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1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego 
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za 
I półrocze 2015 roku 

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2015 

roku jest sporządzone i publikowane w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 

nr 33 poz. 259) jak i przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) oraz 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 

Wszelkie informacje dotyczące jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2015 roku zostały zawarte 

w poniższym skonsolidowanym sprawozdaniu Zarządu z działalności GK Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za 

I półrocze 2015 r. 

Na całość skróconego śródrocznego raportu za I półrocze 2015 roku składają się: 

1. Wybrane dane finansowe. 

2. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku. 

3. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku. 

4. Oświadczenia Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu dotyczące: 

 Sporządzonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 

I półrocze 2015 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku, 

 Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów. 

5. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku. 

2. Zasady sporządzania skróconego śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz  
skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy 
Kapitałowej 

2.1. Zasady sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

Począwszy od skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze od 2008 roku Grupa Kapitałowa 

EUCO S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF) na podstawie Rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie 

stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. W związku z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., która jest spółką dominującą Grupy, podjęło uchwałę o sporządzaniu sprawozdań 

finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, spółki Grupy Kapitałowej, w tym spółka dominująca 

Grupy, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęły również decyzję o sporządzaniu swoich 

sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 
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Skrócone półroczne  skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera: 

 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, 

 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, 

 Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat, 

 Skrócone śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, 

 Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, 

 Noty objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, 

 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, 

 Skrócony śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat, 

 Skrócone śródroczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym, 

 Skrócony śródroczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, 

 Noty objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 

Zakres ujawnionych danych oraz porównywalnych danych finansowych w skróconym śródrocznym  skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prezentowane w złotych polskich, ponieważ złoty polski 

jest podstawową walutą, w której denominowane są operacje gospodarcze spółki dominującej.  

Za sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  odpowiedzialny jest Zarząd spółki 

dominującej. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku sporządza się na dzień 

bilansowy kończący się 30 czerwca 2015 roku. 

Zasady przyjęte przy sporządzaniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opisane 

w notach objaśniających do tego sprawozdania. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta. Celem 

przeglądu jest wydanie przez biegłego rewidenta raportu w zakresie prawidłowości oraz rzetelności prezentowania sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wypracowanego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej oraz spółki dominującej.  

Organem uprawnionym do wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego  jest Rada Nadzorcza. 

2.2. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy 
Kapitałowej 

Forma prezentacji sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259) i przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2013, poz. 330 z późn. zm.) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej. 

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosuje się zasady, które zostały przyjęte i opisane w notach objaśniających do 

skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania. 

Konsolidacją zostały objęte Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej zwana „EuCO S.A.” lub „Spółką”),  Evropské 

Centrum Odškodného spol. s.r.o (dalej zwana „sp. czeską”), Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-

Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (dalej zwana „Kancelarią K1”),  EuCO Marketing Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej „EuCOM SK”) i Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft. (zwane dalej 

„sp. węgierską”), Carascola Investments Ltd (zwana dalej „Carascola”), EuCO S.C.Sp. (zwany dalej „EuCO SCSp”), EuCO SARL 

oraz EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwana dalej „EuCO FIZAN”). 
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Európske Centrum Odškodného spol. s r. o. (zwana dalej „sp. słowacką”),  EuCO Marketing Sp. z o. o. (zwana daje „EuCOM”), 

Centrul European de Despăgubiri s r. l. (zwana dalej „sp. rumuńską”), Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-

Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwana dalej „Kancelarią K3”), Kancelaria Radcy Prawnego EuCO – Joanna 

Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowo – akcyjna (zwana dalej „Kancelarią K4”), Internet Business Partner 

Sp. z o.o. (zwany dalej „IB-Partner”) – nie zostały objęte konsolidacją metodą pełną z uwagi na nieistotność ich wyników 

finansowych. 

EuCO S.A. akceptuje strategię działania spółek zależnych i kontroluje stopień jej realizacji. Posiada również wpływ na 

organizację Grupy w zakresie prawnym, ekonomiczno-finansowym, w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz 

wypełniania obowiązków informacyjnych. Bieżąca realizacja założonej strategii działania spółek zależnych oraz ich kontrola jest 

realizowana poprzez bezpośredni udział w jej organach przez osoby zarządzające jednocześnie spółką dominującą. 

Główne zasady rachunkowości przyjęte przez Grupę: 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Rok obrotowy spółki zależnej Kancelaria Radców Prawnych Joanna 

Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa nie jest zgodny z rokiem obrotowym jednostki dominującej, 

dlatego też dla potrzeb konsolidacji przygotowane zostały informacje finansowe zgodne z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku. 

2. W obrębie roku obrotowego występują pośrednie okresy sprawozdawcze: 

 miesiąc: do uzgadniania zapisów ewidencji szczegółowej z zapisami na kontach syntetycznych, 

 kwartał i półrocze: do dokonania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego według 

przyjętych zasad rachunkowości. 

3. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym. 

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej. 

5. W ramach przyjętych zasad rachunkowości Grupa stosuje rozwiązania określone w MSR/MSSF mając na uwadze cel, 

jakim jest rzetelna i wiarygodna prezentacja sprawozdania. 

6. Wszystkie pozycje prezentowane są w zaokrągleniu do pełnych tys. PLN, chyba że zaznaczono inaczej. 

7. Przyjęta w Grupie „Polityka rachunkowości” reguluje zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów, organizacji 

i przeprowadzania inwentaryzacji, zasady wyceny aktywów i pasywów, przyjęte procedury i zasady ochrony danych 

w systemach informatycznych. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości, 

stosowanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. 

 Dane bilansowe przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2015 roku 

zaprezentowane zostały w odniesieniu do dnia bilansowego 31 grudnia 2014 roku oraz 30 czerwca 2014 roku.  

 Dane zawarte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku 

zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku, 

a dane obejmujące okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w odniesieniu do danych 

porównywalnych za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. 

 Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym zawierające informacje o zmianach 

poszczególnych pozycji kapitału własnego na dzień 30 czerwca 2015 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do 

danych porównywalnych na dzień  31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 30 czerwca 2014 roku. 

 Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych obejmujące okres od 

1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 

1 stycznia do 30 czerwca  2014 roku. 

Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało zastosowania pewnych oszacowań oraz założeń, 

które mają wpływ zarówno na prezentowane wartości aktywów i pasywów, jak również na prezentowane kwoty przychodów 

i kosztów w 2015 roku. Pomimo tego, że oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu 

o bieżących wydarzeniach i działaniach, przyszłe rezultaty tych wydarzeń mogą się różnić od tych oszacowań. 
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3. Podstawowe dane o spółkach Grupy Kapitałowej EuCO S.A. 
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej EuCO, dalej zwanej „Grupą Kapitałową”, „Grupą”, „GK”, jest Europejskie Centrum 

Odszkodowań S.A. Grupa Kapitałowa nie wchodzi w skład innej grupy kapitałowej.  

Podmiot dominujący Grupy Kapitałowej 

Nazwa: Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna  

(zwana dalej „EuCO S.A.”, „EuCO” lub „Spółką”) 

Siedziba: Legnica 

Adres: 59-220 Legnica, ul. św. M. Kolbe 18 

Tel.: +48 (76) 723 98 00 

Fax: +48 (76) 723 98 50 

e-mail:  biuro@euco.pl  

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) 391073970 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP) 6912284786 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 0000359831 

Kapitał zakładowy 560.000 PLN 

Na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania skład organów Spółki przedstawiał się 

następująco: 

Zarząd: 

 Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu 

 Jolanta Zendran - Wiceprezes Zarządu  

 Agata Rosa - Członek Zarządu  

Rada Nadzorcza: 

 Paweł Filipiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Ryszard Petru – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 Agnieszka Papaj – Członek Rady Nadzorczej 

 Wanda Ronka-Chmielowiec – Członek Rady Nadzorczej 

 Joanna Smereczańska-Smulczyk – Członek Rady Nadzorczej 

Prokurenci Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2015 roku nie występują. 

Podmioty zależne od Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.: 

1. Kancelaria Radców Prawnych – EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy spółka komandytowa 

(przed przekształceniem: Kancelaria Radców Prawnych EuCO - Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy  

Spółka komandytowo – akcyjna) 

Nazwa: Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk 

i Wspólnicy spółka komandytowa (zwana dalej „Kancelarią K1”) 

Siedziba: Legnica 

Adres: 59-220 Legnica, ul. św. M. Kolbe 18 

Tel.: +48 (76) 723 58 50 

Fax: +48 (76) 723 58 55 

e-mail:  kancelaria@euco.pl   

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) 020359346 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP) 6912350916 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)   0000528012 (przed przekształceniem: 0000461889) 

Suma komandytowa 50.000 PLN  

Komandytariusz I: EuCO S.A. posiada 0,1% udziałów. 

mailto:biuro@euco.pl
mailto:kancelaria@euco.pl
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Komandytariusz II: EuCO S.C.Sp. posiada 98,9% udziałów. 

Komplementariusz: Joanna Smereczańska-Smulczyk posiada 1% udziałów. 

Dominujący segment działalności: działalność prawnicza. 

2. Kancelaria Radcy Prawnego EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy  

Spółka komandytowo - akcyjna 

Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk 

i Wspólnicy Spółka komandytowo – akcyjna (zwana dalej „Kancelarią K4”) 

Siedziba: Legnica 

Adres: 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 18 

Tel.: +48 (76) 723 58 50 

Fax: +48 (76) 723 58 55 

e-mail:  kancelaria@euco.pl  

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) 022281200 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP) 6912503389 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)   0000479103 

Suma komandytowa       50.000 PLN  

Komandytariusz: EuCO S.A. posiada 90% wkładu. 

Komplementariusz: Joanna Smereczańska-Smulczyk posiada 10% wkładu. 

Dominujący segment działalności: działalność prawnicza. 

3. Evropské Centrum Odškodného spol. s.r.o. 

Nazwa: Evropské Centrum Odškodného spol. s.r.o. (zwane dalej „sp. czeską”) 

Siedziba: Česky Tešin (Czeska Republika) 

Adres: 737 01 Česky Tĕšin, ul. Ostravska 555/24 

Tel.: +420 558 711 719 

Fax: +420 558 711 583 

e-mail:  kancelar@evco.cz  

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) 27849686 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP) CZ27849686 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)   31575 

Kapitał zakładowy  400.000 KČ 

Udziałowcy:  100% udziałów posiada Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.  

Dominujący segment działalności: działalność polegająca na świadczeniu w imieniu poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych usług dochodzenia roszczeń w trybie przedsądowym wobec zakładów ubezpieczeń w postaci 

odszkodowań i innych świadczeń. Działa na terenie Czech. 

4. Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft. 

Nazwa: Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft. (zwane dalej „sp. węgierską”) 

Siedziba: Gyor (Węgry) 

Adres: 1094 Budapest, Angyal utca 26. 4. em. 42. 

