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1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA
Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku zostało
sporządzone w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczośd
finansowa” oraz zgodnie z MSR/MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE.
Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe należy czytad w powiązaniu
z skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym. Spółka Europejskie Centrum
Odszkodowao S.A. jako jednostka dominująca sporządza skrócone śródroczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe swojej Grupy Kapitałowej na dzieo i za okres zakooczony w dniu 30 czerwca
2011 roku zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczośd
finansowa”.
Podstawowe zasady rachunkowości do sporządzenia skonsolidowanego skróconego śródrocznego
sprawozdania finansowego za 2011 rok
Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę memoriału oraz o założenie, że jednostka będzie
kontynuowała działalnośd w dającej się przewidzied przyszłości.
Konsolidacją została objęte Europejskie Centrum Odszkodowao S.A (EuCO), Evropské Centrum
Odškodného s.r.o (EvCO) oraz Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczaoska-Smulczyk
i Partnerzy Spółka komandytowa. Spółka węgierska nie została objęta konsolidacją metodą pełną
z uwagi na nieistotnośd ich wyników finansowych.
W związku z tym, że w I półroczu konsolidowane są 3 Spółki (łącznie z Kancelarią EuCO) a wszystkie
pozycje w sprawozdaniu zawierają w BO tylko EuCO i EvCO, BO Kancelarii w notach występuje pod
pozycją korekt zgodnie z MSR 8 § 16 poz. B „Jako zmiany zasad (polityki) rachunkowości nie traktuje
się:…b)zastosowania nowych zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zdarzeo lub transakcji,
które nie występowały wcześniej lub były nieistotne”
EUCO S.A. akceptuje strategię działania spółek zależnych i kontroluje stopieo 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.
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.
www.euco.pl
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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. Waluta prezentacji – PLN.
7. Wszystkie pozycje prezentowane są w TPLN, chyba że zaznaczono inaczej.
8. 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.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem
zasad rachunkowości, stosowanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.
Przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało zastosowania pewnych
oszacowao oraz założeo, które mają wpływ zarówno na prezentowane wartości aktywów i pasywów, jak
również na prezentowane kwoty przychodów i kosztów za okres obrotowy. Pomimo tego, że
oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu o bieżących
wydarzeniach i działaniach, przyszłe rezultaty tych wydarzeo mogą się różnid od tych oszacowao.
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2011
Grupa nie zastosowała w bieżącym roku nowych i zmienionych MSSF, które miały wpływ na wartości
wykazane w I półroczu 2011 r. i w latach ubiegłych oraz, które spowodowały znaczące zmiany
w polityce rachunkowości i prezentacji sprawozdao finansowych.
Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, nie zatwierdzone przez UE
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) przyjęła w 2011 roku następujące nowe
standardy:
· MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”,
· MSSF 11 „Wspólne umowy”,
· MSSF 12 „Ujawniania odnośnie zaangażowania w inne jednostki”,
· MSSF 13 „Wartośd godziwa”,
· MSR 19 „Świadczenia pracownicze”.
Zmiany do MSR 24 „Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych
Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe prezentacja”
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W dniu 12 maja 2011 r. RMSR opublikowała MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”. MSSF
10 określa zasady prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli
jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. MSSF 10 zastępuje wymogi konsolidacji
zawarte w interpretacji SKI-12 „Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia” i standardzie MSR
27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” i obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2013 roku. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. MSSF
10 opiera się na obowiązujących zasadach określających pojęcie kontroli jako czynnika decydującego,
czy jednostka powinna byd uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki
dominującej. Standard zawiera dodatkowe wytyczne, pomocne w ustaleniu występowania kontroli, gdy
jest to trudne do oceny.
W dniu 12 maja 2011 r. RMSR opublikowała MSSF 11 „Wspólne porozumienia”. MSSF 11 przewiduje
bardziej realistyczne odzwierciedlenie wspólnych porozumieo, koncentrując się na prawach
i obowiązkach porozumienia, a nie jego formie prawnej (jak ma to miejsce obecnie). Standard
porządkuje nieścisłości w sprawozdawczości wspólnych porozumieo poprzez wprowadzenie jednolitej
metody księgowania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach.
W dniu 12 maja 2011 r. RMSR opublikowała MSSF 12 „Ujawniania dotyczące udziałów w innych
podmiotach”. MSSF 12 jest nowym, kompleksowym standardem określającym wymogi ujawniania
informacji dla wszystkich form udziałów w innych podmiotach, w tym dla spółek zależnych, wspólnych
przedsięwzięd, jednostek stowarzyszonych i innych jednostek nie konsolidowanych. MSSF 12
obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem1 stycznia 2013 roku. Wcześniejsze
zastosowanie jest dozwolone.
W dniu 12 maja 2011 r. RMSR opublikowała MSSF 13 „Wycena według wartości godziwej”. MSSF 13,
który obowiązuje za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 roku, definiuje
wartośd godziwą, określa w jednym MSSF ramy dla pomiaru wartości godziwej i wymaga ujawniania
informacji na temat wyceny wartości godziwej. MSSF 13 nie określa, kiedy składnik aktywów,
zobowiązanie lub posiadane własne instrumenty kapitałowe wycenia się w wartości godziwej.
Przeciwnie, wyceny i ujawniania wymagane przez MSSF 13 stosuje się wtedy, gdy inne standardy
wymagają lub zezwalają na wycenę w wartości godziwej (z nielicznymi wyjątkami).
W dniu 16 czerwca 2011 r. RMSR opublikowała zmieniony MSR 19 „Świadczenia pracownicze”, który
obowiązuje za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 roku. Zmiany te
ułatwiają użytkownikom sprawozdao finansowych zrozumienie jak programy określonych świadczeo
wpływają na sytuację finansową jednostki, wyniki finansowe i przepływy pieniężne.
www.euco.pl
EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
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Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na
zatwierdzenie przez Unię Europejską.
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku.
Opis:
Standard został wydany jako częśd kompleksowego przeglądu rachunkowości instrumentów
finansowych. Nowy standard jest mniej kompleksowy w porównaniu z bieżącymi wymogami i zastąpi
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Nowy standard będzie dotyczył wyłącznie
zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych.
MSSF 10 ”Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku.
Opis:
Standard określa zasady prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
jeżeli jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. MSSF 10 zastępuje wymogi konsolidacji
zawarte w interpretacji SKI-12 „Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia” i standardzie MSR
27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. MSSF 10 opiera się na obowiązujących
zasadach określających pojęcie kontroli jako czynnika decydującego ,czy jednostka powinna byd
uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej. Standard zawiera
dodatkowe wytyczne, pomocne w ustaleniu występowania kontroli, gdy jest to trudne do oceny.
MSSF 11 ”Wspólne porozumienia”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku.
Opis:
Standard przewiduje bardziej realistyczne odzwierciedlenie wspólnych porozumieo, koncentrując się na
prawach i obowiązkach porozumieo, a nie jego formie prawnej (jak ma to miejsce obecnie). Standard
porządkuje nieścisłości w sprawozdawczości wspólnych porozumieo poprzez wprowadzenie jednolitej
metody księgowania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach.

