarze OZE jest 

inwestycją perspektywiczną. 

- nowe technologie w obszarze IT - CDE S.A. jest akcjonariuszem WEEDO Polska S.A. i na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu udział w kapitale zakładowym stanowi 0,49%. Zmniejszenie 

udziału spowodowane jest podwyższeniem kapitału zakładowego WEEDO Polska S.A., przy 

jednoczesnym scaleniu akcji, w związku z czym zmniejszeniu uległa ilość akcji posiadanych przez 

Emitenta. 

Działając w tym zakresie, Emitent w trzecim kwartale 2014 roku zainwestował w firmę ZMorph 

kupując udziały tej spółki, która specjalizuje się w produkcji innowacyjnych drukarek 3D. Szybko 

rozwijająca się metoda przestrzennego druku 3D wykorzystywana jest w coraz liczniejszych 

dziedzinach życia, dlatego z punktu widzenia Emitenta poszerzenie działalności inwestycyjnej o ten 

sektor może przynieść wymierne korzyści dla Spółki oraz jej Akcjonariuszy. O zdarzeniu tym CDE 

S.A. informowała na swojej stronie internetowej. Z uwagi na szacowaną wartość umowy, 

nieprzekraczającą 20% kapitału własnego Emitent nie miał obowiązku raportowania. 

- sektor produkcyjny i handlowy – rozszerzenie działalności inwestycyjnej Emitenta w tym 

kierunku spowodowane było zmianami otoczenia makroekonomicznego, w szczególności 

drastycznym spadkiem cen ropy naftowej oraz wyjątkowo niskimi stopami procentowymi w kraju, 

które w konsekwencji mogą przyczynić się do wyraźnej poprawy wyników tej branży. Na dzień 

publikacji niniejszego Raportu, Emitent rozważa inwestycję ze środków emisyjnych w jedną ze 

spółek z tego sektora z uwzględnieniem podmiotów notowanych na rynku publicznym.  

Istotnym z punktu widzenia Emitenta działaniem o charakterze inwestycyjnym podjętym 

pod koniec 2014 roku oraz w lutym 2015 było nabycie powyżej pięciu procent udziału w kapitale 

zakładowym oraz tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Abpol Company Polska 

S.A. Decyzja o wejściu do akcjonariatu spółki zajmującej się dystrybucją produktów FMCG 
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(produktów szybkozbywalnych) podyktowana była dobrymi perspektywami jej rozwoju. 

W połowie marca 2015 roku CDE S.A. zmniejszyło dotychczas posiadany udział w tej Spółce poniżej 

progu 5%. Zarząd wskazuje, iż Emitent uzyskał dodatnią stopę zwrotu z tej inwestycji. 

 W okresie objętym niniejszym raportem, poza realizowanymi projektami wpisującymi się 

w profil działalności Spółki, podejmowane były również inne czynności istotnie wpływające na 

funkcjonowanie Emitenta. Z początkiem drugiego kwartału minionego roku ważnym zdarzeniem 

była podjęta przez Zarząd uchwała w sprawie emisji obligacji serii A, w wyniku której objętych 

zostało 380 obligacji na okaziciela o wartości 1.000 zł każda. Środki pochodzące z emisji obligacji 

przeznaczane są na realizację strategii CDE S.A. Należy zwrócić uwagę, iż do dnia publikacji 

Rocznego Raportu Emitent dokonał terminowej spłaty pierwszej i drugiej transzy odsetek od 

obligacji. 

 Jednym z zasadniczych obszarów podejmowanych działań CDE S.A. w 2014 roku, była 

realizacja Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego do kwoty 520.000,00 zł. poprzez emisję akcji nowej serii F. Motywem 

podjętych działań przez Zarząd w tym zakresie było pozyskanie inwestorów, mających na celu 

objęcie akcji serii F, wyemitowanych na podstawie podjętej uchwały. Z powodzeniem objętych 

zostało 750.000 akcji na okaziciela serii F o wartości emisyjnej 1,02 zł za akcję oraz o wartości 

nominalnej 0,10 zł. każda. Wyżej wymienione akcje zostały zarejestrowane w dniu 10 grudnia 2014 

roku. Kontynuując realizację treści uchwał podjętych przez WZA, Zarząd informuje, iż na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu ww. akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect 

w dniu 20.05.2015 r. na podstawie Uchwały Nr 445/2015 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 11 

maja 2015 r. Proces związany z dopuszczeniem akcji do obrotu realizował IDMSA.PL Doradztwo 

Finansowe sp. z o. o., pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta (raport EBI nr 9/2015). 

 Przez 2014 rok Emitent realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

Działanie 8.2 – wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Intencją jest stworzenie 

oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb CDE S.A. z jej kluczowymi 

partnerami, który zautomatyzuje procesy biznesowe, ułatwiając tym samym działalność Spółki. 