Tel.: +36 (96) 410 787 

Fax: +36 (96) 410 787 

e-mail:  iroda@eukk.hu  

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) 22955472-7022-113-08 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 22955472-2-08 

Sąd Rejestrowy (KRS)    08-09-020585 

Kapitał zakładowy 3.000.000 HUF  

mailto:kancelaria@euco.pl
mailto:kancelar@evco.cz
mailto:iroda@eukk.hu
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Udziałowcy:  100% udziałów posiada Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.  

Dominujący segment działalności: działalność polegająca na świadczeniu w imieniu poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych usług dochodzenia roszczeń w trybie przedsądowym wobec zakładów ubezpieczeń w postaci 

odszkodowań i innych świadczeń. Działa na terenie Węgier. 

5. Európske Centrum Odškodného s.r.o. 

Nazwa: Európske Centrum Odškodného s.r.o. (zwane dalej „sp. słowacką”) 

Siedziba: Žilina (Słowacja) 

Adres: 010 01 Žilina, D.Dlabača 13 

e-mail:  kancelaria@euceo.sk  

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) 46 312 650 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 2023328736 

Sąd Rejestrowy (KRS)    55191/L 

Kapitał zakładowy 35.000 EUR 

Udziałowcy:  100% udziałów posiada Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.  

Dominujący segment działalności: działalność polegająca na świadczeniu w imieniu poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych usług dochodzenia roszczeń w trybie przedsądowym wobec zakładów ubezpieczeń w postaci 

odszkodowań i innych świadczeń. Działa na terenie Słowacji. 

6. EuCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

Nazwa: EuCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  

(zwana dalej „EuCOM SK”) 

Siedziba: Legnica 

Adres: 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 18 

Tel.: +48 (76) 723 98 00 

Fax: +48 (76) 723 98 50 

e-mail:  biuro@euco.pl   

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) 142737153 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP) 7010275506 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)   0000421192 

Suma komandytowa 20.000 PLN  

Komandytariusz: EuCO S.A. posiada 99,99% wkładu. 

Komplementariusz: EuCO Marketing sp. z o.o  0,01% wkładu. 

Dominujący segment działalności:  działania marketingowe i reklamowe mające na celu promocję usług świadczonych 

przez Grupę Kapitałową EuCO. 

7. EuCO Marketing Sp. z o.o.  

Nazwa: EuCO Marketing Sp. z o.o. (zwana dalej „EuCOM”) 

Siedziba: Legnica 

Adres: 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 18 

Tel.: +48 (76) 723 98 00 

Fax: +48 (76) 723 98 50 

e-mail:  biuro@euco.pl  

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) 142711484 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP) 7010274719 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)   0000372479 

Kapitał zakładowy 5.000 PLN 

mailto:kancelaria@euceo.sk
mailto:biuro@euco.pl
mailto:biuro@euco.pl
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Udziałowcy:  100% udziałów posiada Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.  

Dominujący segment działalności:  stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. 

8. Centrul European de Despăgubiri S.R.L. 

Nazwa: Centrul European de Despăgubiri S.R.L. (zwany dalej “sp. rumuńską”) 

Siedziba: Bukareszt  (Rumunia) 

Adres: Splaiul Unirii Nr. 4, bl. B3, et. 3, biroul 3.2 

e-mail: birou@cede.ro  

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 30951059 

Sąd Rejestrowy  J40/13927/2012 

Kapitał zakładowy 200 LEI 

Udziałowcy:  100% udziałów posiada Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.  

Dominujący segment działalności: działalność polegająca na świadczeniu w imieniu poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych usług dochodzenia roszczeń w trybie przedsądowym wobec zakładów ubezpieczeń w postaci 

odszkodowań i innych świadczeń. Działa na terenie Rumunii.  

9. Internet Business Partner Sp. z o.o.  

Nazwa:  Internet Business Partner Sp. z o. o. (zwana dalej “IB-Partner”) 

Siedziba:          Legnica 

Adres: 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 7 

Tel.: +48 (76) 854 93 50  

e-mail:   biuro@ibpartner.pl  

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)   020755987 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP)                  8971742180 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)                                 0000319093 

Kapitał zakładowy                  50.000 PLN 

Udziałowcy:  76% udziałów posiada EuCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 

24% udziałów posiada Lidia Irena Zoschke. 

Dominujący segment działalności: reklama. 

10. Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa 

Nazwa:  Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk 

i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwana dalej „Kancelarią K3”) 

Siedziba: Legnica 

Adres:  59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 18 

Tel.:  +48 (76) 854 93 50  

e-mail:   kancelaria@euco.pl  

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)   022105800 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP)               6912501189 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)                             0000456528 

Suma komandytowa               50.000 PLN 

Komandytariusz: EuCO S.A. posiada 99,90% wkładu. 

Komplementariusz: Joanna Smereczańska-Smulczyk 0,10% wkładu. 

Dominujący segment działalności: usługi prawne. 

mailto:birou@cede.ro
mailto:biuro@ibpartner.pl
mailto:kancelaria@euco.pl
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11. CESJE EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

Nazwa:  CESJE EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (zwana dalej „CESJE EuCO”) 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 15A/17 

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)   361974030 

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP)               7010494467 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)                             0000565831 

Kapitał zakładowy           10.000 PLN 

Komandytariusz: EuCO SCSp posiada 99% wkładu. 

Komplementariusz: EuCO Marketing Sp. o.o. 1% wkładu. 

Dominujący segment działalności: działalność usługowa zajmująca się wykupem wierzytelności. 

Spółka została utworzona dnia 10 lipca 2015 roku. 

12. Carascola Investments Ltd. 

Nazwa: Carascola Investments Ltd. 

Siedziba: Limassol, Cypr 

Adres: Spyrou Kyprianou 10, Flat/Office G1, Limassol, Cypr 

  

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)      HE 333006    

Kapitał własny  4.100 PLN 

Udziałowcy : 100% udziałów posiada Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. 

Dominujący segment: działalność inwestycyjna. 

13. EuCO S.C.Sp. 

Nazwa: EuCO S.C.Sp. 

Siedziba: Luksemburg 

Adres: 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  

Numer rejestru handlowego      B 189836    

Suma komandytowa 140.642,41 EUR 

Komandytariusz I: EuCO FIZAN posiada 91,6659% udziałów. 

Komandytariusz II: EuCO S.A. posiada 8,3332% udziałów. 

Komplementariusz:  EuCO SARL posiada 0,0009% udziałów. 

Dominujący segment: działalność inwestycyjna. 

14. EuCO SARL 

Nazwa: EuCO SARL 

Siedziba: Luksemburg 

Adres: 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,   

Numer rejestru handlowego      B 188904   

Suma komandytowa 12.500 EUR 

Komandytariusz: EuCO S.A. posiada 99,2% udziałów. 

Komplementariusz:  EuCO Marketing Sp. o.o. 0,8% udziałów 

Dominujący segment: działalność inwestycyjna. 
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15. EuCO FIZ Aktywów Niepublicznych 

Nazwa: EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Długa 16, Warszawa  

Numer  0000297821  

Kapitał funduszu 660.000 PLN  

Zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Inwestor posiadający 100% certyfikatów Funduszu: 100% Carascola Cypr 

Dominujący segment: działalność inwestycyjna. 

4. Zmiany w strukturze GK 
Dnia 23 lutego 2015 roku w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 27/2014 dnia 31 grudnia 2014 roku zostały wpisane do rejestru 

handlowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego zmiany umowy spółki Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy spółka 

komandytowa. Zgodnie z powyższą zmianą EuCO S.A., jako komandytariusz ma prawo do 0,1% udziału w zysku Kancelarii K1 

spółka EuCO S.C.Sp z siedzibą w Luksemburgu jako komandytariusz ma prawo do 98,9% udziału w zyskach Kancelarii K1, 

Joanna Smereczańska- Smulczyk jako komplementariusz ma prawo do 1% udziału w zyskach Kancelarii K1. 

Tym samym zrealizował się wskazany w raporcie 27/2014 skutek - nabycia przez Grupę Kapitałową EuCO S.A. udziału 9% 

w zysku Kancelarii Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy spółka komandytowa, co 

spowodowało, że EuCO S.A. kontroluje bezpośrednio i pośrednio 99% udziału w zysku Kancelarii K1. 

Dnia  25 maja 2015 roku została sprzedana spółka zależna niekonsolidowana Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna 

Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowo – akcyjna (zwana „Kancelarią K2”). 

Dnia 10 lipca 2015 roku została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy M. St. w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spółka CESJE EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, w której komandytariusz EuCO SCSp z siedzibą w Luksemburgu ma prawo do 99% udział w zyskach, 

a komplementariusz EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do 1% udziału w zyskach. Spółka 

została powołana do prowadzenia działalności związanej z wykupem wierzytelności. 

Poza w/w zdarzeniem nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej EuCO S.A. w okresie, którego dotyczy niniejszy 

raport. 
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5. Prezentacja wybranych skróconych śródrocznych 
skonsolidowanych danych finansowych z działalności 
kontynuowanej GK EuCO S.A. oraz skróconych 
śródrocznych jednostkowych danych finansowych 
z działalności kontynuowanej Spółki Dominującej 

Skrócone śródroczne skonsolidowane wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

01.01-
30.06.2015 

01.01-
30.06.2014 

01.04-
30.06.2015 

01.04-
30.06.2014 

01.01-
30.06.2015 

01.01-
30.06.2014 

01.04-
30.06.2015 

01.04-
30.06.2014 

tys. PLN  tys. EUR 

Przychody ze sprzedaży 44 735 26 188 24 134 14 074 10 821 6 267 5 859 3 377 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 258 5 379 7 131 2 856 3 207 1 287 1 731 685 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 132 5 247 7 069 2 819 3 177 1 256 1 716 676 

ZYSK (STRATA) NETTO 11 689 4 890 6 488 2 570 2 827 1 170 1 575 617 

Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom 

11 619 4 418 6 441 2 320 2 811 1 057 1 564 557 

Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom / udziałowcom 
nieposiadającym kontroli 

70 472 47 250 17 113 11 60 

Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,09 0,87 1,16 0,46 0,51 0,21 0,28 0,11 

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 2,09 0,87 1,16 0,46 0,51 0,21 0,28 0,11 

Średni kurs PLN / EUR w okresie x x x x 4,1341 4,1784 4,1194 4,1674 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 

tys. PLN tys. EUR 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 980 1 436 -1 205 344 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 162 -4 772 39 -1 142 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 819 1 269 -682 304 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -7 637 -2 067 -1 847 -495 

Średni kurs PLN / EUR w okresie x X 4,1341 4,1784 

 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na 30.06.2015 na 31.12.2014 na 30.06.2014 na 30.06.2015 na 31.12.2014 na 30.06.2014 

tys. PLN tys. EUR 

Aktywa 108 065 110 613 80 425 25 764 25 951 19 329 

Zobowiązania długoterminowe 6 203 5 490 5 226 1 479 1 288 1 256 

Zobowiązania krótkoterminowe 64 286 64 156 43 864 15 327 15 052 10 542 

Kapitał własny GK 37 577 40 967 31 334 8 959 9 611 7 531 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej (EuCO S.A.) 