www.euco.pl
EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
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MSSF 12 ”Ujawniania dotyczące udziałów w innych podmiotach”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku.
Opis:
Standard jest nowym, kompleksowym zbiorem przepisów, określającym wymogi ujawniania informacji
dla wszystkich form udziałów w innych podmiotach, w tym dla spółek zależnych, wspólnych
przedsięwzięd, jednostek stowarzyszonych i innych jednostek nie konsolidowanych.
MSSF 13 ”Wycena według wartości godziwej”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku.
Opis:
Standard określa ramy dla pomiaru wartości godziwej i wymaga ujawniania informacji na temat wyceny
wartości godziwej. Standard nie określa, kiedy składnik aktywów, zobowiązanie lub posiadane własne
instrumenty kapitałowe wycenia się w wartości godziwej. Przeciwnie, wyceny i ujawniania wymagane
przez standard stosuje się wtedy, gdy inne standardy wymagają lub zezwalają na wycenę w wartości
godziwej (z nielicznymi wyjątkami).
MSR 19 ”Świadczenia pracownicze”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku.
Opis:
Zmieniony standard ułatwia użytkownikom sprawozdao finansowych zrozumienie jak programy
określonych świadczeo wpływają na sytuację finansową jednostki, wyniki finansowe i przepływy
pieniężne.
Grupa postanowiła nie skorzystad z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych standardów,
zmian do standardów i interpretacji. Według szacunków Spółki w/w standardy, interpretacje i zmiany
do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane
przez Spółkę na dzieo bilansowy.

www.euco.pl
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2. PODSTAWOWE DANE O GRUPIE
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej EuCO, dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, jest Europejskie
Centrum Odszkodowao S.A., dalej zwana „Spółką dominującą”. Grupa Kapitałowa nie wchodzi
w skład innej grupy kapitałowej.
Podmiot dominujący grupy kapitałowej:
Nazwa Spółki:

Europejskie Centrum Odszkodowao Spółka Akcyjna

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)

691-228-47-86

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

0000359831

Kapitał zakładowy w całości opłacony:

560 000,00 zł

Na dzieo 30.06.2011 skład organów Spółki przedstawiał się następująco:
Zarząd:
Prezes Zarządu

-

Krzysztof Lewandowski

Wiceprezes Zarządu

-

Adam Wszołek

-

Daniel Kubach

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -

Paweł Filipiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

-

Joanna Tylko

Członek Rady Nadzorczej

-

Wanda Ronka-Chmielowiec

Członek Rady Nadzorczej

-

Joanna Smereczaoska-Smulczyk

www.euco.pl
EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
Tel. +48 76 723 98 00, fax. +48 76 723 98 50
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Podmioty zależne od Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A.:

1. Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczaoska-Smulczyk i Partnerzy Spółka
komandytowa

Nazwa:

Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczaoska-Smulczyk
i Partnerzy Spółka komandytowa

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)

691-235-09-16

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

0000261463

Kapitał podstawowy – 50.000 zł, opłacony: 45 000 zł
Akcjonariusze: 90% wkładu posiada Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. i jest
komandytariuszem spółki komandytowej. Kapitał w całości opłacony przez Europejskie
Centrum
Odszkodowao
S.A.
10%
wkładu
posiada
Mec.
Joanna
Smereczaoska-Smulczyk i jest komplementariuszem spółki komandytowej.
Dominujący segment działalności: działalnośd prawnicza

2. Evropské Centrum Odškodného s.r.o.
Nazwa:

Evropské Centrum Odškodného s.r.o.