Wartość projektu oszacowana została na 686.700,00 zł., natomiast kwota dofinansowania wynosi 

480.690,00 zł., czyli 70% całkowitej kwoty. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło z początkiem 

stycznia 2014 roku, natomiast zakończenie wdrażanego systemu planowane jest na koniec maja 

2015 roku. Początkowo projekt realizowany miał być do końca grudnia 2014 roku, jednak strony 

podpisały aneksy do umowy, na mocy których okres kwalifikowalności wydatków został 
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wydłużony do 31.05.2015 roku. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Emitent złożył 

wniosek o przedłużenie realizacji projektu do końca lipca br.  

 

4.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki 

 

Zarząd planuje rozszerzyć działania inwestycyjne poprzez zwiększenie zaangażowania w spółki 

z sektora OZE, ze względu na podpisanie ustawy o odnawialnych źródłach energii przez prezydenta 

Bronisława Komorowskiego w dniu 11 marca 2015, która weszła w życie z dniem 4 maja 2015 

roku. Ustawa jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju polskiego rynku energetycznego, który 

zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE powinien zwiększyć udział źródeł odnawialnych w finalnym 

zużyciu energii do poziomu 15,5% w 2020 roku.  

Znaczna część przepisów ustawy nawiązuje do długo oczekiwanego systemu wsparcia dla 

wytwórców tego typu energii. Zasadnicze zmiany dotyczą wprowadzenia systemu taryf 

gwarantowanych, które zapewniają prosumentom sprzedaż energii elektrycznej produkowanej 

w małych instalacjach OZE, po cenach gwarantowanych przez 15 lat. Kluczowe zapisy dotyczą 

również wprowadzenia zmiany systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny OZE 

prowadzony oddzielnie dla różnych technologii oraz dla dużych i małych instalacji. 

Emitent wskazuje, że zmiany w nowej ustawie o OZE w znacznym stopniu poprawiły ekonomikę 

inwestycji w małą instalację fotowoltaiczną, która w ocenie Zarządu będzie inwestycją pewną 

i przynoszącą bezpieczną stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Ze względu na duży potencjał 

fotowoltaiki, jak również pomp ciepła, są one głównym obszarem zainteresowania planowanych 

inwestycji Zarządu Spółki w sektorze OZE. 

CDE S.A. zauważa, że przed wprowadzeniem ustawy o OZE panował zastój na rynku 

inwestycyjnym związanym z projektami dotyczącymi wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 

gdyż trudno było przewidzieć, czy w świetle przyszłych przepisów produkcja energii będzie 

opłacalna. Wprowadzenie nowych regulacji w tym zakresie daje szansę rozwoju sektora 

energetycznego, a także pozwala na uruchomienie szerokich inwestycji w OZE, głównie ze względu 

na oferowane wsparcie oraz przewidywane bezpieczne i długotrwałe zwroty inwestowanych 

środków. 

 

4.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

Spółka w 2014 r. nie prowadziła badań. 
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4.6. 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 2014 r. nie nabywała akcji własnych.  

 

4.7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu 

emitent jest na nie narażony 

 

Ryzyko związane ze strukturą finansowania  

Działalność Emitenta finansowana jest zarówno ze środków własnych, jak i kapitału obcego, w tym 

obligacji oraz pożyczek. Istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia się wyników finansowych 

osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta, CDE S.A. nie będzie w stanie wywiązywać się ze 

swoich zobowiązań finansowych, a w skrajnym przypadku może to doprowadzić to do utraty 

wypłacalności. Emitent stara się utrzymywać udział kapitału obcego w finansowaniu działalności 

Emitenta na bezpiecznym poziomie nie przekraczającym 50% ogółu pasywów. W ocenie Zarządu 

Emitenta, Spółka jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, a ryzyko związane 

z wykorzystaniem kapitału obcego jest dodatkowo redukowane poprzez odpowiednie planowanie 

finansowe. 

 

Ryzyko związane z działalnością inwestycyjną  

Poza kluczowymi obszarami działalności Spółki jak pośrednictwo finansowe oraz pośrednictwa 

związane z rynkiem papierów wartościowych, CDE S.A. kontynuuje także działalność inwestycyjną. 

Działalność Emitenta w przedmiotowym zakresie, poza dostępnością środków finansowych, 

uzależniona jest od możliwości pozyskania nowych projektów inwestycyjnych. Istnieje ryzyko, że 

podjęte przez Zarząd działania mające na celu pozyskanie nowych projektów będą 

niewystarczające. Niekorzystnie na możliwość pozyskania nowych inwestycji może wpłynąć także 

wzrost konkurencji w branży, a także rozwój alternatywnych metod finansowania projektów. 