19 137 29 899 17 309 4 563 7 015 4 160 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x x 4,1944 4,2623 4,1609 

Nastąpiła zmiana prezentacji odsetek od otrzymanych pożyczek od Kancelarii (K1). W I półroczu 2014 roku kwota 86 tys. była 

prezentowana w pozostałych kosztach i stratach operacyjnych, a została przeniesiona do kosztów finansowych. 
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Skrócone śródroczne jednostkowe wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

01.01-
30.06.2015 

01.01-
30.06.2014 

01.04-
30.06.2015 

01.04-
30.06.2014 

01.01-
30.06.2015 

01.01-
30.06.2014 

01.04-
30.06.2015 

01.04-
30.06.2014 

tys. PLN  tys. EUR 

Przychody ze sprzedaży 34 666 16 769 19 349 9 226 8 385 4 013 4 697 2 214 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

5 905 1 078 2 082 513 1 428 258 505 123 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 699 771 1 986 356 1 379 185 482 82 

ZYSK (STRATA) NETTO 4 246 321 1 403 111 1 027 77 341 27 

Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

4 246 321 1 403 111 1 027 77 341 27 

Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,76 0,06 0,25 0,02 0,18 0,01 0,06 0,01 

Rozwodniony zysk na akcję (PLN; 
EUR) 

0,76 0,06 0,25 0,02 0,18 0,01 0,06 0,01 

Średni kurs PLN / EUR w okresie x x x x 4,1341 4,1784 4,1194 4,1674 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 

tys. PLN tys. EUR 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 693 -2 910 168 -696 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 169 -4 125 -2 460 -987 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 270 6 422 1 275 1 537 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4 207 -613 -1 018 -147 

Średni kurs PLN / EUR w okresie x X 4,1341 4,1784 

 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na 30.06.2015 na 31.12.2014 na 30.06.2014 na 30.06.2015 na 31.12.2014 na 30.06.2014 

tys. PLN tys. EUR 

Aktywa 77 003 67 003 57 448 18 358 15 720 13 807 

Zobowiązania długoterminowe 5 447 4 511 4 254 1 299 1 058 1 022 

Zobowiązania krótkoterminowe 52 419 32 594 35 885 12 497 7 647 8 624 

Kapitał własny 19 137 29 899 17 309 4 563 7 015 4 160 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej 

19 137 29 899 17 309 4 563 7 015 4 160 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x x 4,1944 4,2623 4,1609 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2015 roku zostały przeliczone według kursu średniego 

obowiązującego na dzień 30 czerwca 2015 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR czyli 1 EURO = 4,1944 PLN, 

a na dzień 31 grudnia 2014 roku według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień, czyli 1 EUR = 4,2623 PLN oraz 

według kursu 4,1609 PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 czerwca 2014 roku. 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za prezentowany okres od 

1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 

kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2015 roku 

według kursu 4,1341 PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,1784 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu 2014 roku. Poszczególne 

pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku zostały przeliczone według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego 

z trzech miesięcy tego okresu i wynoszącego 4,1194 PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,1674 PLN za 1 EUR dla analogicznego 

okresu 2014 roku. 
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6. Wybrane pozycje skróconego śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 
Grupy Kapitałowej wg stanu na 30 czerwca 2015, 
31 grudnia 2014 i 30 czerwca 2014 roku w tys. PLN 

 AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  
w tys. PLN 

A. AKTYWA TRWAŁE 23 082 22 547 12 642 

B. AKTYWA OBROTOWE 84 983 88 066 67 783 

RAZEM AKTYWA 108 065 110 613 80 425 

 

 PASYWA  30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  
w tys. PLN 

A. KAPITAŁ WŁASNY 37 577 40 967 31 334 

B. ZOBOWIĄZANIA 70 488 69 646 49 091 

I. Zobowiązania długoterminowe 6 203 5 490 5 226 

II. Zobowiązania krótkoterminowe 64 286 64 156 43 864 

  RAZEM PASYWA 108 065 110 613 80 425 

Suma bilansowa na 30.06.2015 wyniosła  108,1  mln PLN i wzrosła o 27, 7 mln w stosunku do sumy bilansowej na 30.06.2014 

roku natomiast  w porównaniu do 31.12.2014 r. nastąpił spadek o 2,5 mln PLN.  

GK nie zakupiła w prezentowanym okresie środków trwałych o znacznej wartości i nie posiada wartości niematerialnych, 

których okres użytkowania jest nieokreślony i który podlegałby ujawnieniu w danych bilansowych. W latach 2011-2015 nie 

dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. 

Dynamiczny rozwój firmy wynikający ze zdwojenia wartości prowadzonych spraw w toku w I półroczu 2015 do I półrocza 2014, 

głównie związany z zadośćuczynieniem po śmierci osoby bliskiej wypłacanym przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe 

przedsądowo oraz rozwijającego się segmentu działalności - cesje wierzytelności przyczynił się do wzrostu należności  oraz 

zwiększenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 0,7mln.  

Pozostały wzrost należności  to  zwiększenie  dofinansowanie jednostek powiązanych. Wszystko to przyczyniło się do wzrostu 

gotówki o ponad 9 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Po stronie pasywów zanotowano (rok do roku) wzrost kapitałów własnych o 6,2 mln PLN głównie poprzez wynik roku 

bieżącego, który w porównaniu do analogicznego okresu wzrósł o 6,8 mln PLN, ponadto zdjęto kwotę przeznaczoną na 

dywidendę w wysokości 15 mln PLN, która to zwiększyła zobowiązania do czasu wypłaty środków.  

7. Wybrane pozycje skróconego śródrocznego  
skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy 
Kapitałowej  za I półrocze 2015 oraz I półrocze 2014 roku 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
01.01- 

30.06.2015 
01.01- 

30.06.2014 

 
w tys. PLN 

Przychody ze sprzedaży 44 735 26 188  

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 17 482 9 073  

Zysk operacyjny EBIT 13 258 5 379 

Amortyzacja 427 398 

Zysk operacyjny przed amortyzacją EBITDA 13 685 5 777 

Zysk przed opodatkowaniem 13 132 5 247  

ZYSK NETTO 11 689 4 890 
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Wpływy w EuCO S.A. za I półrocze 2015 roku były wyższe o ok 105% od wpływów do analogicznego okresu roku poprzedniego, 

miało to wpływ  w GK na wzrost przychodów ze sprzedaży o 18,5 mln PLN z 26,2 mln PLN do wysokości 44,7 mln PLN. Wzrost 

przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2015 roku wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych spraw, związanych 

z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby wypłacanych przedsądowo przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które wzrosły 

z 9,2 mln PLN do 18,6 mln PLN oraz rozwoju działalności związanej z wykupem cesji wierzytelności, która odnotowała wzrost 

z 0,8 mln PLN do 3,4 mln PLN. 

Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ciągły monitoring kosztów przyczynił się  do wzrostu zysku netto za I półrocze 2015 

roku, który w porównaniu z analogicznym okresem wzrósł o 6,8 mln PLN, tj. o 139%. 

Działalność sądowa utrzymuje dynamikę rozwoju, wpływy za I półrocze 2015 były wyższe o ok 30% od wpływów do 

analogicznego okresu roku poprzedniego, dzięki temu Kancelaria odnotowała wynik za 6 miesięcy 2015 roku w wysokości 

7 mln PLN co stanowi 60% udział w zysku Grupy Kapitałowej. W porównaniu do 6 miesięcy 2014 wynik finansowy działalności 

sądowej wzrósł o 49%. 

8. Wybrane pozycje skróconego śródrocznego 
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 
Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku oraz  
I półrocze 2014 roku w tys. PLN 

 

SPRAWOZADNIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
metoda pośrednia 

01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 

  
w tys. PLN 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -4 980 1 436 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 162 -4 772 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2 819 1 269 

 (Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu śr. pieniężnych i ekwiwalentów śr. pieniężnych -7 637 -2 067 

 Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych   4 - 

 Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych  na początek okresu 26 937 12 537 

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  NA KONIEC OKRESU 19 304 10 471 

Dynamiczny rozwój przekłada się na stan  środków pieniężnych na 30.06.2015 tj. 19,3 mln PLN do 10,5 mln PLN na 30.06.2014  

W I półroczu 2015 Grupa wygenerowała 5 mln PLN ujemnych przepływów operacyjnych, co było konsekwencją rozliczenia 

wykupu w 2014 roku 9% udziałów w Kancelarii od Joanny Smereczańskiej-Smulczyk  na podstawie umowy inwestycyjnej. 

Udziały te zostały opłacone obligacjami wyemitowanymi przez spółkę Carascola Investments Ltd., spowodowało to 

zwiększenie zmiany stanu zobowiązań o 10 mln PLN. Dzięki temu GK kontroluje 99 % udziału zysków Kancelarii, tym samym 

akcjonariusze mają prawo do większej dywidendy. W 2 kwartale 2015 roku Grupa wygenerowała dodatnie przepływy 

operacyjne w wysokości 5 mln PLN. 

Na dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 0,2 mln PLN wpłynęło głównie zmniejszenie wartości 

wypłaconych pożyczek oraz spłata wcześniej zaciągniętych. 

Ujemne przepływy z działalności finansowej w I półroczu 2015 r. w wysokości - 2,8 mln PLN i były spowodowane spłatą 

kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1,6 mln PLN przez EuCO S.A. oraz wypłatą dywidendy z Kancelarii (K1) w wysokości 

0,9 mln PLN na rzecz komplementariusza Joanny Smereczańskiej-Smulczyk. 
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9. Wybrane pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego 
sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki Dominującej wg 
stanu na 30 czerwca 2015 i 30 czerwca 2014 roku w tys. PLN 

 AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  
w tys. PLN 

A. AKTYWA TRWAŁE 13 520 12 926 12 976 

B. AKTYWA OBROTOWE 63 482 54 077 44 472 

RAZEM AKTYWA 77 003 67 003 57 448 

 

 PASYWA  30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  
w tys. PLN 

A. KAPITAŁ WŁASNY 19 137 29 899 17 309 

B. ZOBOWIĄZANIA 57 866 37 104 40 139 

I. Zobowiązania długoterminowe 5 447 4 511 4 254 

II. Zobowiązania krótkoterminowe 52 419 32 594 35 885 

  RAZEM PASYWA 77 003 67 003 57 448 

Suma bilansowa za I półrocze 2015 roku uległa zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu o 19,6 mln PLN głównie z 

tytułu pożyczek udzielonych jednostkom niekonsolidowanym w wysokości 10 mln PLN oraz należności od Towarzystw 

Ubezpieczeniowych w związku z dużym rozwojem Spółki wynikającym ze zwiększonej liczby prowadzonych spraw, 

odszkodowań należnych na podstawie art. 448 w związku z 24 k.c. związanych z zadośćuczynieniem za ból i cierpienie po 

śmierci bliskiej osoby wypłacanych przedsądowo oraz rozwijającego się segmentu działalności zajmującej się cesjami 

wierzytelności. W I półroczu 2015 roku Spółka nie dokonała zakupu środków trwałych o znaczącej wartości. Wartość gruntów 

została wykazana w sprawozdaniu w cenie nabycia. Wartość ta została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego poprzez wydzielenie z ceny całkowitej nieruchomości ceny gruntu. Spółka nie dokonywała 

przeszacowania wartości gruntu w związku ze zmianą zasad rachunkowości na zasady zgodne z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, z uwagi na fakt, iż zakup nieruchomości nastąpił po cenach rynkowych, które nie zmieniły się 

istotnie od daty zakupu, czyli od marca 2008 roku.  