Siedziba:

Cesky Tesin (Czeska Republika)

Adres:

737 01 Cesky Tesin, ul. Strelnicni 28

Tel.:

+420 558 711 719

Fax:

+420 558 711 583

e-mail:

kancelar@evco.cz
www.euco.pl
EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
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Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)

27849686

Numer identyfikacji Podatkowej (NIP)

CZ27849686

Krajowy Rejestr Sądowy

31575

Kapitał zakładowy w całości opłacony:

400.000 KC

Akcjonariusze: 100% udziałów posiada Europejskie Centrum Odszkodowao S.A.
Dominujący segment działalności: działalnośd polegająca na świadczeniu w imieniu
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych usług dochodzenia roszczeo w trybie
przedsądowym wobec zakładów ubezpieczeo w postaci odszkodowao i innych świadczeo.
Działa na terenie Czech.

3. Europai Kartalanitasi Központ Kft.
Nazwa:
Europai Kartalanitasi Központ
Siedziba:

Gyor (Węgry)

Adres:

9024 Gyor, Baross Gabor u. 73

Tel.:

+36 (96) 410 787

Fax:

+36 (96) 410 787

e-mail:

iroda@eukk.hu

Statystyczny numer identyfikacyjny

22955472-7022-113-08

Numer Identyfikacji Podatkowej

22955472-2-08

Wojewódzki Sąd Rejestrowy

08-09-020585

Kapitał zakładowy w całości opłacony:

3.000.000 HUF

Akcjonariusze: 100% udziałów posiada Europejskie Centrum Odszkodowao S.A.
Dominujący segment działalności: działalnośd polegająca na świadczeniu w imieniu
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych usług dochodzenia roszczeo w trybie
przedsądowym wobec zakładów ubezpieczeo w postaci odszkodowao i innych świadczeo.
Działa na terenie Węgier.

www.euco.pl
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4. Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o.
Nazwa:

Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o.

Siedziba:

Žilina (Słowacja)

Adres:

010 01 Žilina, Hollého 629/40

Numer Identyfikacji Podatkowej

46 312 650

Sąd Rejestrowy

55191/L

Kapitał zakładowy:

35.000 Euro

Dominujący segment działalności: działalnośd polegająca na świadczeniu w imieniu
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych usług dochodzenia roszczeo w trybie
przedsądowym wobec zakładów ubezpieczeo w postaci odszkodowao i innych świadczeo.
Działa na terenie Słowacji.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
PÓŁROCZNEGO
SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONE NA EURO
01.01.30.06.2011

x

01.01. - 30.06.2010

01.01.30.06.2011

tys. PLN

x

01.01. 30.06.2010

tys. EUR

Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży

15 324

x

9 346

3 863

x

2 334

3 630

x

2 686

915

x

671

Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

3 963

x

2 807

999

x

701

Zysk (strata) netto

3 075

x

2 332

775

x

582

3 075

x

2 332

775

x

582,35

0,55

x

0,47

0,14

x

0,12

0,55

x

0,47

0,14

x

0,12

3,9673

x

4,0042

Zysk (strata) z działalności
operacyjnej

Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom podmiotu
dominującego
Zysk na akcję (PLN; EUR)
Rozwodniony zysk na akcję
(PLN; EUR)
Średni kurs PLN / EUR w okresie

X

X

www.euco.pl
EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
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01.01.-30.06.2011

x

Rachunek przepływów
pieniężnych

01.01. - 30.06.2010

01.01.30.06.2011

x

01.01. 30.06.2010

x

x

Środki pieniężne netto
z działalności operacyjnej

-2 075

x

1 225

-523

x

306

Środki pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

-2 147

x

-2 285

-541

x

-571

165

x

-104

42

x

-26

-4 056

x

-1 165

-1 022

x

-291

3,9673

x

4,0042

Środki pieniężne netto
z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów

Średni kurs PLN / EUR w okresie

x

x

30.06.2011

x

31.12.2010

30.06.2010

30.06.2011

tys. PLN

31.12.2010

30.06.2010

tys. EUR

Bilans
Aktywa

33 277

27 240

13 047

8 347

6 878

3 147

Zobowiązania długoterminowe

2 499

1 180

578

627

298

139

Zobowiązania krótkoterminowe

16 403

11 983

7 312

4 115

3 026

1 764

Kapitał własny

14 375

14 077

5 157

3 606

3 555

1 244

14 375

14 077

5 157

3 606

3 555

1 244

x

x

3,9866

3,9603

4,1458

Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kurs PLN / EUR na koniec
okresu

x

Pozycje z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych obliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzieo
każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2011 roku wyniósł 1 EUR = 3,9673 PLN, a za 6 miesięcy 2010
roku wyniósł 1 EUR = 4,0042 PLN.
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono według kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na dzieo 30.06.2011 roku, który wynosił: 1 EUR = 3,9866 PLN oraz na dzieo 31.12.2010
roku, który wynosił 1 EUR = 3,9603 PLN i na dzieo 30.06.2010, który wyniósł EUR = 4,1458 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję równy jest zyskowi netto z działalności
kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Zysk w danym okresie na 1 akcję przypisany akcjonariuszom Spółki = zysk netto przypadający
akcjonariuszom spółki dominującej / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartośd księgowa na 1 akcję = kapitał własny / liczba akcji na dzieo bilansowy.
www.euco.pl
EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
Tel. +48 76 723 98 00, fax. +48 76 723 98 50
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Wartośd księgowa na 1 akcję przypisana akcjonariuszom Spółki = kapitał własny przypadający
akcjonariuszom spółki dominującej / liczba akcji na dzieo bilansowy.

4. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:
 które są utrzymywane przez jednostkę w celu wykorzystywania ich przy świadczeniu usług,
 którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok,
 w stosunku, do których istnieje prawdopodobieostwo, iż jednostka uzyska w przyszłości
korzyści ekonomiczne związane ze składnikiem majątkowym, oraz


których wartośd można określid w sposób wiarygodny.

