Warszawa, dnia 12 czerwca 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
EQUITIER S.A.
z wyników oceny
sprawozdania finansowego spółki EQUITIER S.A. za okres od
01.01.2013r. do 31.12.2013 r.,
„Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2013 roku”
oraz
„Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto”

Rada Nadzorcza EQUITIER S.A. zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok
2013, sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2013, a także z opinią i raportem
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz zgodnie z obowiązkami
nałożonymi przez §15 ust. 15 Statutu Spółki, dokonała oceny następujących dokumentów:
•

Sprawozdanie finansowe spółki EQUITIER S.A. za okres od 01.01. r. do 31.12.2013 r.

•

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

•

Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto.

Sprawozdanie zostało zbadane przez Continuum Consulting Group Poland Sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu kod 61-479, przy ul. Wspólnej 40, wpisaną w Krajowej Izbie Biegłych
Rewidentów pod nr 3644.
Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat
Rachunek Zysków i Strat

Amortyzacja
Przychody netto ze sprzedaży

Wartości w PLN
01.01.2012-31.12.2012
0,00
-

01.01.201131.12.2011
23 733,36
119 320,00
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Zysk (strata) na sprzedaży
Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-334 172,64
-334 235,14

-1 007 715,23
-1 158 010,33

Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto

-502 868,44
-479 894,44

-1 499 490,72
-1 434 118,72

Bilans (Dane w PLN)
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Aktywa obrotowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

Stan na 31.12.2012
1 004 661,68
34 798,00
94 661,27
606,59

Stan na 31.12.2011
1 484 556,12
28 158,00
422 577,58
321 190,10

97 689,69

93 514,81

Sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z księgami oraz przyjętą polityką
rachunkowości.
Rok 2013 zakończył się dla Spółki stratą netto w wysokości 479 894,44 zł. Strata była
znacznie niższa niż w roku 2012. Ograniczone zostały koszty ponoszone przez Spółkę, w tym
w głównej mierze koszty ponoszone z tytułu wynagrodzeń oraz usług obcych. W roku 2013
Spółka prowadziła przygotowania do wprowadzenia nowej strategii działalności, przyjętej
oficjalnie po okresie sprawozdawczym, 7 stycznia 2014 roku. Zgodnie z nową strategią
EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej
się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Na dzień przygotowania
niniejszego sprawozdania, Spółka posiada 100% w kapitale zakładowym spółki EQUITIER
PARTNERS Sp. z o. o., która tworzy ogólnopolską sieć partnerów świadczących usługi
doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych oraz spółce EQUITIER CAPITAL
PARTNERS Sp. z o. o., która jest właścicielem akcji w spółkach zajmujących się usługami
finansowymi.

Rada Nadzorcza rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01. do 31.12.2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2013 zostało sporządzone zgodnie z zaleceniami
zawartymi w ustawie o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zmianami).
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Rada Nadzorcza rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
Zarząd zamierza zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty
netto w wysokości 479 894,44 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset
dziewięćdziesiąt cztery, 44/100) zł, z zysków wypracowanych w latach przyszłych.
Rada Nadzorcza rekomenduje akcjonariuszom pozytywne rozpatrzenie wniosku Zarządu i
przyjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2013, zgodnie z treścią wniosku Zarządu.
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