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wartości niematerialne wyniosły 11 tys. zł. Spółka nie posiada wartości niematerialnych, 

których okres użytkowania jest nieokreślony i które podlegałyby ujawnieniu w danych bilansowych. W latach 2011 -2015 

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. 

Na koniec okresu obrotowego kapitały własne wyniosły 19,2 mln. Różnica pomiędzy stanem na dzień 30.06.2015 roku 

a 31.12.2014 roku to kwota przeznaczona na dywidendę w wysokości 15 mln PLN, która została przeniesiona do zobowiązań. 

Na wysokość kapitałów miał wpływ wynik finansowy netto za I półrocze 2015 roku który wzrósł w porównaniu do I półrocza 

2014 roku o 4 mln PLN i wyniósł 4,3 mln PLN. 
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10. Wybrane pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego 
sprawozdania rachunku zysków i strat Spółki Dominującej  
za I półrocze 2015 roku oraz I półrocze 2014 roku 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
01.01- 

30.06.2015 
01.01- 

30.06.2014 

 
w tys. PLN 

Przychody ze sprzedaży 34 666 16 769 

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 9 961 3 954 

Zysk operacyjny EBIT 5 905 1 078 

Amortyzacja 142 216 

Zysk operacyjny przed amortyzacją EBITDA 6 047 1 294 

Zysk przed opodatkowaniem 5 699 771 

ZYSK NETTO 4 246 321 

Wpływy w EuCO S.A. za I półrocze 2015 roku były wyższe o ok 105% od wpływów do analogicznego okresu roku poprzedniego 

co miało wpływ na jednostkowe przychody ze sprzedaży w I półroczu 2015 roku Spółki, które wyniosły 34,7  mln PLN i wzrosły 

o 17,9 mln  PLN w porównaniu do I półrocza 2014 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2015 roku wynika ze 

zwiększonej liczby prowadzonych spraw przez Spółkę, odszkodowań należnych na podstawie art. 448 w związku z 24 k.c. 

związanych z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby wypłacanych przedsądowo przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe 

oraz intensywnie rozwijającego się segmentu działalności zajmującego się cesjami wierzytelności.  

Wynik finansowy netto za I półrocze 2015 roku wyniósł 4,3 mln PLN i wzrósł o 4 mln PLN w porównaniu do I półrocza 2014 

roku. 

11. Wybrane pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego 
rachunku przepływów pieniężnych Spółki Dominującej za 
I półrocze 2015 roku oraz I półrocze 2014 roku w tys. PLN 

 

SPRAWOZADNIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
metoda pośrednia 

01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 

  
w tys. PLN 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 693 -2 910 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -10 169 -4 125 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 5 270 6 422 

 (Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu śr. pieniężnych i ekwiwalentów śr. pieniężnych -4 207 -613 

 Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych   -1 -  

 Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych  na początek okresu 9 387 6 052 

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  NA KONIEC ROKU 5 179 5 439 

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 5,2 mln PLN i jest na podobnym poziomie  jak na koniec 

30 czerwca 2014 roku. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za I półrocze 2015 roku wyniosły 0,7 mln PLN i w porównaniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 3,6 mln PLN. Na wynik działalności operacyjnej miał wpływ wynik netto 

osiągnięty na koniec czerwca 2015 roku w wysokości 4,2 mln PLN w związku ze zwiększoną liczbą prowadzonych spraw, 

odszkodowań należnych na podstawie art. 448 w związku z 24 k.c. związanych z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby 

wypłacanych przedsądowo przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz rozwijającego się segmentu działalności zajmującej się 

cesjami wierzytelności. 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły -10,2 mln PLN i spowodowane były głównie udzieleniem pożyczki 

w wysokości 10 mln PLN spółce zależnej Carascola Investments Ltd. Natomiast przepływy pieniężne z działalności finansowej 
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wyniosły 5,3 mln PLN i w głównej części składały się na nie pożyczki od Kancelarii Radców Prawnych EuCO – Joanna 

Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka komandytowo – akcyjna.  

12. Opis istotnych czynników i zagrożeń 

Potencjalni inwestorzy oraz osoby współpracujące z Grupą Kapitałową EuCO S.A., dokonując analizy informacji zamieszczonych 

w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej, powinni każdorazowo uwzględniać wszystkie 

poniżej zamieszczone czynniki ryzyka oraz ewentualne inne o charakterze losowym lub niezależne od spółek Grupy, 

niewymienione w treści niniejszego skonsolidowanego sprawozdania ryzyka, które są związane z działalnością Grupy 

Kapitałowej EuCO S.A., jej akcjonariuszami oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi, oraz rynkiem papierów 

wartościowych.  

12.1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością spółki dominującej 
Grupy Kapitałowej EuCO S.A. 

12.1.1. Ryzyko niepowodzenia strategii Grupy Kapitałowej 

Celem strategicznym jest wzrost wyników sprzedaży poszczególnych jednostek wchodzących w skład GK, realizowany 

w znaczącej mierze poprzez wzrost ilościowy sprzedaży usług przez Grupę Kapitałową, a także dalszy rozwój i ekspansję sieci 

sprzedaży w kraju. Ponadto ważnym czynnikiem rozwoju jest dążenie do usprawnienia relacji spółka – agent – klient, a tym 

samym wpływanie na pozytywny wizerunek Grupy Kapitałowej jako usługodawcy. Realizacja powyższych celów wpłynie na 

wzrost wartości Spółki Dominującej dla Akcjonariuszy. 

Istnieje ryzyko wystąpienia czynników niezależnych od Grupy, które mogą wpłynąć na realizację przyjętej strategii, takich jak 

spadek zainteresowania usługami oferowanymi przez spółki GK, intensyfikacja konkurencji na rynkach, zmniejszenie liczby 

osób poszkodowanych w wypadkach lub kolizjach komunikacyjnych, zmiany w przepisach prawnych związane z dochodzeniem 

roszczeń odszkodowawczych. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe 

i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej.  

Zarząd GK dokonuje bieżącego monitoringu rynku i czynników zewnętrznych w celu sprawnego i bieżącego reagowania na ich 

zmiany. 

12.1.2. Ryzyko związane z konkurencją 

Spółki Grupy Kapitałowej działają na rynkach konkurencyjnych, które są istotnie rozproszone, a bariery wejścia na nie są 

umiarkowane. W przypadku nasilenia konkurencji rynkowej, mimo że Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest jednym 

z liderów w Polsce w dochodzeniu roszczeń, konkurencja na rynku może doprowadzić do obniżenia osiąganych marż, tym 

samym może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju 

Grupy Kapitałowej. Jednakże dywersyfikacja nowych rynków minimalizuje ryzyko związane z konkurencją. 

12.1.3. Ryzyko związane z odpływem kluczowej kadry menedżerskiej lub agentów 

Działalność Grupy i perspektywy jej dalszego rozwoju są w dużej mierze uzależnione od kompetencji, zaangażowania, 

lojalności i doświadczenia pracowników, w tym zwłaszcza kluczowej kadry menedżerskiej. W celu zapobieżenia utraty takich 

pracowników, Grupa kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla jej kluczowych 

pracowników oraz agentów i pełnomocników, które będą zachęcały do efektywnej pracy i uzależniały ich wynagrodzenie od 

zaangażowania w działalność operacyjną oraz od uzyskiwanych wyników. 

Istnieje ryzyko odejścia niektórych członków kadry kierowniczej, innych kluczowych pracowników, agentów lub 

pełnomocników, może to krótkofalowo negatywnie wpłynąć na jej działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe 

i perspektywy rozwoju. 
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12.1.4. Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych 
poufnych informacji handlowych, jak również ze związanymi z tym sporami 
sądowymi 

Spółka Dominująca jak też spółki zależne są w posiadaniu szeregu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 

innych poufnych informacji handlowych (m.in. informatyczne bazy danych klientów). W celu ochrony tych informacji 

w umowach z kluczowymi pracownikami, agentami i pełnomocnikami, jak również doradcami, zastrzega się obowiązek 

zachowania w poufności przekazywanych informacji. Istnieje jednak ryzyko, że przedsięwzięte przez Grupę Kapitałową środki 

zapobiegawcze nie będą stanowić wystarczającego zabezpieczenia przed ujawnieniem tych informacji osobom trzecim. Nie 

można zatem mieć pewności, że konkurenci nie wejdą w posiadanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub 

innych poufnych informacji handlowych. Nie można także wykluczyć wniesienia przez osoby trzecie ewentualnych roszczeń, 

w tym sporów sądowych, przeciwko Grupie związanych z potencjalnym nieuprawnionym ujawnieniem informacji dotyczących 

tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych. 

W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez osoby związane z Grupą Kapitałową, Grupie przysługuje 

uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

12.1.5. Ryzyko niewydolności lub awarii systemu informatycznego 

Istnieje ryzyko związane z wpływem niezawodności systemu informatycznego na działalność Grupy Kapitałowej. Efektywność 

działań GK w dużym stopniu uzależniona jest od szybkości przepływu i przetwarzania danych. Z tych względów niezwykle 

istotne jest stałe doskonalenie i bezawaryjna praca narzędzi informatycznych wspomagających komunikację i zarządzanie. 

Spółka Dominująca systematycznie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę informatyczną wspomagającą proces 

zarządzania biznesem. Pomimo nowoczesności oraz dotychczasowej sprawności działania nie można wykluczyć ryzyka, że w 

przyszłości infrastruktura informatyczna będzie działać w sposób mniej efektywny z powodu zwiększania skali działania lub 

innych czynników, w tym niezależnych od Spółki Dominującej.  

12.1.6. Ryzyko związane z głównymi akcjonariuszami i udziałowcami 

Główni akcjonariusze i udziałowcy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej podejmują decyzje samodzielnie. Pozostali 

akcjonariusze powinni zatem uwzględnić ryzyko ograniczonego wpływu na działalność Spółki Dominującej i decyzje 

podejmowane przez Walne Zgromadzenie. Istnieje ryzyko związane z wpływem głównych akcjonariuszy na działalność Spółki 

Dominującej. Może to negatywnie wpłynąć na możliwość współuczestnictwa pozostałych akcjonariuszy w decyzjach 

dotyczących działalności Spółki Dominującej.  