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są m.in.:
 nieruchomości tj. grunty własne, budynek,
 maszyny, urządzenia, środki transportu i inne ruchome środki trwałe,
 ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 środki trwałe w budowie.
Na dzieo początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie
wytworzenia.
Cenę nabycia/koszt wytworzenia powiększają koszty finansowania zewnętrznego zaciągnięte
na sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środka trwałego. Różnice kursowe powstałe od zobowiązao
zawartych w walucie obcej powyżej kwoty korygującej wysokośd odsetek wchodzących
w skład kosztów finansowania zewnętrznego, związanych z nabyciem lub wytworzeniem składnika
rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w zysku lub w stracie w okresie, którego dotyczą.
Na dzieo sprawozdawczy, rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości.
Późniejsze nakłady ponoszone na składnik rzeczowych aktywów trwałych (np. w celu zwiększenia
przydatności składnika, zamiany części lub jego odnowienia) uwzględnia się w wartości bilansowej
danego środka trwałego tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ
korzyści ekonomicznych do jednostki, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie wycenid. Wszelkie
pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do zysków i strat w okresie,
w którym je poniesiono.
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) dokonywane są metodą liniową,
przez przewidywany okres użytkowania danego środka trwałego. Wartośd koocową, okres użytkowania
składnika aktywów oraz metodę amortyzacji stosowaną do rzeczowych aktywów trwałych weryfikuje
się co najmniej na koniec każdego roku obrotowego.
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Wszelkie wynikające z przeprowadzonej weryfikacji zmiany ujmuje się jak zmianę szacunków, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych,
błędy.
Dla poszczególnych grup środków trwałych przyjęto następujące stawki amortyzacyjne:
- Budynki i budowle: 1-4%
- Urządzenia techniczne i maszyny: 7-30%
- Środki transportu: 20%
- Inne środki trwałe, w tym narzędzia i przyrządy: 10-50%
Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania. Amortyzacji zaprzestaje
się na wcześniejszą z dat: gdy środek trwały zostaje zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży
(lub zawarty w grupie do zbycia, która jest zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży) zgodnie
z MSSF 5.
„Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalności zaniechanej” zostają usunięte z ewidencji
bilansowej na skutek likwidacji, sprzedaży bądź wycofania z użytkowania.
Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi cena nabycia/koszt wytworzenia środka
trwałego pomniejszona o jego szacunkową wartośd koocową.
Wartośd bilansowa środka trwałego podlega odpisowi z tytułu utraty wartości do wysokości jego
wartości odzyskiwalnej, jeżeli wartośd bilansowa danego środka trwałego jest wyższa od jego
oszacowanej wartości odzyskiwalnej.
Środek trwały usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty, zlikwidowany lub gdy nie oczekuje
się dalszych korzyści ekonomicznych z jego użytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na usunięciu pozycji
rzeczowych aktywów trwałych ustala się jako różnicę pomiędzy przychodami netto ze zbycia, (jeżeli
występują) i wartością bilansową tych środków trwałych i ujmuje w zysku lub w stracie.
Składniki rzeczowych aktywów trwałych spełniające warunki użytkowania powyżej 1 roku, których
wartośd jednostkowa (koszt nabycia/wytworzenia) nie przekracza 3 500,00 zł, uznawane są
za składniki aktywów obrotowych, jednorazowo obciążające koszty działalności w momencie oddania
ich do użytkowania.
Wartości niematerialne
Za wartości niematerialne uznaje się:


oprogramowanie komputerowe,



nabyte koncesje, patenty, licencje,



prawo wieczystego użytkowania gruntów nabyte odpłatnie,



wartości niematerialne nieoddane do użytkowania (w budowie).

Na dzieo początkowego ujęcia składnik wartości niematerialnych wycenia się w cenie nabycia.
Cenę nabycia powiększają koszty finansowania zewnętrznego poniesione na dostosowywanie składnika
wartości niematerialnej do użytkowania.
www.euco.pl
EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
Tel. +48 76 723 98 00, fax. +48 76 723 98 50

16

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ- EUROPEJSKIE
CENTRUM ODSZKODOWAO S.A.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe - I półrocze 2011

