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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. 

1. W marcu 2017 Spółka zrealizowała obrót netto w wysokości 306.408,46 zł. W porównaniu do 
okresu analogicznego (przychód netto w III/2016 347.031,46 zł) są niższe o prawie -11,8% od 
przychodów za marzec wygenerowanych w roku poprzednim.  

Spółka rejestruje stabilne zainteresowania świadczonymi podstawowymi  usługami w zakresie 
usług księgowych - stabilizacja stałych zleceń - natomiast w zakresie doradztwa finansowego oraz 
restrukturyzacji w lutym nie nastąpił napływ nowych znaczących zleceń co przełożyło się od razu  
na sprzedaż w niskiej wysokości.  

2. Aktualne otoczenie gospodarcze, a w szczególności brak potwierdzenia pewności co do 
przyjętych  założeń finansowych w otoczeniu umiarkowanego wzrostu oraz brak realizacji 
przyjętych we wcześniejszych harmonogramów rozstrzygania programów unijnych skierowanych 
przede wszystkim dla MŚP cały czas przekłada się na wstrzymanie projektów businessowych w 
zakresie fuzji i połączeń. 

W zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, w szczególności świadczenia usług doradztwa 
finansowego w lutym nie zostało pogłębione zainteresowanie realizacją w/w projektów co 
potwierdza niska sprzedaż w bieżącym okresie. Wzrost zapotrzebowania na w/w usługi jest 
wprost skorelowany ze wzrostem rozstrzygnięć programów unijnych przez Zamawiających co 
powinno wymuszać na Wnioskujących przygotowanie stosownych struktur kapitałowo 
finansowych pod dany program, które zakończą się sukcesem podpisania stosownej umowy. 

3. Napływ zapytań w marcu od całkowicie nowych klientów, odnośnie zakładania nowych 
podmiotów, do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla nowej działalności gospodarczej jest nadal 
niski, co przedkłada się na zmniejszenie nowych zleceń dla Spółki na świadczenia usług 
księgowych.  

4. Emitent monitoruje u swoich klientów utrzymanie tendencji wyczekiwania oraz unikania  
podejmowania ryzyka inwestycyjnego w zakresie rozwoju swoich przedsiębiorstw. Naszym 
zdaniem 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. Tendencja  za cały 2016 rok w zakresie 
przychodu i zysku były słabe bez wzrostu, co w całości miało odzwierciedlenie w raportach 
okresowych. Natomiast odnośnie przyjęcia prognoz na rok 2017, na dzień dzisiejszy bardzo 
trudno jest określić prognozowanie wskaźników ze względu na wysokie ryzyko popełnienia błędu 
niedoszacowania. 

W ocenie Spółki największe bieżące zagrożenie (ryzyko) dla realizacji przyjętych przez Spółkę 
założeń na 2017 r. ( nie publikowanych )  jest wydłużanie się terminów płatności dokonywanych 
przez Zleceniobiorców ze względu na nadal niepewną sytuację 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. 

W ocenie Zarządu wzrost gospodarczy w  całym  roku 2017 może być nie za wysoki, co przełoży 
się wprost na brak wzrostu konsumpcji a tym samym braku dodatniej dynamiki sprzedaży u 
większości klientów którzy są obsługiwani są przez Spółkę. Wierzymy jednak, że stopniowy 
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napływ środków Unijnych do gospodarki powinien doprowadzić do wzrostu gospodarczego w 
roku 2017 -z tendencją rosnącą -  a cykle w gospodarce wydłużą się z korzyścią dla podmiotów 
SM businessu, innymi słowy następny spadek koniunktury w gospodarce  będzie oczekiwany 
poza horyzontem roku 2017.  

5. Emitent dysponuje obecnie stałym portfelem zleceń na świadczenie usług księgowych. 
Zlecenia te zagwarantowały Emitentowi uzyskanie w bieżącym okresie stabilnych wyników 
finansowych ugruntowanych w latach poprzednich co pozwala na dalszą konsekwentną realizację 
strategii przyjętej w Dokumencie Informacyjnym Spółki.  

6. Emitent w marcu kontynuował  prace w przygotowaniu oferty na Pośrednika Finansowego w 
programie PFR Starter FIZ w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, 
działanie 3.1. Finansowanie Innowacyjnej Działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału 
podwyższonego ryzyka, działaniu 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter. 

Celem Naboru jest wybór Pośredników Finansowych, którzy w największym stopniu przyczynią 
się do osiągnięcia celu związanego z wyborem przedsiębiorstw kwalifikowanych poprzez 
inwestycje bezpośrednie.  

Zadaniem Pośredników Finansowych będzie dokonanie selekcji oraz inwestycji w  
przedsiębiorstwa kwalifikowane poszukujące finansowania  na rozwój działalności innowacyjnej, 
w oparciu o finansowanie zwrotne zapewnione przez PFR Starter FIZ oraz Inwestora Prywatnego. 