12.1.7. Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi 

Spółki Grupy Kapitałowej zawierały i będą zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi, które mogą podlegać badaniu 

przez organy podatkowe. Kluczowym kryterium badania jest analiza, czy były one zawierane na warunkach rynkowych. 

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi były, są i będą zawierane na warunkach rynkowych. Nie można jednak 

wykluczyć, że ocena takich transakcji przez organy podatkowe będzie odmienna niż ocena dokonana przez Grupę, co mogłoby 

pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci odmiennie ustalonego dochodu podatkowego i konieczności zapłaty dodatkowego 

podatku wraz z odsetkami karnymi. 

12.1.8. Ryzyko reputacyjne związane z pogorszeniem się wizerunku firm dochodzących 
roszczeń od zakładów ubezpieczeń w imieniu klientów 

Wszelkie nagłośnione przez media negatywne oceny związane z funkcjonowaniem Grupy, jak też konkurentów rynkowych, 

mogą pogorszyć wizerunek firm z branży i wpłynąć na utratę zaufania klientów. W ramach prowadzonej działalności Spółka 

Dominująca współpracuje z sieciami agentów na bazie zawartych umów agencyjnych. Tym samym agenci nie są pracownikami 

Spółki Dominującej i nie podlegają przepisom prawa pracy. Zarząd Spółki Dominującej, mając na uwadze zachowanie 

pozytywnego wizerunku, wdrożył w Grupie Kapitałowej Kodeks Etyczny oraz Regulamin Sprzedaży, który obejmuje agentów 

i pełnomocników współpracujących. Regulamin Sprzedaży przewiduje nałożenie sankcji na agentów lub pełnomocników, 

oferujących usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Pogorszenie reputacji Grupy, poza 

utratą zaufania klientów, mogłoby również doprowadzić do rezygnacji ze współpracy pewnej liczby agentów i ich przejścia do 

konkurentów. 
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12.1.9. Ryzyko związane ze zmianą procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń 

Wieloletnia działalność Spółki Dominującej sprawiła, że poznała ona dogłębnie procedury wewnętrzne, również w zakresie 

likwidacji szkód, obowiązujące we wszystkich zakładach ubezpieczeń działających w Polsce. Niemniej, zakłady ubezpieczeń, 

zarówno na terenie kraju jak i za granicą, mogą zmieniać procedury wewnętrzne. Mogłoby to się przełożyć na wydłużenie 

terminu likwidacji szkody.  

12.1.10. Ryzyko związane z postępowaniem w zakresie ochrony konkurencji 

W ocenie Zarządów spółek, ryzyko związane ze skutkami postępowania wobec Grupy, jak i ewentualne postępowania organów 

administracji w tym zakresie nie są istotne dla perspektyw rozwoju i wyników finansowych osiąganych przez Grupę 

Kapitałową. 

12.2. Czynniki ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną 

Sytuacja finansowa Grupy  jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski oraz innych państw Europy Środkowej, 

w szczególności krajów, w których działają jednostki wchodzące w skład Grupy. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki 

finansowe uzyskane przez Grupę Kapitałową, mają m.in.: polityka podatkowa państwa, poziom bezrobocia, charakterystyka 

demograficzna populacji, stabilność sektora ubezpieczeń. 

Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założonych przez Grupę 

Kapitałową celów. Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian sytuacji makroekonomicznej Polski lub innych państw Europy  

Środkowej w przyszłości, m.in. na skutek zmian jednego lub kilku z powyższych czynników. Może to negatywnie wpłynąć na 

działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej. Jednak przyjęta strategia 

rozwoju Grupy uwzględnia zarządzanie zmianami, które ma niwelować negatywny wpływ zmian makroekonomicznych na 

sytuację ekonomiczną Grupy. 

12.3. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji, Rumunii, Cyprze oraz w 

Luksemburgu  i jest w związku z powyższym narażona na ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym tych krajów.  

Otoczenie prawne oraz regulacyjne w tych krajach podlegały oraz nadal podlegają częstym zmianom, a ponadto przepisy 

prawa nie są stosowane w sposób jednolity przez sądy oraz organy administracji publicznej. Niektóre przepisy prawne budzą 

wątpliwości interpretacyjne. Zakres oddziaływania tych czynników uległ w ostatnich latach znacznemu poszerzeniu ze względu 

na przystąpienie nowych państw członkowskich do UE w maju 2004 roku, w wyniku czego kraje te miały obowiązek przyjąć i 

wdrożyć wszystkie akty prawne UE. 
Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki wchodzące w skład Grupy, które w ostatnich 

latach ulegały częstym zmianom, to przede wszystkim:  prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo 

handlowe oraz inne uregulowania dotyczące ubezpieczeń i ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku 

wypadków i kolizji komunikacyjnych.  

Działalność prowadzona przez Grupę nie jest regulowana ani nadzorowana prawnie (poza przepisami powszechnie 

obowiązującymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej). Do prowadzenia działalności, polegającej na świadczeniu 

usług dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub inne świadczenie w trybie przedsądowym, nie jest wymagana jakakolwiek 

licencja lub zezwolenie. 

Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian przepisów lub ich interpretacji w przyszłości.  

12.4. Ryzyko związane ze zmianami w systemach podatkowych w krajach 
działalności Grupy Kapitałowej 

Jednym z istotniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, mogą być zmiany systemu 

podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie obowiązujących przepisów podatkowych nie 

zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni, co może powodować 

sytuacje odmiennej ich interpretacji przez Grupę Kapitałową oraz przez organy skarbowe. W związku z rozbieżnymi 

interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku podmiotu z obszaru Polski i innych krajów Europy Środkowo-

Wschodniej, zachodzi większe ryzyko niż w przypadku podmiotów działających w bardziej stabilnych systemach podatkowych. 

Działalność Grupy Kapitałowej oraz jej ujęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane przez 
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organy podatkowe za niezgodne z przepisami podatkowymi. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych oraz przyjęcia przez 

organy podatkowe interpretacji przepisów podatkowych odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania 

podatkowego przez Grupę Kapitałową.  

12.5. Czynniki ryzyka finansowego 

12.5.1. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 

Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową narażona jest na następujące ryzyka związane z instrumentami finansowymi: 

 ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 

 ryzyko kredytowe, oraz 

 ryzyko utraty płynności. 

Spółki Grupy Kapitałowej starają się zminimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na wyniki finansowe Grupy.  

Ryzykiem finansowym zarządzają bezpośrednio zarządy spółek grupy kapitałowej, które na bieżąco analizują skalę tego ryzyka 

i podejmują w tym zakresie odpowiednie decyzje.  W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące 

cele: 

 zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych, 

 stabilizacja wahań wyniku finansowego Grupy Kapitałowej, 

 wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych, 

 osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł finansowania 

działań inwestycyjnych. 

12.5.2. Ryzyko rynkowe 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe  

Spółka Dominująca nie posiada znaczących środków pieniężnych ani zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, które 

podlegałyby wahaniom związanym z kursem walut. Wskazać należy, iż pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy 

dochodzi do wzajemnych transakcji (powiązanych), a co za tym idzie, występuje ryzyko wahań kursów walut. Jednakże stopień 

zaawansowania tych transakcji, jak też ich częstotliwość, nie dają podstaw do uznania ryzyka związanego ze zmianami kursów 

walut za znacząco istotne. W przypadku zwiększenia ilości transakcji w walutach obcych Zarząd przeanalizuje potrzebę zakupu 

instrumentów pochodnych, zabezpieczających negatywny wpływ różnic kursowych. 

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej udzielonych pożyczek 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z tytułu 

aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Spółka Dominująca jest narażona na 

ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań finansowych: kredyty, pożyczki, 

inne instrumenty dłużne. Z uwagi na niskie koszty finansowania zewnętrznego związane z kredytami Zarząd Spółki 

Dominującej ocenia ryzyko związane z wahaniami stóp procentowych jako nieistotne dla wyników Spółki Dominującej i nie 

przeprowadza analizy wrażliwości wyniku finansowego z tego tytułu. 

12.5.3. Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz pochodnych 

instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność podmiotów będących stroną 

transakcji, do których należą przede wszystkim banki. 

12.5.4. Ryzyko płynności 

Poszczególne spółki Grupy Kapitałowej są narażone na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania 

zobowiązań finansowych. Spółki zarządzają ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz 

zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące monitorowane w 

okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów 

pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych.  
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12.5.5. Zarządzanie kapitałem  

Spółki Grupy Kapitałowej monitorują poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych powiększonych 

o pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela oraz pomniejszonych o kapitał z wyceny instrumentów pochodnych 

zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie tak określonej kwoty kapitału obliczany jest wskaźnik kapitału do źródeł 

finansowania ogółem.  

Ponadto, by monitorować zdolność obsługi długu, obliczany jest wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, kredytów, 

pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji).  

W okresie objętym sprawozdaniem przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały się na następującym poziomie: 

Skrócone śródroczne skonsolidowane dane finansowe 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 30.06.2015 30.06.2014 

Kapitał  37 577 31 334 

Zestawienie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy 11 689 4 890 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:    

Kapitał własny 37 577 31 334 

Kredyty pożyczki instrumenty dłużne krótkoterminowe 5 091 6 963 

Kredyty pożyczki instrumenty dłużne długoterminowe 756 972 

Zobowiązania 64 642 41 155 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM: 108 066 43 424 

Wskaźnik kapitału od źródeł finansowania ogółem 35% 72% 

EBITDA    

Zysk (strata z działalności operacyjnej) 13 258 5 379 

Amortyzacja 427 398 

EBITDA 13 685 5 777 

DŁUG    

kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne krótkoterminowe 5 091 6 963 

kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne długoterminowe 756 972  

Dług: 5 847 7 935 

WSKAŹNIK DŁUGU DO EBITDA 43% 138% 

Skrócone śródroczne jednostkowe dane finansowe 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 30.06.2015 30.06.2014 

Kapitał  19 137 17 309 

Zestawienie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy 4 246 321 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:  
 

Kapitał własny 19 137 17 309 

Kredyty pożyczki instrumenty dłużne krótkoterminowe 6 190 13 303 

Zobowiązania 51 675 26 837 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM: 77 002 57 449 

Wskaźnik kapitału od źródeł finansowania ogółem 25% 30% 

EBITDA    

Zysk (strata z działalności operacyjnej) 5 905 1 078 

Amortyzacja 142 216 

EBITDA 6 047 1 294 

DŁUG    

kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne krótkoterminowe 6 190 13 303 

Dług: 6 190 13 303 

WSKAŹNIK DŁUGU DO EBITDA 102% 1 028% 
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13. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO S.A. 

Podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej jest świadczenie w imieniu poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych usług dochodzenia roszczeń w trybie przedsądowym wobec zakładów ubezpieczeń w postaci odszkodowań 

i innych świadczeń. Spółka Dominująca oraz podmioty od niej zależne Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna 

Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy spółka komandytowa, EuCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, EuCO Marketing Sp. z o.o. działają na terytorium Polski, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. na terenie Czech, 

Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft. na Węgrzech, Európske Centrum Odškodného spol. s r. o. na Słowacji, Centrul 

European de Despăgubiri s r. l. w Rumunii.  

W ramach prowadzonej działalności spółki Grupy Kapitałowej wyróżnia się następujące segmenty operacyjne: świadczenie 

usług dochodzenia wynikających ze szkody roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania (przedsądowe i sądowe), działania 

marketingowe oraz segmenty geograficzne: Polskę, Czechy, Węgry, Cypr i Luksemburg. Ponadto w Grupie znajduje się obszar 

Słowacji i Rumunii które na chwilę obecną nie podlegają konsolidacji. 

Spółki Grupy Kapitałowej posiadają silnie zdywersyfikowane grono klientów. Działalność spółek Grupy Kapitałowej polega na 

świadczeniu usług dochodzenia wynikających za szkody roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania (naprawienie szkody), albo 

innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie) i nie cechuje się sezonowością. Od 2011 roku 

zaobserwowano zmniejszenie przychodów w III kwartale (w tzw. okresie urlopowym). 

13.1. Działalność sądowa w Polsce 

Na koniec czerwca 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka 

komandytowa („Kancelaria K1”) prowadziła łącznie 6 843 spraw sądowych o łącznej wartości przedmiotu sporu (WPS) 

w wysokości ok. 265,9 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2014 r.  WPS prowadzonych spraw wzrósł o 10%.  

Największą liczbę spraw prowadzonych w Kancelarii stanowią sprawy o zadośćuczynienia za ból i cierpienie z  art. 448 w 

związku z 24 po śmierci bliskiej osoby. Wg stanu na koniec czerwca 2015 r. udział spraw z tyt. zadośćuczynienia stanowił 49% 

wszystkich prowadzonych spraw (50% na koniec 2014 r.), a WPS spraw z tyt. zadośćuczynienia odpowiadał 66% WPS 

wszystkich prowadzonych spraw (68% na koniec 2014 r.). 

13.2. Działalność przedsądowa w Polsce 

W I półroczu 2015 roku w trybie przedsądowym w Polsce Grupa zgłosiła 9 183 sprawy, co stanowiło wzrost o 34 %w stosunku 

do liczby spraw zgłoszonych do towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2014 r.  

W I półroczu 2015 r. wpływy gotówkowe z tyt. spraw prowadzonych w trybie przedsądowym w Polsce, z uwzględnieniem 

wszystkich wpływów ze spraw związanych z wykupem cesji wierzytelności, wyniosły 76,9 mln PLN co oznaczało wzrost o 91% 

w stosunku do wpływów osiągniętych w I półroczu 2014 r.  

13.3. Działalność na rynkach zagranicznych 

W I półroczu 2015 r. spółki zależne działające na rynkach czeskim i węgierskim (spółki konsolidowane) zgłosiły do towarzystw 

ubezpieczeniowych 63 spraw. Wpływy zrealizowane przez konsolidowane spółki zagraniczne wyniosły w tym okresie 

2,3 mln PLN. 

W pierwszym półroczu 2015 r. dynamiczny rozwój kontynuowała spółka niekonsolidowana działająca na rynku rumuńskim.  
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14. Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej 
EuCO S.A. oraz inne znaczące zdarzenia 

14.1. Informacje o zawartych od 1 stycznia 2015 roku umowach znaczących dla 
działalności Grupy i innych znaczących zdarzeniach 

 11 stycznia 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. wylicytował kolejne Złote Serduszko i Złotą 

Kartę WOŚP z numerem 1. Podczas 23. Finału WOŚP przedstawiciele Europejskiego Centrum Odszkodowań wzięli 

udział w licytacjach.  Za 222 tysiące PLN EuCO S.A. stało się posiadaczem Złotego Serduszka z numerem 1 oraz Złotej 

Karty z numerem 1 za 60 tys. PLN. 

 26 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie szefowej MSW z fundacjami wspierającymi poszkodowanych i zmarłych na 

służbie funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i ich rodziny oraz ich darczyńcami. W trakcie tego spotkania EuCO S.A. 

zostało uhonorowane za swoją działalność charytatywną przez minister MSWiA Teresę Piotrowską. Nagrodę odebrał 

Prezes Krzysztof Lewandowski. 

 26 stycznia 2015 roku EuCO S.A. dołączyło do grona oficjalnych partnerów firmy ASGO Centrum Zdrowia. Centrum 

Zdrowia ASGO to centrum medyczno-rehabilitacyjne, które łączy medycynę klasyczną, rehabilitację, medycynę 

osteopatyczną i odnowę biologiczną, zapewniając kompleksową opiekę osobom po urazach ortopedycznych, 

z problemami neurologicznymi i zespołami bólowymi.  

 13 lutego 2015 roku Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. znalazło się po raz kolejny w gronie Solidnych Firm. 

Spółka pomyślnie przeszła przez wszystkie etapy weryfikacji i po raz kolejny znalazła się w prestiżowym gronie 

Solidnych Firm. Program Solidna Firma wspiera i nagradza polskie firmy za ich solidność, transparentność i 

konsekwencję w dążeniu do osiągania sukcesów. Certyfikat Solidna Firma potwierdza rzetelność firmy, ułatwia 

prowadzenie biznesu, wzmacnia zaufanie do marki. Laureaci Programu stanowią Elitarne Grono Przedsiębiorców 

wiarygodnych i odpowiedzialnych w kontaktach ekonomicznych. Europejskie Centrum Odszkodowań uczestniczy w 

programie nieprzerwanie od 2007 roku. 

 17 lutego 2015 roku w Klubie Biznesowym przy Stadionie we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala finałowa Rankingu 

Gazele Biznesu 2014 organizowana przez Puls Biznesu i Coface Poland, podczas której Europejskie Centrum 

Odszkodowań S.A. po raz kolejny zostało wyróżnione tytułem Gazeli Biznesu. Ranking Gazele Biznesu to ranking 

najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, organizowany od 2000 roku. Do tytułu „Gazeli Biznesu” 

mogą pretendować przedsiębiorstwa, które w przeciągu trzech ostatnich lat notowały wzrost przychodów ze 

sprzedaży i nie zarejestrowały w tym okresie ani razu straty.  

 18 lutego 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, iż w dniu 

18.02.2015 roku otrzymał od Członka Zarządu Spółki zawiadomienie o dokonaniu transakcji  na akcjach Spółki 

polegającej na zbyciu akcji tytułem darmym przez Członka Zarządu oraz nabyciu tych akcji przez osobę blisko związaną 

z Członkiem Zarządu. Zgodnie z treścią zawiadomień: Jolanta Zendran Wiceprezes Zarządu Emitenta poinformowała, 

że w dniu 02.02.2015 r. na skutek wykonania zawartej umowy darowizny doszło do przeniesienia praw własności 

10 000 (dziesięciu tysięcy) akcji Emitenta na współmałżonka Mirosława Zendrana. 

 24 lutego 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) w uzupełnieniu raportu 

nr 27/2014 z 31 grudnia 2014 roku poinformował o rejestracji w dniu 23 lutego 2015 przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian umowy spółki 

pod firmą Kancelaria Radców Prawnych EUCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy spółka komandytowa 

z siedzibą w Legnicy („Kancelaria”). Zmiany umowy dotyczyły par. 7 Umowy. 

Zgodnie z powyższą zmianą Emitent, jako komandytariusz ma prawo do 0,1% udziału w zyskach Kancelarii, spółka 

EuCO S.C.Sp z siedzibą w Luksemburgu jako komandytariusz ma prawo do 98,9% udziału w zyskach Kancelarii,  Joanna 

Smereczańska – Smulczyk jako komplementariusz ma prawo do 1% udziału w zyskach Kancelarii. 
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Tym samym zrealizował się wskazany w raporcie 27/2014 skutek - nabycia przez Grupę Kapitałową EuCO udziału 9% w 

zysku Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy sp. komandytowa, co 

spowodowało, że Emitent kontroluje bezpośrednio i pośrednio 99% udziału w zysku Kancelarii. 

 27 lutego 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że w dniu 

27 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi od Pani Agaty Rosy pełniącej funkcję Członka Zarządu Emitenta, o nabyciu łącznie 2 838 akcji Spółki. 

 28 lutego 2015 roku w Hotelu Intercontinental w Warszawie odbyła się 12 Ogólnopolska Gala Finałowa wręczenia 

Certyfikatów Solidna Firma. Kapituła Programu Gospodarczo – Konsumenckiego Solidna Firma pod patronatem 

Przedstawicielstwa Komisji Edukacyjnej, przyznała już po raz szósty Europejskiemu Centrum Odszkodowań S.A. - 

Certyfikat Solidna Firma – Biała Lista. EuCO S.A. zostało wyróżnione dotąd między innymi Srebrnym i Złotym 

Certyfikatem. Złoty i Srebrny Certyfikat to specjalne wyróżnienie dla firm, które trzykrotnie pomyślnie przeszły proces 

weryfikacji. Tym samym, według Kapituły Programu Solidna Firma Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. od lat 

znajduje się w gronie firm, które swoją codzienną rzetelną pracą przywracają przedsiębiorczości należny jej szacunek 

oraz budują pozycję Polski i dobrobyt Jej obywateli. Program Solidna Firma od początku swojej 10-letniej już 

działalności wspiera i promuje rzetelne firmy, zarazem poddając je weryfikacji i jednocześnie tworząc bazę godnych 

zaufania przedsiębiorstw. 

 2 marca 2015 roku  w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się ceremonia rozdania Polskich Nagród Filmowych Orły 

2015, potocznie nazywanych "polskimi Oscarami". Europejskie Centrum Odszkodowań S.A należy do grona sponsorów 

Orłów 2015.  

 4 marca 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że 

w dniu 4 marca 2015 otrzymał w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi zawiadomienie od Pana Krzysztofa Lewandowskiego Prezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu łącznie 6 215 

akcji Spółki. 

 9 marca 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że mając na 

uwadze zasady określone w obowiązującej w Spółce polityce dywidendy (raport bieżący o przyjęciu polityki dywidendy 

z dnia 16 kwietnia 2014 nr 11/2014), a w szczególności satysfakcjonujący poziom płynności finansowej Grupy na 

koniec lutego 2015 r., podjął w drodze uchwały decyzję w sprawie wnioskowania do Rady Nadzorczej i Walnego 

Zgromadzenia Spółki o wypłatę dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w kwocie 15.008.000,00 

PLN (piętnaście milionów osiem tysięcy złotych), to jest 2,68 PLN brutto (dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) na 

akcję. Wypłata dywidendy nastąpi z zysku jednostkowego EuCO za rok obrotowy 2014 oraz z utworzonego w tym celu 

kapitału rezerwowego. 