Na dzieo sprawozdawczy wartości niematerialne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej
o skumulowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych i skumulowaną kwotę odpisów aktualizujących
z tytułu utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową, według
następujących stawek amortyzacyjnych:
Oprogramowanie komputerowe – 50%,
Koncesje, patenty, licencje – 50%.
Metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna podlegają weryfikacji na każdy dzieo sprawozdawczy.
Inwestycje kapitałowe
Jednostki zależne
Jednostki zależne to wszystkie jednostki, w odniesieniu do których jednostka dominująca, bezpośrednio
lub pośrednio poprzez swoje jednostki zależne, ma zdolnośd kierowania ich polityką finansową
i operacyjną w celu uzyskania korzyści ekonomicznych z ich działalności. Wiąże się to z posiadaniem
większości ogólnej liczby głosów w organach tych jednostek. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa
kontroluje daną jednostkę uwzględnia się istnienie oraz wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej
chwili można zrealizowad lub zamienid.
Przejęcie przez jednostki Grupy innych jednostek rozlicza się metodą przejęcia.
Zapłatę za przejęcie wycenia się w wartości godziwej stanowiącej sumę wartości godziwych
przekazanych aktywów, zaciągniętych zobowiązao oraz wyemitowanych udziałów kapitałowych na
dzieo przejęcia. Koszty związane z przejęciem rozlicza się jako koszty okresu, w którym są ponoszone,
przy czym koszty emisji dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych ujmuje się zgodnie z MSR 32
i MSR 39.
Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania przejęte w ramach połączenia
jednostek gospodarczych, wycenia się na dzieo przejęcia według ich wartości godziwej zgodnie
z MSSF 3, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów niekontrolujących.
Instrumenty finansowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe klasyfikowane są do następujących kategorii:
 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zyski i straty,
 pożyczki i należności,
 aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
 zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zyski i straty,
 pozostałe zobowiązania finansowe.
www.euco.pl
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Klasyfikacja opiera się na analizie charakterystyki oraz celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje się
na moment początkowego ujęcia aktywów i zobowiązao finansowych.
Wartośd bilansowa dotycząca przepływów pieniężnych z tytułu instrumentów finansowych o terminie
zapadalności powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego kwalifikuje się do aktywów lub zobowiązao
długoterminowych. Do aktywów lub zobowiązao krótkoterminowych zaliczana jest wartośd bilansowa
dotycząca przepływów pieniężnych z tytułu instrumentów finansowych o terminie zapadalności
przypadającym w okresie do 12 miesięcy od kooca okresu sprawozdawczego.
Przyjęto następujące zasady klasyfikacji instrumentów finansowych do poszczególnych kategorii
aktywów i zobowiązao finansowych:
Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zyski i straty
Kategoria ta obejmuje aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa
i zobowiązania finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny w wartości
godziwej przez zyski i straty. Składnik aktywów finansowych zalicza się do tej kategorii, jeżeli nabyty
został przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie, lub jeżeli Grupa zdecydowała na moment
początkowego ujęcia o wycenie w wartości godziwej przez rachunek strat i zysków. Aktywo lub
zobowiązanie finansowe może zostad wyznaczone przez Spółkę na moment początkowego ujęcia jako
wyceniane w wartości godziwej przez zyski i straty tylko wówczas, gdy:
a) kwalifikacja taka eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójnośd w zakresie wyceny lub ujmowania
która powstałaby, gdyby przyjęto inny sposób wyceny tych instrumentów finansowych lub inny sposób
ujęcia związanych z nimi zysków lub strat, lub
b) grupa instrumentów finansowych jest odpowiednio zarządzana, a wyniki tej grupy oceniane są
w oparciu o wartośd godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub
strategią inwestycyjną.
Do aktywów/zobowiązao finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się instrumenty pochodne.
 Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub
możliwych do ustalenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas,
gdy Grupa wydaje środki pieniężne, dostarcza towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając
intencji zaklasyfikowania tych należności do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez zyski i straty.
Do kategorii pożyczki i należności klasyfikuje się środki pieniężne i ich ekwiwalenty. W sprawozdaniu
z sytuacji finansowej środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowią odrębną pozycję.
 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa
finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie wymagalności,
które Grupa zamierza i jest w stanie utrzymad do terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów
www.euco.pl
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zaklasyfikowanych do kategorii wyceniane w wartości godziwej przez zyski i straty lub dostępne do
sprzedaży, jak również aktywów finansowych spełniających definicję pożyczek i należności.
 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty finansowe niestanowiące instrumentów
pochodnych, wyznaczone na dostępne do sprzedaży albo niezaliczone do żadnej z pozostałych
kategorii.
W kategorii tej ujmuje się przede wszystkim aktywa finansowe nieposiadające ustalonego terminu
zapadalności i niespełniające jednocześnie wymogów zaliczenia do kategorii aktywów finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez zyski i straty oraz aktywa finansowe, które zostały nabyte na
rynku wtórnym, posiadające ustalone terminy zapadalności, ale co do których Grupa nie ma zamiaru
ani możliwości utrzymywania ich do terminu zapadalności.
 Pozostałe zobowiązania finansowe
Jednostka klasyfikuje do tej kategorii zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wyceniane
w wartości godziwej przez zyski i straty.

Początkowe ujęcie oraz wyłączenie instrumentów finansowych z ksiąg rachunkowych

Transakcje zakupu i sprzedaży inwestycji, w tym standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży
aktywów finansowych, ujmuje się na dzieo przeprowadzenia (zawarcia) transakcji początkowo według
wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne, z wyjątkiem aktywów i zobowiązao finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez zyski i straty, które początkowo ujmowane są w wartości
godziwej.
Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pieniężnych z ich
tytułu wygasły lub prawa te zostały przeniesione i dokonano przeniesienia zasadniczo całego ryzyka
i wszystkich pożytków z tytułu ich własności. W przypadku braku przeniesienia zasadniczo całego ryzyka
i wszystkich pożytków z tytułu posiadania aktywa, inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych z chwilą
utraty kontroli przez Spółkę nad danym aktywem.