Ponadto istnieje ryzyko związane z etapem rozwoju oraz poziomem osiąganych wyników 

finansowych potencjalnych celów inwestycji, którego materializacja może oznaczać nie uzyskanie 

oczekiwanej stopy zwrotu, a także stratę zainwestowanego kapitału. Inwestycje w podmioty 

notowane na rynkach giełdowych wiążą się ponadto ze zmiennością wyniku finansowego 

wynikającą ze sposobu wyceny i prezentacji takich aktywów. Każdy z wymienionych wyżej 

aspektów może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta. Zarząd Emitenta 
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zapewnia, iż dokonanie jakiejkolwiek inwestycji poprzedzone jest dogłębną analizą oraz oceną 

perspektyw rozwoju danego podmiotu. Wskazane działania mają na celu zapewnienie selekcji 

najbardziej obiecujących projektów, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości spółek 

wchodzących w skład portfela inwestycyjnego oraz maksymalizacji ich potencjału rynkowego. 

 

Ryzyko zmienności stóp procentowych  

Działalność Emitenta jest finansowana z wykorzystaniem kapitału obcego, m.in. obligacji oraz 

pożyczek. Ewentualna zmiana wysokości stóp procentowych nie pozostanie bez wpływu na 

działalność Spółki. Materializacja niniejszego ryzyka w postaci wzrostu stóp procentowych 

spowoduje podwyższenie kosztów finansowania długiem, tj. kosztów odsetkowych, co w 

konsekwencji negatywnie wpłynie na wynik finansowy Emitenta. Zarząd zauważa, iż Rada Polityki 

Pieniężnej w okresie od połowy 2012 roku regularnie obniża stopy procentowe, wpływające na 

poziom WIBOR, na którym oparte jest oprocentowanie kapitału dłużnego Emitenta, powodując, że 

są one obecnie najniższe w historii. 

 

Ryzyko wykluczenia instrumentów finansowych 

Spółka inwestując w instrumenty finansowe ponosi ryzyko związane z zawieszeniem, 

wykluczeniem bądź na podstawie szczególnych przepisów anulowaniem instrumentów 

finansowych. Zarząd podejmując decyzje inwestycyjne dokłada wszelkich starań, aby 

zminimalizować to ryzyko. 

 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta 

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego 

inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka 

związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno 

w krótkim, jak i długim terminie. 

 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się 

przyszłego kursu akcji i płynności obrotu 

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń 

kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego 

kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji 
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Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć 

w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 

 

Ryzyko związane z obsługą rynku dłużnego 

Spółka pośrednicząc w pozyskaniu finansowania poprzez instrumenty dłużne ponosi ryzyko 

związane z nieprzekazaniem przez Emitenta pełnego obrazu sytuacji finansowej podmiotu 

ubiegającego się o finansowanie. Zarząd informuje, iż podejmuje działania mające na celu 

zminimalizowanie tego ryzyka przy realizacji projektu.  

 

Ryzyko zmian w przepisach podatkowych  

Polski system podatkowy jest niestabilny i charakteryzuje się częstymi zmianami oraz brakiem 

jednoznacznej wykładni. Prowadzi to do różnych interpretacji przepisów przez organy skarbowe 

i podmioty gospodarcze, co sprawia, że Spółka funkcjonuje w niepewnym otoczeniu prawnym. 

Dodatkowo długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania 

wysokich kar pieniężnych przez organy podatkowe wzmacniają wagę tego ryzyka. Zmiana systemu 

podatkowego może wpłynąć negatywnie na rozwój Emitenta. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz ich interpretacji  

Otoczenie prawne w Polsce uznawane jest za mało stabilne. Przepisom brakuje jednoznacznej 

interpretacji, a licznym zmianom towarzyszą kosztowne procesy ich monitorowania, a następnie 

adaptacji przedsiębiorstw do nowych warunków. Szczególnie istotne dla rozwoju działalności 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. są zmiany przepisów w zakresie prawa podatkowego, 

kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz aktów prawnych związanych z rynkiem 

kapitałowym. Skutkiem niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki wzrostu oraz 

pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, rozumiane jako spadek przychodów oraz zysków 

Spółki. Istnieje zatem ryzyko, że wprowadzone zmiany przepisów prawnych mogą negatywnie 

wpłynąć na działalność oraz sytuację finansową Emitenta.  

 

Czynniki ryzyka opisane powyżej nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten 

sposób postrzegane. Ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej, 

również inne, nieujęte powyżej czynniki ryzyka mogą wpływać na działalność Spółki.  
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4.8. Informacje dodatkowe 

 Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną Spółki w 2014 roku Zarząd kontynuował swoje 

zaangażowanie w obszarze OZE nabywając kolejne akcje spółki INVENTI S.A. z siedzibą 

w Bydgoszczy. Obecnie CDE S.A. posiada 12,45 % udziału w kapitale własnym tej spółki oraz tyle 

samo w głosach na WZA. Ponadto Emitent realizując strategię inwestycyjną w tym sektorze, zawarł 

umowę na łączną wartość 810.000,00 zł., polegającą na zakupie akcji spółki działającej w branży 

elektroniki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu CDE S.A. rozliczyła przedmiotową umowę, 

przyczyniając się do wygenerowania dodatniej wartości dla Spółki oraz Akcjonariuszy. 
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5. Oświadczenie Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie Zarządu spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w 
sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres 
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
 

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, 

roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki 

zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych 

z prowadzoną działalnością. 