 16 marca 2015 roku Prezes Europejskiego Centrum Odszkodowań Krzysztof Lewandowski odebrał z rąk senatora RP i 

jednocześnie Prezesa Fundacji "Falubaz Pomaga" Roberta Dowhana, porcelanowy komplet wylicytowany podczas 

Aukcji Falubazowe Mikołajki 2014. Jest to niezwykły zestaw, podarowany Fundacji przez samego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wraz z certyfikatem oryginalności. Fundacja „Falubaz Pomaga”, 

założona przez członków Zarządu i kibiców klubu Falubaz Zielona Góra od dwóch lat czynnie pomaga potrzebującym 

mieszkańcom regionu zielonogórskiego m.in. poprzez organizowanie Wigilii dla bezdomnych, szkolne wyprawki dla 

podopiecznych placówek opiekuńczych i wspieraniu takich przedsięwzięć jak Szlachetna Paczka, WOŚP, czy tworzenie 

sal Myszki Miki na dziecięcym oddziale Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. 

 18 marca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się Inauguracja Obchodów Roku Jubileuszu 30-lecia Olimpiad 

Specjalnych Polska z udziałem Małżonki Prezydenta RP pani Anny Komorowskiej. Pierwsza Dama RP, jako honorowy 

patron organizacji, złożyła podpis pod deklaracją poparcia dla idei Olimpiad Specjalnych. EuCO S.A., sponsor Olimpiad 

Specjalnych Polska, uhonorowane zostało zaproszeniem do Pałacu Prezydenta przez Panią Komorowską. Firmę 

reprezentował Prezes Krzysztof Lewandowski. Olimpiady Specjalne są światowym ruchem sportowym dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną zrzeszającym blisko 5 milionów osób.  

 29 kwietnia 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że w dniu 

29 kwietnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
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instrumentami finansowymi od Pani Agaty Rosy pełniącej funkcję Członka Zarządu Emitenta, o nabyciu łącznie 1 760 

akcji Spółki. 

 29 kwietnia 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że w dniu 

29 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Macieja Andrzeja Skomorowskiego, który na podstawie 

art.69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439) 

poinformował, że jego pośredni udział w ogólnej liczbie głosów wzrósł i wynosi 31,06 % ogólnej liczby głosów na WZA 

Spółki. 

 20 maja 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że dnia 

20 maja  2015 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję, która upłynie z dniem 

odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółka za 2017 rok. 

Na nową kadencję został powołany Zarząd w składzie: 

 Krzysztof Lewandowski – Prezes Zarządu 

 Jolanta Zendran – Wiceprezes Zarządu 

 Agata Rosa – Członek Zarządu 

 21 maja 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że zwołał 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., które odbyło się 

dnia 22 czerwca 2015 roku oraz przedłożył projekt uchwał ZWZA. 

 29-31 maja 2015 roku odbył się Europejski Tydzień Piłki Nożnej  Olimpiad Specjalnych -  największe na świecie 

wydarzenie promujące piłkę nożną wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. EuCO było partnerem 

Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. 

 6 czerwca 2015 roku w Złotoryi odbył się II Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej. OZMMR to jedyna w Polsce 

rockowa impreza przygotowywana przez dzieci – podopiecznych stowarzyszenia Złota Cooltura. Europejskie Centrum 

Odszkodowań S.A. i Fundacja EuCO Dzieciom należą do grona sponsorów Stowarzyszenia Złota Cooltura i Otwartego 

Złotoryjskiego Maratonu Muzyki Rockowe. 

 22 czerwca 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 22 czerwca 2015 roku uchwałą postanowiło, że zysk netto Spółki za rok 

obrotowy 2014 w wysokości 12.910.988,84 zł (dwunastu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset 

osiemdziesięciu ośmiu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) powiększony o wypłatę z kapitału rezerwowego, 

przeznacza się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy. Łącznie przeznacza się kwotę 15.008.000,00 zł (piętnaście 

milionów osiem tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 2,68 zł (dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) 

brutto na jedną akcję. 

Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000 

Dzień dywidendy ustala się na 21 sierpnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 4 września 2015 r. 

 22 czerwca 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) przekazał treść uchwał 

podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 roku. Ponadto Zarząd Spółki 

poinformował, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku 

obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Treść Uchwał dostępna jest na stronie 

http://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/167-polska/relacje-inwestorskie-raporty-

biezace/raporty-biezace-rok-2015/1149-raport-biezacy-nr-16-2015-uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-

zgromadzenie-w-dniu-22-czerwca-2015-r.  

 22 czerwca 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka; Emitent) poinformował, że Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 roku, w związku z dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę 

Nadzorczą uchwałą zatwierdziło powołanie Członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Papaj. 

http://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/167-polska/relacje-inwestorskie-raporty-biezace/raporty-biezace-rok-2015/1149-raport-biezacy-nr-16-2015-uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-22-czerwca-2015-r
http://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/167-polska/relacje-inwestorskie-raporty-biezace/raporty-biezace-rok-2015/1149-raport-biezacy-nr-16-2015-uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-22-czerwca-2015-r
http://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/167-polska/relacje-inwestorskie-raporty-biezace/raporty-biezace-rok-2015/1149-raport-biezacy-nr-16-2015-uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-22-czerwca-2015-r
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 27-28 czerwca 2015 roku odbyła się 24 edycja zawodów triathlonowych rozgrywanych w Suszu EuCO Susz Triathlon. 

Spółka po raz pierwszy w historii wystąpiła w charakterze Sponsora Tytularnego. 

 11-12 lipca 2015 roku odbył się Sławski Festiwal Triathlonu, w którym Europejskie Centrum Odszkodowań był 

Oficjalnym Sponsorem. 

 24 lipca – 2 sierpnia 2015 roku w Los Angeles odbyły się XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, w których 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. było głównym sponsorem polskiej reprezentacji.  

 8-9 sierpnia 2015 roku odbył się Triathlon w Gdyni, w którym Europejskie Centrum Odszkodowań było Oficjalnym 

Sponsorem. 

 12 sierpnia 2015 roku Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) poinformował, iż skonsolidowany 

raport za I półrocze 2015 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie 

bieżącym nr 1/2015 na dzień 19 sierpnia 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 17 sierpnia 2015 roku. 

15. Kredyty, pożyczki, poręczenia i gwarancje 

15.1. Umowy kredytowe – zobowiązania zaciągnięte od 1 stycznia 2015 roku 
przez spółki Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 30 czerwca 2015 
roku z opisem zmian na dzień sporządzenia 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa Kapitałowa nie zaciągnęła zobowiązań kredytowych. 

15.2. Pożyczki pomiędzy Spółkami w GK 

 Pożyczka z dnia 9 stycznia 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 35.000 PLN (trzydzieści pięć tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki 

wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 15 stycznia 2015 roku - spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka czeska) w wysokości 240.000 PLN (dwieście czterdzieści tysięcy PLN). Termin 

spłaty pożyczki: 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki 

zależnej. 

 Pożyczka z dnia 22 stycznia 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych  Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% 

w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 22 stycznia 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

EuCO Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EuCO Broker) w wysokości 300 PLN (trzysta PLN). Termin spłaty 

pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki zależnej 

 Pożyczka z dnia 26 stycznia 2015 roku - spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka słowacka) w wysokości 65.000 PLN (sześćdziesiąt pięć tysięcy PLN). 

Termin spłaty pożyczki: 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie 

spółki zależnej. 

 Pożyczka z dnia 28 stycznia 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

EuCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w wysokości 300.000 PLN (trzysta tysięcy 
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PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: 

dokapitalizowanie spółki zależnej. 

 Pożyczka z dnia 2 lutego 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Carascola Investments Ldt w wysokości 100.000 PLN (sto tysięcy PLN). Pożyczka oprocentowana jest w wysokości stopy 

WIBOR 6M powiększonej o 1 punkt procentowy w skali roku. 

 Pożyczka z dnia 2 lutego 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Carascola Investments Ldt w wysokości 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN). Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 

stopy WIBOR 6M powiększonej o 1 punkt procentowy w skali roku. 

 Pożyczka z dnia 3 lutego 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

EuCO SARL w wysokości 500 EUR (pięćset EUR). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% 

w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki zależnej. 

 Pożyczka z dnia 4 lutego 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 16.000 PLN (szesnaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 10 lutego 2015 – spółka zależna Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk 

i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K1) udzieliła Europejskiemu Centrum Odszkodowań S.A. pożyczki 

w wysokości 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. 

 Pożyczka z dnia 11 lutego 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce 

zależnej  Kancelaria Radców Prawnych  Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% 

w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 12 lutego 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Carascola Investments Ldt. w wysokości 4 900.000 PLN (cztery miliony dziewięćset tysięcy PLN). Pożyczka oprocentowana 

jest w wysokości stopy WIBOR 6M powiększonej o 1 punkt procentowy w skali roku. 

 Pożyczka z dnia 18 lutego 2015 – spółka zależna Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk 

i Partnerzy Spółka komandytowo-akcyjna (Kancelaria K1) udzieliła Europejskiemu Centrum Odszkodowań S.A. pożyczkę 

w wysokości 1 900.000 PLN (pięć jeden milion dziewięćset tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. 

Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. 

 Pożyczka z dnia 19 lutego 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce 

zależnej  Kancelaria Radców Prawnych  Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 14.000 PLN (czternaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 2 marca 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych  Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 16.000 PLN (szesnaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 2 marca 2015 roku - spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka słowacka) w wysokości 100.000 PLN  (sto tysięcy PLN). Termin spłaty 

pożyczki: 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki zależnej. 

 Pożyczka z dnia 12 marca 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 
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w wysokości 13.000 PLN (trzynaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 26 marca 2015 roku - spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka słowacka) w wysokości 100.000 PLN  (sto tysięcy PLN). Termin spłaty 

pożyczki: 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki 

powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 27 marca 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

EuCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 300 PLN (trzysta PLN). Termin spłaty pożyczki 

31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 2 kwietnia 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 16.000 PLN (szesnaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 31.12.2015 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 24 kwietnia 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 14.000 PLN (czternaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 30.06.2016 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 5 maja 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 16.000 PLN (szesnaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 30.06.2016 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 28 maja 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

EuCO Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EuCO Broker) w wysokości 600 PLN (sześćset PLN). Termin spłaty 

pożyczki 30.06.2016 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki 

powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 28 maja 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 14.000 PLN (czternaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 30.06.2016 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 2 czerwca 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 16.000 PLN (szesnaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 30.06.2016 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 10 czerwca 2015 roku - spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce 

zależnej  Centrul European de Despăgubiri s r. l.  (spółka rumuńska) w wysokości 30.000 PLN (trzydziestu tysięcy PLN). 

Termin spłaty pożyczki 30.06.2016 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie 

spółki powiązanej. 

 Pożyczka z dnia 30 czerwca 2015 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. udzieliła pożyczki spółce zależnej 

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowa (Kancelaria K3) 

w wysokości 16.000 PLN (szesnaście tysięcy PLN). Termin spłaty pożyczki 30.06.2016 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki powiązanej. 