Wycena instrumentów finansowych na dzieo sprawozdawczy
 Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zyski i straty oraz
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez zyski i straty wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej. Dla aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, które nie mają ustalonego terminu wymagalności i nie jest
możliwe ustalenie ich wartości godziwej, wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
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Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości godziwej przez
zyski i straty wykazuje się w zysku lub w stracie w okresie, w którym powstały.
Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do dostępnych do sprzedaży ujmuje się
w innych całkowitych dochodach, za wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości tych zysków i strat
z tytułu różnic kursowych, które powstają dla aktywów pieniężnych oraz zysków i strat z tytułu odsetek,
które byłyby rozpoznane przy wycenie tych pozycji według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej. W momencie usunięcia z ksiąg rachunkowych składnika aktywów
zaliczonego do składników dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe zyski i straty uprzednio
ujęte w innych całkowitych dochodach ujmuje się w zysku lub w stracie.
Rozchodu jednakowych inwestycji o różnych cenach nabycia dokonuje się przy wykorzystaniu metody
FIFO, tj. rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników, które jednostka
nabyła najwcześniej.
 Pożyczki i należności, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Pożyczki i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
 Pozostałe zobowiązania finansowe
Po początkowym ujęciu, jednostka dokonuje wyceny wszystkich zobowiązao finansowych, poza
zaklasyfikowanymi do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez zyski i straty, w wysokości
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem:

zobowiązao finansowych, które powstają wtedy, kiedy transfer aktywów finansowych nie
kwalifikuje się do zaprzestania ujmowania (wyłączenia z ksiąg rachunkowych)
Jeżeli transfer aktywów finansowych nie kwalifikuje się do wyłączenia z ksiąg rachunkowych, ponieważ
jednostka zatrzymała zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z własności przekazanego składnika
aktywów, wtedy jednostka kontynuuje ujmowanie przekazanego składnika aktywów w całości
i jednocześnie ujmuje w księgach rachunkowych zobowiązanie finansowe w wysokości kwoty
otrzymanej płatności.
W kolejnych okresach, jednostka ujmuje wszelkie przychody uzyskane z przekazanego składnika
aktywów oraz wszelkie wydatki poniesione w związku ze zobowiązaniem finansowym umów gwarancji
finansowych, które wycenia w wyższej z następujących kwot:

wartości początkowo ujętej (tj. w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji, które
mogą byd bezpośrednio przypisane do składnika zobowiązao finansowych), pomniejszonej
o skumulowaną amortyzację ustaloną zgodnie z MSR 18 Przychody.
Wycena do wartości godziwej
O ile nie istnieją przesłanki wskazujące na fakt, że instrument finansowy nie został nabyty po cenie
stanowiącej jego wartośd godziwą uznaje się, że wartośd godziwą na dzieo początkowego ujęcia
stanowi cena nabycia danego instrumentu lub - w przypadku zobowiązao finansowych - cena sprzedaży
danego instrumentu.
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Na koniec okresu sprawozdawczego wartośd godziwą instrumentów finansowych, dla których istnieje
aktywny rynek ustala się na podstawie ich bieżącej ceny zakupu / sprzedaży. Jeżeli rynek na dany
składnik aktywów lub zobowiązao finansowych nie jest aktywny (a także w odniesieniu do
nienotowanych papierów wartościowych), Grupa ustala wartośd godziwą stosując odpowiednie
techniki wyceny. Obejmują one wykorzystanie cen z ostatnio przeprowadzonych transakcji na
normalnych zasadach rynkowych, porównanie do innych instrumentów, które są w swojej istocie
identyczne, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, modele wyceny opcji oraz inne
techniki/modele wyceny powszechnie stosowane na rynku, dostosowane do konkretnej specyfiki
i parametrów wycenianego instrumentu finansowego oraz sytuacji wystawcy.
Utrata wartości aktywów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na
to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartośd. Do istotnych
obiektywnych przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne problemy finansowe
u dłużnika, wstąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego
instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym,
prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego, utrzymywanie się spadku wartości
godziwej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.
Zapasy
Do zapasów Grupa zalicza :
 materiały
 towary
Przychód składników zapasów wyceniany jest według rzeczywistych cen zakupu.
Rozchód składników zapasów wyceniany jest według metody FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło).
Zapasy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.
Na koniec okresu sprawozdawczego zapasy wyceniane są według przyjętych powyżej zasad.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się początkowo w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu
należności te wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, przy czym należności z tytułu dostaw
i usług z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania należności nie podlegają
dyskontowaniu.
Odpisu z tytułu utraty wartości należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to,
że jednostka nie będzie w stanie otrzymad wszystkich należnych kwot.
Odpisy aktualizujące należności tworzy się i ujmuje w następujący sposób:
 odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług innych niż należności związane ze
sprzedażą towarów i materiałów obciąża koszty operacyjne,
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 odpis aktualizujący należności inne niż z tytułu dostaw tworzy się w ciężar kosztów
operacyjnych i ujmuje w kosztach ogólnego zarządu,
 odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług związanych ze sprzedażą towarów
i materiałów obciąża wartośd sprzedanych towarów i materiałów,
 odpis aktualizujący należności niezwiązane z podstawową działalnością jednostki, np. odsetki,
podatki tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zaś jego odwrócenie następuje
jako uznanie pozostałych przychodów operacyjnych.
Odpisy ujęte w ciężar kosztów operacyjnych oraz w wartości sprzedanych towarów i materiałów
odwraca się pomniejszając koszty, które uprzednio obciążono.
Wszelkie przekazane zaliczki jak np. na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, na środki trwałe
w budowie, na objęcie udziałów i akcji, nabycie wartości niematerialnych i inne ujmuje się
w pozostałych należnościach.
Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej
i wycenia na dzieo sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty.
Należności o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego kwalifikuje się do
aktywów długoterminowych. Do aktywów krótkoterminowych zaliczane są należności o terminie
wymagalności przypadającym w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Za należności uznaje się:
 należności z tytułu dostaw i usług – to jest należności powstałe w wyniku podstawowej
działalności operacyjnej Spółki oraz
 pozostałe należności, w tym:


