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1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 

 

1.1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 

Firma: EBC Solicitors S.A.  

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

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

tel.: + 48 22 419 20 70 

faks: + 48 22 419 20 69 

Internet: www.ebcsolicitor.pl  

E-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl  

KRS: 0000266826 

REGON: 140778886 

NIP: 525-23-82-713 

 

1.2. Podstawowe informacje o spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

 

Opis Grupy Kapitałowej oraz spółek wchodzących w jej skład znajduje się w sprawozdaniu Zarządu 

z działalności Grupy Kapitałowej, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. 

  

http://www.ebcsolicitor.pl/
mailto:ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl
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2. Pismo zarządu 

 

Szanowni Państwo, 

 

przekazuję Państwu skonsolidowany i jednostkowy raport EBC Solicitors S.A. prezentujący wyniki finansowe 

oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2015. 

 

Rok 2015 był dla Grupy EBC Solicitors i samego EBC Solicitors S.A. rokiem bardzo udanym. Udało nam się 

zakończyć budowę bardzo atrakcyjnego portfela inwestycyjnego, który powinien wygenerować istotne przychody 

w kolejnych okresach. Jednocześnie umocniła się pozycja Grupy jako inwestora specjalizującego się 

w inwestycjach w innowacyjne projekty biznesowe na wczesnym etapie rozwoju, zwłaszcza te oparte o wyniki 

prac badawczo - rozwojowych. Powinno to pozwolić na pozyskanie w kolejnych okresach istotnych środków na 

nowe inwestycje. Dzięki bardzo dobremu wynikowi emisji akcji serii C pozwala to nam zakładać dalszy rozwój 

działalności inwestycyjnej, która powinna zacząć niebawem generować istotne zyski dla Grupy. W połączeniu z 

regularną wypłatą dywidendy czyni to akcje EBC Solicitors S.A. atrakcyjną ofertą dla akcjonariuszy, zapewniając 

przewidywalne zyski z dywidendy w połączeniu z atrakcyjną perspektywą wzrostu wartości akcji. 

 

W roku 2015 segment doradczo-usługowy, reprezentowany przez EBC Solicitors S.A., oraz wyspecjalizowane 

spółki zależne i stowarzyszone (EastSideCapital S.A. oraz Stratego Doradztwo Księgowe S.A.), osiągnął 

satysfakcjonujące wyniki finansowe. Dzięki temu Zarząd EBC Solicitors po raz kolejny może rekomendować 

Akcjonariuszom wypłacenie znaczącej części zysku EBC Solicitors S.A. w formie dywidendy. 

 

Rok 2015 stał również pod znakiem intensywnego rozwoju segmentu inwestycyjnego. W ramach dwóch 

inkubatorów przedsiębiorczości, które wchodzą w skład Grupy, zakończyliśmy budowę bardzo atrakcyjnego 

portfela inwestycyjnego Jestem przekonany, że pośród spółek w które zainwestowaliśmy jest wiele takich, które 

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

zapewniając nam bardzo satysfakcjonujące zyski z wyjść kapitałowych. 

 

Mam głębokie przekonanie, że to co osiągnęliśmy w roku 2015 jest satysfakcjonujące dla wszystkich naszych 

Akcjonariuszy. Co przy tym równie istotne, jestem też przekonany, że dzięki temu co osiągnęliśmy najbliższe lata 

będą dla Akcjonariuszy EBC Solicitors, do których sam się zaliczam, jeszcze bardziej udane. 

 

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

obdarzają. Zapewniam, że w roku 2016 nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz skutecznego pomnażania 

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

 

Z wyrazami szacunku 
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3. Wybrane dane finansowe za rok 2015 

 

3.1. Dane jednostkowe 

 

 

w tys. zł w tys. EUR 

2015 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 

Przychody ze sprzedaży 1 449 254,61 2 199 150,64 346 313,95 524 944,65 

Zysk (strata) ze sprzedaży -126 607,06 386 134,60 -30 254,03 92 171,63 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 514,57 510 494,50 6 813,84 121 856,75 

Zysk (strata) brutto 1 075 164,68 720 084,21 256 921,40 171 886,52 

Zysk (strata) netto 969 455,46 659 349,88 231 661,12 157 389,03 

Przepływy pieniężne netto z działalności opera-

cyjnej 
26 966,83 882 737,53 6 443,99 210 712,42 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwe-

stycyjnej 
-2 809 720,39 -246 637,84 -671 410,91 -58 873,28 

Przepływy pieniężne netto z działalności finan-

sowej 
2 773 362,00 -515 111,37 662 722,71 -122 958,82 

Przepływy pieniężne netto razem -9 391,56 120 988,32 -2 244,21 28 880,32 

Aktywa razem 7 704 927,08 3 786 973,15 1 808 031,70 888 481,14 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 488 592,61 1 172 546,24 349 311,89 275 097,07 

Kapitał (fundusz) akcyjny 1 200 000,00 300 000,00 281 590,99 70 384,53 

Kapitał własny 9 311 226,65 4 441 771,19 2 184 964,60 1 042 106,65 

 

--- 

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu obowiązującego na 31 grudnia 2015 

r:: 4,2615 PLN/EUR i na 31 grudnia 2014 r.: 4,2623 PLN/EUR. 