 

 

 

 

 

 

 

         Paweł Jankowski 

 

         Wiceprezes Zarządu 
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Oświadczenie Zarządu spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w 
sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
 
 
Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki 

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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. 

 

 

 

 

 

         Paweł Jankowski 

 

         Wiceprezes Zarządu 
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6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Opinia i raport biegłego rewidenta znajdują się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego  

raportu.  

 

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 

Spółka stosuje wszystkie zapisy 
tego punktu z wyłączeniem 
transmisji obrad WZA przez 
Internet, rejestracji przebiegu 
obrad i upublicznienia go na 
stronie internetowej. W opinii 
Zarządu koszty związane 
z techniczną obsługą transmisji 
oraz rejestracji posiedzeń WZA 
przez Internet są 
niewspółmierne 
do ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 

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 

Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady 
w przyszłości. 

3.4. życiorysy zawodowe członków 
organów spółki, TAK  
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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, NIE 

Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady 
w przyszłości. 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz 
z założeniami do tych prognoz 
(w przypadku gdy emitent takie publikuje), 

NIE 

Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady 
w przyszłości. 

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 

Spółka realizuje postanowienia 
w zakresie przekazania 
informacji o datach publikacji 
finansowych raportów 
okresowych, WZA 
z wyłączeniem spotkań 
z inwestorami, analitykami oraz 
konferencji prasowych 

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, 

TAK  

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

NIE DOTYCZY 

Zarząd Spółki informuje, iż do 
chwili publikacji niniejszego 
raportu nie spotkał się 
z potrzebą realizacji niniejszych 
zapisów. Jednakże deklaruje, 
iż w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby będzie miał na 
względzie zapewnienie 
wszystkim akcjonariuszom 
pełnego dostępu do informacji. 
Transparentność prowadzonych 
działań jest bowiem, według 
osób odpowiedzialnych za 
Spółkę, niezbędna do 
podejmowania racjonalnych 
decyzji inwestycyjnych. 

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

NIE DOTYCZY 

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

NIE DOTYCZY 

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 

W okresie objętym obowiązkiem 
współpracy z Autoryzowanym 
Doradcą wszystkie 
postanowienia zawarte 
w niniejszym zapisie zostały 
zamieszczone na portalu 
internetowym. 

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.   

 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  
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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 

Spółka nie wykorzystuje obecnie  
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdującą się na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl, 
jednakże zapewnia 
wystarczający dostęp do 
informacji poprzez prowadzenie 
działu „Relacje Inwestorskie”  
na stronie www.cdesa.pl 

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 

W okresie objętym obowiązkiem 
współpracy z Autoryzowanym 
Doradcą wszystkie 
postanowienia zawarte 
w niniejszym zapisie zostały 
zrealizowane. 

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 

W okresie objętym obowiązkiem 
współpracy z Autoryzowanym 
Doradcą wszystkie 
postanowienia zawarte 
w niniejszym zapisie zostały 
zrealizowane. 

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

NIE DOTYCZY 

W okresie objętym obowiązkiem 
współpracy z Autoryzowanym 
Doradcą wszystkie 
postanowienia zawarte 
w niniejszym zapisie zostały 
zrealizowane. 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

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

NIE DOTYCZY  

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

TAK  

10.  

 

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

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 

NIE 

Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady 
w przyszłości. Emitent będzie 
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spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

jednak organizować spotkania 
z inwestorami, analitykami 
i mediami tak często, jak będzie  
to możliwe i niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania 
Spółki.  

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. 

TAK  

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. 

TAK  

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. 

TAK  

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. 

TAK  

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

TAK  
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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 
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. 

NIE 

W chwili obecnej zasada ta nie 
jest stosowana przez Emitenta. Z  
uwagi na fakt, iż publikowane 
raporty bieżące i okresowe  
zapewniają akcjonariuszom oraz 
inwestorom dostęp do  
kompletnych i wystarczających 
informacji dających pełny obraz  
sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta 
nie widzi w chwili obecnej  
konieczności publikacji 
raportów miesięcznych.  Spółka 
nie wyklucza zmiany swojego 
stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady 
w przyszłości. 

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. 

TAK  

17. Skreślony.   

 

 
         Paweł Jankowski 
 
         Wiceprezes Zarządu 