pożyczki udzielone



inne należności finansowe - to jest należności spełniające definicje aktywów finansowych,
w tym m.in: lokaty powyżej 3 miesięcy, należności z tytułu rozliczenia pochodnych
instrumentów finansowych, papiery komercyjne oraz dłużne instrumenty finansowe
powyżej 3 miesięcy zakwalifikowane do kategorii pożyczki i należności, należności z tytułu
dywidend, odsetki od należności, zaliczki, dopłaty do kapitału, udzielone wadia i kaucje,
pozostałe należności finansowe,



inne należności niefinansowe, w tym m.in. zaliczki na dostawy oraz na środki trwałe, środki
trwałe w budowie, wartości niematerialne, akcje i udziały, należności z tytułu ZFŚS,
należności od pracowników, jeżeli ich rozliczenie nastąpi w innej formie niż przekazanie
środków pieniężnych, zaliczki wypłacone pracownikom, należności z tytułu podatków,
w tym z tytułu podatku VAT (z wyłączeniem należności z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych), pozostałe należności niefinansowe,



rozliczenia międzyokresowe czynne.

Czynnych rozliczeo międzyokresowych dokonuje się w stosunku do poniesionych kosztów, które
dotyczą przyszłych okresów obrotowych, jeżeli oczekuje się, iż przyniosą one przyszłe korzyści
ekonomiczne.
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Do czynnych rozliczeo międzyokresowych zalicza się m.in.:
 wypłacane z góry jednorazowo wynagrodzenia wraz z narzutami dotyczące okresów rocznych,
 jednorazowe roczne opłaty z tytułu ubezpieczeo majątkowych, osobowych, prenumeraty
czasopism, czynszów pobranych z góry, itp.
 koszty odpisu na ZFŚS rozliczane w ciągu roku,
 do odpisu czynnych rozliczeo międzyokresowych Grupa stosuje indywidualnie oszacowany
okres, w zależności od charakteru i wartości rozliczanej pozycji.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
depozyty bankowe płatne na żądanie, inne bezpieczne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym
terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia
oraz o dużej płynności. W skład środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wchodzą również odsetki od
ekwiwalentów środków pieniężnych.
Wartośd stanu środków pieniężnych na walutowych rachunkach bankowych ustala się poprzez wycenę
ich rozchodu metodą FIFO.
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartośd
bilansowa będzie odzyskana przede wszystkim poprzez transakcje sprzedaży a nie poprzez
kontynuowanie użytkowania, pod warunkiem, iż są dostępne do natychmiastowej sprzedaży
w obecnym stanie, z zachowaniem warunków, które są zwyczajowo stosowane przy sprzedaży tych
aktywów (lub grup do zbycia) oraz ich sprzedaż jest wysoce uprawdopodobniona.
Sprzedaż uznaje się za wysoce uprawdopodobnioną, gdy jednostka jest zdecydowana wypełnid plan
sprzedaży składnika aktywów lub grupy do zbycia, podjęte zostały działania mające na celu aktywne
poszukiwanie nabywcy, składnik aktywów oferowany jest na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna
w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej, jednostka ma zamiar sprzedad składnik aktywów
w ciągu roku od dnia kwalifikacji. Wydłużenie okresu wymaganego do zakooczenia sprzedaży powyżej
1 roku możliwe jest tylko wtedy, kiedy opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenia i okoliczności
znajdujące się poza kontrolą jednostki, a sama jednostka może udowodnid, że jest zdecydowana
wypełnid plan sprzedaży składnika aktywów.
Transakcje sprzedaży obejmują wymianę aktywów trwałych na inne aktywa trwałe, jeżeli wymiana ma
charakter komercyjny zgodnie z MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe.
Bezpośrednio przed początkową kwalifikacją składników aktywów (lub grupy do zbycia) jako
przeznaczonych do sprzedaży, dokonuje się wyceny tych aktywów, tj. ustala się ich wartośd bilansową
zgodnie z przepisami właściwych standardów. Na moment przekwalifikowania aktywa te wycenia się
według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty
zbycia.
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Kapitał własny
W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał własny stanowią:
Kapitał podstawowy (akcyjny) według wartości nominalnej powiększony o nadwyżkę wartości
emisyjnej nad wartością nominalną skorygowaną o koszty emisji,
Kapitał zapasowy tworzony zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (w wysokości 1/3 kapitału
akcyjnego) i wykorzystywany zgodnie ze statutem lub umową spółki,
Kapitał rezerwowy tworzony na cele określone w statucie lub umowie Spółki.
Zyski zatrzymane, na które składają się:
 niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/straty z lat
ubiegłych),
 wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego.
Zobowiązania
Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeo przeszłych obowiązek Spółki, którego
wypełnienie, według oczekiwao, spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie
korzyści ekonomiczne.
Do zobowiązao zalicza się:
 zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu finansowego,
 zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
 pozostałe zobowiązania finansowe (np. z tytułu wynagrodzeo osobowych, dywidend,
gwarancji).
Zobowiązania niezaliczone do zobowiązao finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
Zobowiązania niefinansowe stanowią w szczególności:
 zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publiczno-prawnych,
 inne zobowiązania niefinansowe, w tym: otrzymane zaliczki, które zostaną rozliczone poprzez
wykonanie usługi, zobowiązania z tytułu funduszy specjalnych, zobowiązania wobec
pracowników, jeżeli ich uregulowanie nastąpi w innej formie niż poprzez wypłatę środków
pieniężnych, pozostałe zobowiązania niefinansowe,
 fundusze specjalne ,
 rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów,
 rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
w wartości nominalnej. Wartośd księgowa tych zobowiązao odpowiada w przybliżeniu wartości
określającej wysokośd zamortyzowanego kosztu, przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązao krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług nie dyskontuje się.
Zobowiązania niezaliczone do zobowiązao finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
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Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty za towary
lub usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie
uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi pracownikom.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią m.in.:
 wynagrodzenia wraz z narzutami wypłacane jednorazowo, dotyczące okresów rocznych,
 zarachowane podatki i opłaty lokalne,
 inne zarachowane współmiernie do osiągniętych przychodów, stanowiące przyszłe
zobowiązania oszacowane na podstawie zawartych umów lub innych wiarygodnych szacunków.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujmowane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
i obejmują głównie równowartośd otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu
świadczeo, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Rezerwy
Rezerwy tworzone są, gdy na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikający ze zdarzeo przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje
koniecznośd wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można dokonad
wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Rezerwy tworzy się w szczególności z następujących tytułów:
 skutki toczących się spraw sądowych oraz spraw spornych,
 rezerwy na niewykorzystane urlopy.
Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na dzieo sprawozdawczy. Jeżeli skutek zmian wartości pieniądza
w czasie jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości nakładów, które według oczekiwao
będą niezbędne do wypełnienia obowiązku.
Zgodnie z wymogami MSR 1 Prezentacja sprawozdao finansowych rezerwy w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej prezentowane są odpowiednio jako krótko i długoterminowe.