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną 

średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w 

2015 roku 4,1848 PLN/EUR; (w 2014 r.: 4,1893 PLN/EUR). 

  



 
 

 

6/13 

3.2. Dane skonsolidowane 

 

 
 w tys. zł  w tys. EUR 

2015 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 

Przychody ze sprzedaży 2 961 560,90 5 153 174,69 707 694,73 1 230 080,13 

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 126 362,85 942 697,72 -269 155,72 225 025,12 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -329 572,05 733 725,01 -78 754,55 175 142,63 

Zysk (strata) brutto -917 074,70 2 088 587,37 -219 144,21 498 552,83 

Zysk (strata) netto -406 373,86 1 772 002,16 -97 107,12 422 982,88 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
15 522 895,07 3 826 034,16 3 709 351,72 913 287,22 

Przepływy pieniężne netto z działalności in-

westycyjnej 
-22 963 306,55 -4 728 355,78 -5 487 312,79 -1 128 674,43 

Przepływy pieniężne netto z działalności fi-

nansowej 
5 657 406,00 -1 168 775,90 1 351 894,00 -278 990,74 

Przepływy pieniężne netto razem 346 645,42 -1 191 310,94 82 834,41 -284 369,93 

Aktywa razem 42 599 922,48 21 963 780,18 9 996 461,92 5 153 034,79 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 681 664,74 7 116 865,22 6 730 415,29 1 669 724,14 

Kapitał (fundusz) akcyjny 1 200 000,00 300 000,00 281 590,99 70 384,53 

Kapitał własny 9 352 096,48 5 206 766,81 2 194 555,08 1 221 586,19 

 

--- 

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu obowiązującego na 31 grudnia 2015 

r:: 4,2615 PLN/EUR i na 31 grudnia 2014 r.: 4,2623 PLN/EUR. 

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną 

średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w 

2015 roku 4,1848 PLN/EUR; (w 2014 r.: 4,1893 PLN/EUR). 
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4. Roczne sprawozdania finansowe za rok 2015 

 

Roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe stanowią załączniki do niniejszego raportu. 

 

 

5. Sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. w roku 2015 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta stanowią załącz-

niki do niniejszego raportu. 

 

 

6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finanso-

wego stanowią załączniki do niniejszego raportu. 

 

 

7. Oświadczenia Zarządu 

 

7.1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych 

 

Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą Spółkę, oraz 

że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Ka-

pitałowej EBC Solicitors S.A. oraz wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej EBC Solicitors S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki i Grupy, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyk. 
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7.2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych 

 

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

rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 

prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  
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8. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta  

 

W roku 2015 Emitent przestrzegał część zasad Ładu Korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki 

spółek notowanych na NewConnect”: 

 

lp Dobra praktyka 
Oświadczenie o 

stosowaniu 
Uwagi 

1.  

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną po-

litykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem trady-

cyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych techno-

logii, 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 zgromadze-

nia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować prze-

bieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

TAK 

Z wyłączeniem transmitowania obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 

sieci Internet, rejestrowania przebiegu 

obrad i upublicznienia go na stronie in-

ternetowej. Spółka będzie o tym infor-

mować przed każdym WZ zgodnie z § 4 

ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu 

ASO. 

Informacje dotyczące WZ i jego prze-

biegu Spółka będzie publikowała w po-

staci raportów bieżących i umieszczała na 

stronach internetowych. Akcjonariusze, 

którzy nie brali udziału w WZ będą mo-

gli zapoznać się z zagadnieniami porusza-

nymi na WZ.  

2.  

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do infor-

macji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw 

spółki oraz sposobu jej funkcjonowania 

TAK 

 

3.  
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i za-

mieszcza na niej: 
TAK 

 

3.1.  
podstawowe informacje o spółce i jej działalności 

(strona startowa), 
TAK 

 

3.2.  