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 

 
30 

 

15.3. Poręczenia i gwarancje 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa Kapitałowa nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji łącznie 

jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% 

kapitałów własnych.  

16. Transakcje z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2015 

Transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zaprezentowane z skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym w punkcie  6.14. 

17. Informacje o wpływach z emisji i ich wykorzystaniu, 
prognozach wyników i ich realizacji, zarządzaniu zasobami 
finansowymi oraz perspektywach rozwoju 

17.1. Opis wykorzystanych wpływów z emisji akcji 

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie przeprowadzała emisji akcji. 

17.2. Różnice pomiędzy prognozami wyników a ich realizacją 

Zarządy spółek Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. nie podawały do publicznej wiadomości prognoz 

wyników szacowanych do zrealizowania w 2015 roku. 

17.3. Ocena zarządzania zasobami finansowymi wykazanymi w skróconym 
śródrocznym skonsolidowanym raporcie z działalności Zarządu 

Na dzień 30.06.2015 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy 

Kapitałowej za I półrocze 2015 roku nie ma istotnych zagrożeń związanych z niewywiązywaniem się przez Grupę Kapitałową 

z zaciągniętych zobowiązań i są one systematycznie regulowane. Sytuacja Grupy Kapitałowej oceniana jest przez właścicieli 

jako stabilna.   

17.4. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla 
rozwoju Grupy Kapitałowej oraz perspektywy rozwoju działalności Grupy 
w I półroczu 2015 i następnych kwartałach z uwzględnieniem elementów 
strategii rynkowej wypracowanej przez Grupę 

Czynniki zewnętrzne: 

 Możliwe zmiany w otoczeniu konkurencyjnym oraz niekorzystne tendencje w zakresie kształtowania się marży brutto, 

 Zmienne i często nieprzychylne przepisy prawa dla podmiotów gospodarczych, 

 Niestabilna sytuacja na rynku pracy, 

 Wprowadzenie niekorzystnych zmian w prawodawstwie, związanych z ominięciem spółek Grupy jako ogniwa 

pośredniczącego w procesie dochodzenia roszczenia od podmiotu zobowiązanego. 

Czynniki wewnętrzne: 

 Skuteczna realizacja planu rozwoju grupy, związana z ekspansją geograficzną, 

 Zdecydowana poprawa efektywności działania spółek Grupy Kapitałowej poprzez wypracowywanie procedur 

wewnętrznych, umożliwiających skrócenie czasu pomiędzy zgłoszeniem roszczenia a wypłatą należnego świadczenia, 

 Kontynuacja procesu usprawniania działań związanych z obsługą klientów poprzez rozwój call center, 
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 Rozwój systemów i programów informatycznych, służących do zarządzania wewnętrznymi danymi spółek Grupy 

Kapitałowej. 

Perspektywy rozwoju działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015 z uwzględnieniem elementów 

strategii rynkowej 

Strategia rozwoju Spółki Dominującej oraz spółek zależnych wiąże się bezpośrednio z nadrzędnym celem, jakim jest 

zagwarantowanie zwrotu z zainwestowanego przez akcjonariuszy Spółki kapitału i zwiększenie wartości rynkowej Grupy. 

Strategia rozwoju oparta jest zatem na systematycznej poprawie wyników poszczególnych spółek, a tym samym na 

zapewnieniu wzrostu kursu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.  

Rozwój Grupy Kapitałowej realizowany będzie na trzech płaszczyznach:  

 Rozwój organiczny w kraju, realizowany poprzez wzrost liczby spraw zgłaszanych do Towarzystw Ubezpieczeniowych, 

 Rozwój geograficzny na nowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, 

 Rozwój nowych produktów. 

Zarząd Spółki Dominującej ocenia pozytywnie dotychczasową realizację przyjętej strategii rozwoju. W perspektywie 2015 roku 

będą kontynuowane działania mające na celu dalszą poprawę efektywności funkcjonowania celem dalszego dynamicznego 

rozwoju w następnych latach, co wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego. 

18. Przyjęte zasady zarządzania i organizacja Spółki 
Dominującej 

W I półroczu 2015 roku w Spółce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w podstawowych zasadach zarządzania 

przedsiębiorstwem. Obowiązujące w Spółce zasady zarządzania zostały zaimplementowane w pozostałych jednostkach 

wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 

Pracownicy Spółki  

Na 30 czerwca 2015 roku zatrudnienie w Spółce Dominującej wyniosło 92 osób.  

Na początku roku 2015 stan zatrudnienia w Spółce Dominującej wynosił 88 osób, natomiast na 30 czerwca 2014 roku wynosił 

82 osób. 

18.1. Umowy zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia 
z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie 
lub zwolnienie następuje z powodu połączenia spółki przez przejęcie 

Pomiędzy Spółką Dominującą a osobami zarządzającymi nie zostały zawarte żadne umowy przewidujące wypłatę rekompensat 

przez Spółkę dla osób zarządzających w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia  z zajmowanego stanowiska. 
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18.2. Wartość  wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających 
z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki, 
w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, 
zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub 
jakiejkolwiek innej formie) wypłaconych, należnych lub potencjalnie 
należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących za 
I półrocze 2015 roku, bez względu na to, czy były zaliczane w koszty, czy 
też wynikały z podziału zysku 

W I półroczu 2015 roku Spółka nie przeprowadziła działań wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych 

opartych na kapitale Spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach 

subskrypcyjnych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających 

i nadzorujących. 

18.3. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki Dominującej na dzień przekazania skróconego śródrocznego 
skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby 
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian 
w strukturze własności znacznych pakietów akcji EuCO S.A. w okresie od 
przekazania poprzedniego skróconego skonsolidowanego raportu 
finansowego zgodnie z posiadanymi przez Spółkę Dominującą 
informacjami 

Grupa Kapitałowa, zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień publikacji niniejszego sprawozdania pochodzącą z zawiadomień 

przesłanych Spółce Dominującej w trybie  art. 69 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 184, poz. 1539), wykazuje akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dominującej na dzień przekazania niniejszego 

skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku, tj. na dzień  17 sierpnia 2015 roku 

wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale, liczbie głosów z nich 

wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 

Dominującej. 

Szczegółowa informacja na temat aktualnej struktury akcjonariatu na dzień 17 sierpnia 2015 roku z uwzględnieniem 

Akcjonariuszy posiadających 5% i więcej głosów na WZA Spółki Dominującej, przedstawia się następująco:  
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Struktura akcjonariatu na dzień publikacji kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za I kwartał 2015 roku, tj. 14 maja 2015 roku kształtowała się następująco: 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI 
UDZIAŁ W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM (w %) 

LICZBA GŁOSÓW 
UDZIAŁ GŁOSÓW NA WZ 

(w %) 

KL Investment sp. z o.o. 
(podmiot kontrolowany w 100% przez 
Pana Krzysztofa Lewandowskiego) 

1 739 191 31,06 1 739 191 31,06 

Corpor Capital sp. z o.o. 
(podmiot kontrolowany w 100% przez 
Pana Macieja Skomorowskiego) 

1 739 190 31,06 1 739 190 31,06 

ING OFE 683 464 12,20 683 464 12,20 

Pozostali 1 438 155 25,68 1 438 155 25,68 

RAZEM 5 600 000 100,00 5 600 000 100,00 

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za I półrocze 2015 roku, tj. 17 sierpnia 2015 roku kształtowała się następująco: 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI 
UDZIAŁ W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM (w %) 

LICZBA GŁOSÓW 
UDZIAŁ GŁOSÓW NA WZ 

(w %) 

KL Investment sp. z o.o. 
(podmiot kontrolowany w 100% przez 
Pana Krzysztofa Lewandowskiego) 

1 739 191 31,06 1 739 191 31,06 

Corpor Capital sp. z o.o. 
(podmiot kontrolowany w 100% przez 
Pana Macieja Skomorowskiego) 

1 739 190 31,06 1 739 190 31,06 

ING OFE 683 464 12,20 683 464 12,20 

Pozostali 1 438 155 25,68 1 438 155 25,68 

RAZEM 5 600 000 100,00 5 600 000 100,00 

18.4. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji Spółki Dominującej oraz 
akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki, będących w posiadaniu 
osób zarządzających i nadzorujących 

Łączna liczba i wartość nominalna akcji Spółki Dominującej będących w posiadaniu osób zarządzających - według stanu na 

dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku: 

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE LUB NADZORUJĄCE 
STAN NA DZIEŃ 

14.05.2015 
ZWIĘKSZENIE  ZMNIEJSZENIE 

STAN NA DZIEŃ 

17.08.2015  

ZARZĄD 

LEWANDOWSKI KRZYSZTOF (pośrednio KL Investment sp. z o.o.) 1 739 191 - - 1 739 191 

LEWANDOWSKI KRZYSZTOF  28 074 - - 28 074 

ROSA AGATA 5 005 - - 5 005 

RADA NADZORCZA 

SMERECZAŃSKA-SMULCZYK JOANNA 3 000 - - 3 000 

AGNIESZKA PAPAJ 3 000 - - 3 000 

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku 

w posiadaniu pozostałych osób nadzorujących i zarządzających nie znajdowały się żadne inne akcje i udziały w jednostkach 

zależnych i powiązanych Spółki Dominującej. 
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18.5. Informacja o warunkach współpracy z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych 

Dnia 13 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z par. 24 pkt 2 lit. G Statutu Spółki podjęła Uchwałę, na postawie 

której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2015. 

Podmiotem tym została firma ECA Seredyński i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (zwany dalej 

„Wykonawcą”) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Moniuszki 50, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod 

numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata:  2011 - 2014. 

Dnia 29 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa o opinię oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku. Wynagrodzenie z tytułu wykonania prac 

objętych umową w kwocie 65 tys. PLN, stanowi: 

 15 tys. PLN + VAT z tytułu przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na 

dzień 30 czerwca 2015 roku według MSR/MSSF wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu w języku polskim, 

 8 tys. PLN + VAT z tytułu przeprowadzenia przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na 

dzień 30 czerwca 2015 roku według MSR/MSSF wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu w języku polskim, 

 29 tys. PLN + VAT z tytułu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2015 roku według MSR/MSSF wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu w języku polskim, 

 13 tys. PLN + VAT z tytułu przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na 

dzień 31 grudnia 2015 roku według MSR/MSSF wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu w języku polskim, 

19. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, 
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej  

Wobec Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. oraz jej spółek zależnych nie toczy się postępowanie dotyczące zobowiązań 

lub wierzytelności, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych EUCO S.A. 

20. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ 
na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem 
stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń 
na osiągnięty wynik 

W omawianym okresie nie wystąpiły czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, które nie 

zostały ujęte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 roku. 
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Zatwierdzenie do publikacji 

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. sporządzone za I półrocze 2015 roku 

zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej w dniu 17 sierpnia 2015 roku.  
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