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Raport miesięczny za grudzień 2015 r.

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta
mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondygnacji finansowej oraz wyników
finansowych emitenta.
W grudzień 2015 Spółka zrealizowała obrót netto w wysokości 327.494,51 zł. W porównaniu do
okresu analogicznego (przychód netto w XII/2014 711.044,26 zł) są niższe o ponad 53 % od
przychodów za grudzień wygenerowanych w roku poprzednim.
Spółka obserwuje stabilne zainteresowania świadczonymi usługami w zakresie księgowości i
ustabilizowaniem się zleceń natomiast w zakresie doradztwa finansowego oraz restrukturyzacji
wstrzymanie zleceń.
Aktualna sytuacja gospodarcza w kraju, a w szczególności brak potwierdzenia pewności co do
przyjętych założeń finansowych w otoczeniu umiarkowanego wzrostu gospodarczego oraz brak
realizacji przyjętych programów unijnych skierowanych dla MŚP w otoczeniu umiarkowanego
wzrostu gospodarczego cały czas przekłada się na wstrzymanie projektów businessowych w
zakresie fuzji, połączeń. Dodatkowo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, świadczenia
usług doradztwa finansowego Emitent zauważył wstrzymanie realizacji projektów co potwierdza
sprzedaż w grudniu jak i w części roku 2015. Zapotrzebowanie na w/w usługi jest wprost
skorelowane z bieżącą sytuacją gospodarczą.
Należy potwierdzić, że zlecenia na doradztwo w bieżącym okresie spadły.
Napływ zapytań w grudniu od całkowicie nowych klientów, odnośnie zakładania nowych
podmiotów, do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla nowej działalności gospodarczej również
spadł, co od razu przełożyło się na zmniejszenie nowych zleceń dla Spółki na świadczenia usług.
Emitent obserwuje u swoich klientów gwałtowne pogorszenie nastrojów oraz całkowity brak
chęci podejmowania ryzyka inwestycyjnego w zakresie rozwoju swoich przedsiębiorstw.
Kluczowym elementem, aby wzrost gospodarczy przełożył się wprost na przychody Spółki
będzie redystrybucja środków Unijnych z nowej perspektywy dla SM businessu.
Spółka monitoruje na bieżąco zmiany w strukturze zleceń, jeżeli tendencja za grudzień okaże się
(stała) zmiana może wpłynąć na przychody i generowany zysk przez Spółkę w roku 2016 co
może znaleźć odzwierciedlenie w raportach okresowych .
W ocenie Spółki największe bieżące zagrożeniem (ryzyko) dla realizacji prognoz 2015 r. jest
wydłużanie się terminów płatności dokonywanych przez Zleceniobiorców ze względu na nadal
trudną sytuacji finansową ich kontrahentów - zatory płatnicze, trudności z uzyskaniem
finansowania zewnętrznego oraz upadłości kontrahentów oraz trwałości i wysokości bieżącego
cyklu gospodarczego. Odnośnie uzyskiwania finansowania zewnętrznego przez kontrahentów
Spółki obserwuje się tendencję poprawy dostępności kredytowania ze względu na wsparcie Bank
BGK.
Na dzień dzisiejszy w ocenie Zarządu nadal występuje wysokie ryzyko, że wzrost gospodarczy w
pierwszej połowie roku 2016 będzie ciągle nie za wysoki, co przełoży się na brak wzrostu
konsumpcji a tym samym braku dodatniej dynamiki sprzedaży u większości klientów, którzy
obsługiwani są przez Kancelarię. Jednakże napływ środków Unijnych do gospodarki powinien
doprowadzić, że wzrost gospodarczy będzie umiarkowany, stabilny z tendencją rosnącą, cykle w
gospodarce wydłużą się z korzyścią dla podmiotów SM businessu, innymi słowy następny spadek
koniunktury w gospodarce będzie oczekiwany poza horyzontem roku 2017.
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Emitent szacuje, że wpływ wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych w
znacznej części ze środków Unijnych będzie miało głębsze odzwierciedlenie w realnej
gospodarce dopiero w III kwartale 2016 r. co oznacza, że przez całe pierwsze dwa kwartały roku
2016 r. z tej strony będzie brak wsparcia dla bieżącego wzrostu gospodarczego.
Emitent dysponuje obecnie stałym portfelem zleceń na świadczenie usług księgowych oraz
doradztwa finansowego. Zlecenia te zagwarantowały Emitentowi uzyskanie w bieżącym okresie
stabilnych wyników finansowych ugruntowanych w latach poprzednich co pozwoli na dalszą
konsekwentną realizację strategii przyjętej w Dokumencie Informacyjnym.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły inne istotne zmiany tendencji lub
zdarzenia w otoczeniu rynkowym DANKS S.A. mające fundamentalne znaczenie dla bieżących
wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu
bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:
a) EBI

2015-12-23 bieżący 40/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji
2015-12-16 bieżący 39/2015 Raport miesięczny za listopad 2015
2015-12-04 bieżący 38/2015 Informacje dotyczące planowanego skupu akcji własnych Emitenta

b) ESPI
Nie wystąpiły.
3) Informacja na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym raportem.
Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w
związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A oraz akcji serii B
Emitenta. W okresie objętym raportem, tj. w grudniu 2015 roku, nie miała miejsca realizacja
celów emisji.
4) Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które
miały miejsce w okresie objętym raportem.
W grudniu doszła do skutku emisji akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 22 lipca 2015 roku.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 października 2015 roku
Data zakończenia subskrypcji: 21 grudnia 2015 roku
2) Data przydziału akcji:
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14 grudnia 2015 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru
(zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe.
21 grudnia 2015 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach
uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D
4) Liczba akcji serii D objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:
a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych:
791.062 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa)
b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych:
313.524 (trzysta trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery)
c) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji
nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu
dodatkowego):
895.414 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czternaście)
- Suma objętych akcji serii D: 2.000.000 (dwa miliony)
- Poziom objęcia emisji akcji serii D: 100 %
5) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów
finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze)
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 129 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 32 osób w transzy zapisów dodatkowych,
- 2 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w
poszczególnych transzach:
- 129 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 32 osób w transzy zapisów dodatkowych,
- 2 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.
Łączna liczba osób, którym przydzielono akcje: 163
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9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o
subemisję:
W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.

W nawiązaniu do podjętej przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 lipca 2015 roku
uchwały nr 15 w sprawie m.in. udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę
akcji własnych (raport EBI nr 22/2015 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki Danks
S.A. w dniu 22.07.2015 - po przerwie) Zarząd Emitenta informuje, iż podtrzymuje plany
Spółki związane ze skupem akcji własnych w celu określonym w przedmiotowej uchwale.
Jednakże w związku z tym, iż upoważnienie udzielone Zarządowi do ustalenia
szczegółowych warunków skupu oraz do jego realizacji wygasa w dniu 26 grudnia 2015 roku
brak realizacji programu skupu w 2015 roku spowodowane było umożliwieniem udziału w
skupie akcjonariuszom akcji serii D. Zarząd Emitenta w styczniu 2016 roku ogłosi Walne
Zgromadzenie, w porządku obrad którego umieści ponownie propozycję podjęcia uchwały w
sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych.

5) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu i lutym
2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z
inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).
31 stycznia 2016 – harmonogram raportów okresowych w 2016 r.
Do 14 lutego 2016 – publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2016 r

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu
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