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju dzia-

łalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przycho-

dów, 

TAK 

 

3.3.  
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określe-

niem pozycji emitenta na tym rynku, 
TAK 

 

3.4.  życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

3.5.  

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponują-

cym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK 

 

3.6.  dokumenty korporacyjne spółki, TAK  
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3.7.  

zarys planów strategicznych spółki, 

TAK 

Informacje te zostały opublikowane i za-

mieszczone w zakładce Relacje Inwestor-

skie/Prezentacje na stronie www.ebcsoli-

citors.pl 

3.8.  

opublikowane prognozy wyników finansowych na bie-

żący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych pro-

gnoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku 

gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE 

Rozwój Spółki oraz sytuacja rynkowa w 

chwili obecnej nie pozwala na precyzyjne 

wskazanie prognozowanych parametrów 

finansowych. 

3.9.  

strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głów-

nych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wol-

nym obrocie, 

TAK 

 

3.10.  

dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna 

w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z me-

diami, 

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 konfe-

rencji prasowych, 

TAK 

 

3.14.  

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 

wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 

nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjona-

riusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przepro-

wadzania tych operacji. Informacje te powinny być za-

mieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez 

inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

3.15.  (skreślony)   

3.16.  

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych po-

rządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane py-

tania, 

TAK 

 

3.17.  

informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

 

3.18.  
informację o przerwie w obradach walnego zgromadze-

nia i powodach zarządzenia przerwy, 
TAK 

 

3.19.  

informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpi-

sała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Do-

radcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony interneto-

wej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elek-

tronicznej Doradcy, 

NIE 

Emitent zwolniony został z obowiązku 

posiadania Autoryzowanego Doradcy 

http://www.ebcsolicitors.pl/
http://www.ebcsolicitors.pl/
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3.20.  
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję ani-

matora akcji emitenta, 
TAK 

 

3.21.  
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
TAK 

 

3.22. (skreślony)   

4.  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, we-

dług wyboru emitenta, w języku polskim lub angiel-

skim. Raporty bieżące i okresowe powinny być za-

mieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym 

samym języku, w którym następuje ich publikacja zgod-

nie z przepisami obowiązującymi emitenta  

TAK 

 

5.  

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów in-

dywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 

korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 

stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje obecnie indywi-

dualnej sekcji relacji inwestorskich znaj-

dującą się na stroniewww.GPWInfo-

Strefa.pl, jednakże zapewnia pełen dostęp 

do informacji poprzez prowadzenie 

działu „Relacje Inwestorskie” na stronie 

www.ebcsolicitors.pl 

6.  

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyzna-

czyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowa-

nym Doradcą 

NIE 

Emitent zwolniony został z obowiązku 

posiadania Autoryzowanego Doradcy 

7.  

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w 

ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania 

przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, 

emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autory-

zowanego Doradcę.  

NIE 

Emitent zwolniony został z obowiązku 

posiadania Autoryzowanego Doradcy 

8.  

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Do-

radcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzo-

wanego Doradcy.  

NIE 

Emitent zwolniony został z obowiązku 

posiadania Autoryzowanego Doradcy 

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1.  
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 

wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 
TAK  

9.2.  

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świad-

czenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.  

NIE 
Emitent zwolniony został z obowiązku 

posiadania Autoryzowanego Doradcy 

10.  
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczest-

niczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie 
TAK  

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.ebcsolicitors.pl/
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umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi 

na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

11.  

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować pu-

blicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami 

i mediami. 

NIE 
Spółka na bieżąco udziela informacji in-

westorom, analitykom i mediom. 

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 ustale-

nia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie 

decyzji inwestycyjnej. 

TAK  

13.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia korpora-

cyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariu-

szy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  

13a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od ak-

cjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 

spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczaj-

nego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 

399 § 3  

TAK  

14.  

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypa-

dający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każ-

dym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Usta-

lenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wy-

maga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK  

15.  

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie wa-

runki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK  

16.  

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 

dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powi-

nien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zda-

rzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w oce-

nie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 

skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finan-

sowych emitenta, 

TAK  
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•  zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 

przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okre-

sie objętym raportem, 

•  informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 

taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 

okresie objętym raportem, 

•  kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia ma-

jące mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia in-

teresów inwestorów, w szczególności daty publika-

cji raportów okresowych, planowanych walnych 

zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwe-

storami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

16a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku in-

formacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Re-

gulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informa-

cje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent po-

winien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym 

dla przekazywania raportów bieżących na rynku New-

Connect informacje wyjaśniająca zaistniałą sytuację.  

TAK  

17.  (skreślony)   

 