Planowane jest, że Inwestorem Prywatnym będzie Spółka Danks, która na podstawie Umowy 
Inwestycyjnej, dokona inwestycji w Pośrednika Finansowego z własnych środków. Planowana 
inwestycja Emitenta określana jest wstępnie pomiędzy 5 – 8 mln zł., gdzie równoległa inwestycja 
przez PFR Starter FIZ będzie odpowiednio w wysokości 20-32 mln zł.  

7. Dodatkowo Spółka w bieżącym okresie rozpoczęła przygotowania do złożenia wniosku o 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2, 
Wsparcie wdrożenia wyników prac B&R, Poddziałanie 3.2.1, Badanie na rynek - w wysokości 10 
mln zł. celem wdrożenia projektów B&R, które umożliwią wprowadzenia nowej nowoczesnej 
usługi księgowej wraz ze zmianą lokalizacji centrum księgowego na Lublin. 

8. W dniu 17 marca 2017 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian 
w Statucie Emitenta 

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
1.033.548,50 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i 
pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.560.671,30 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset 
siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) tj. o kwotę 527.122,80 zł (pięćset dwadzieścia 
siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt groszy) poprzez rejestrację 5.271.228 
(pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji na 
okaziciela serii E. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, 
po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 15.606.713 
(piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy siedemset trzynaście). Uzyskane środki pieniężne z 
tytułu emisji akcji serii E w kwocie 4.216.982,40 zł. wpłynęły w marcu  na rachunek bankowy 
Emitena.   

9. W marcu została zarejestrowana Spółka zależna w Estonii z siedzibą w Laeva tn 2, Tallinn  pod 
nazwą  Danks Eesti OU numer 14171372 w rejestrze handlowym. Spółka posiada kapitał 
założycielski 2.500 Euro. Spółka w grupie kapitałowej Danks będzie pełnić rolę  Funduszu 
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Private Equity, przez który będzie dokonywać inwestycji finansowych samodzielnie lub 
zaproszonymi inwestorami w Spółki kapitałowe. Lokowanie nadwyżek finansowych pozwoli 
Spółce osiągnąć dodatkowe przychody finansowe. Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą. 

 Emitent prowadzi zawansowane rozmowy z Funduszem Inwestycyjnym na wejście kapitałowe w 
Spółkę Dansk Eesti OU w wysokości 49% udziałów w kwocie 1,5-2,0 mln zł. Po dokonaniu 
ewentualnych zmian udziałowych kapitał podstawowy w spółce Dansk Eesti OU po 
podwyższeniu będzie wynosił 4.950 euro z tego Danks ECDP SA będzie posiadał 51% udziałów 
a Fundusz Inwestycyjny 49%. Planowane jest, że zarządzanie kapitałem Spółki Danks Eesti 
pozostaje w rękach Zarządu Spółki Danks. Podział zysku lub strat podlegać będzie partycypacji 
według udziału w kapitale zakładowym. 

Dodatkowo Spółka zależna Danks Eesti oraz Emitent planuje utworzyć nową spółkę kapitałową 
na bazie części funduszu pieniężnego będącego w posiadaniu Spółki Danks Eesti będącą 
podmiotem typu Venture Capital. Podmiot ten będzie obejmował inwestycje znajdujące się na 
wczesnych etapach rozwoju, tj. etapie zalążkowym, startu oraz wczesnej ekspansji (seed, startup i 
later stage venture) oraz inwestycje tupu Crowdfunding poprzez organizowanie finansowania dla 
różnego rodzaju projektów przez rozporoszoną społeczność inwestorów, która zostanie wokół 
tych projektów zorganizowana.  

10. 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 

2017-03-17 bieżący 7/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie 

2017-03-16 bieżący 6/2017 Raport miesięczny za luty 2017 

 

b) ESPI 

2016-03-30 RB_ ASO 12/2017  Zmiana stanu posiadania     

2016-03-28 RB_ ASO 11/2017    Zawiadomienie sporządzonym na podstawie art. 19 MAR   

2016-03-28 RB_ ASO 10/2017    Zmiana stanu posiadania    

2016-03-28 RB_ ASO 9/2017    Zmiana stanu posiadania   

2016-03-28 RB_ ASO 8/2017    Negatywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie z Unii 
Europejskiej projektu związanego ze wzrostem 
konkurencyjności MŚP.    

2016-03-16 RB_ ASO 7/2017   Zarejestrowanie spółki zaleznej    
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3) Informacja na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 
miała miejsce w okresie objętym raportem. 

Nie wystąpiły. 
  
4) Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które 
miały miejsce w okresie objętym raportem. 

Dnia 17 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) dokonał rejestracji zmiany 
wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie 
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks – Europejskie Centrum 
Doradztwa Podatkowego S.A. z dnia 21 listopada 2016 roku związanych z emisją akcji serii 
E. 

5) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu i maju 
2017 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z 
inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).  

Do 14 maja 2017 – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2017 r 

15 maja 2017 – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017 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  