Podatki (w tym odroczony podatek dochodowy)
Podatek dochodowy obejmuje: podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Podatek bieżący wyliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym.
Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek i przepisów podatkowych, które
według przewidywao będą obowiązywad wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany
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a rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę stawki i przepisy podatkowe, które obowiązywały
prawnie lub faktycznie na dzieo sprawozdawczy.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest od dodatnich różnic przejściowych
pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązao, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu
finansowym. Rezerwa ta nie podlega dyskontowaniu.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się od ujemnych różnic przejściowych
pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązao, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu
finansowym. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest
prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi
potrącenie różnic przejściowych lub wykorzystanie strat podatkowych.
Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są bez względu na to,
kiedy ma nastąpid ich realizacja.
Podatek odroczony ujmuje się w zysku lub w stracie danego okresu, za wyjątkiem przypadku, gdy
podatek odroczony:
 dotyczy transakcji czy zdarzeo, które ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym –
wówczas podatek odroczony również ujmowany jest w odpowiednim składniku kapitału
własnego, lub
 wynika z połączenia jednostek gospodarczych – wówczas podatek odroczony wpływa na
wartośd firmy lub nadwyżkę udziału w wartości godziwej aktywów netto nad kosztem przejęcia.
Kompensaty aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dokonuje się, gdy Grupa posiada możliwy
do wyegzekwowania tytuł do przeprowadzenia kompensaty należności i zobowiązao z tytułu bieżącego
podatku dochodowego oraz, gdy aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dotyczą podatku
dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową.
Zobowiązania warunkowe i pozostałe zobowiązania pozabilansowe
Zobowiązanie warunkowe jest:
a) możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeo przeszłych, których istnienie zostanie
potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub nie wystąpienia jednego lub większej ilości
niepewnych przyszłych zdarzeo, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki, lub
b) obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeo przeszłych, ale nie jest ujmowany
w sprawozdaniu, ponieważ:
 nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie
korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku lub
 kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenid wystarczająco wiarygodnie.
Do zobowiązao warunkowych zalicza się m.in.:
 gwarancje i poręczenia oraz weksle na rzecz osób trzecich, wynikające z umów,
 zobowiązania z tytułu odszkodowao za szkody powstałe w wyniku działalności gospodarczej, od
spraw pozostających w postępowaniu.
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody
Za przychody i zyski Grupa uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo
zmniejszenia wartości zobowiązao, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia
jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli.
Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po
pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i opusty.
Ponadto, przychodami okresu sprawozdawczego, wpływającymi na wynik finansowy okresu są:
Pozostałe przychody i zyski operacyjne, pośrednio związane z prowadzoną działalnością,
w szczególności:
 przychody oraz zyski z inwestycji,
 przychody z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych,
 zyski z tytułu różnic kursowych, w tym zyski/straty z tytułu różnic kursowych
powstających dla aktywów pieniężnych zaliczonych do kategorii „dostępne do
sprzedaży”, za wyjątkiem różnic kursowych wykazywanych w kosztach finansowych
netto tj. różnic kursowych netto powstających od zobowiązao stanowiących źródła
finansowania działalności jednostki,
 odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych odniesionych
w pozostałe koszty operacyjne ,
 zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych,
 zwrot kosztów przez ubezpieczyciela,
 otrzymane dotacje paostwowe i inne otrzymane darowizny,
 spisanie zobowiązao przedawnionych i umorzonych,
 rozwiązanie niewykorzystanych rezerw, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych.
Przychody finansowe stanowią przychody związane z finansowaniem działalności jednostki.
W przychodach finansowych ujmuje się w szczególności:
 zyski z tytułu różnic kursowych netto powstające wyłącznie na zobowiązaniach
pochodzących ze źródeł finansowania działalności jednostki (pożyczki, kredyty,
obligacje, leasing finansowy itp.),
 zyski z realizacji oraz wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych
zabezpieczających zobowiązania finansujące działalnośd jednostki (pożyczki, kredyty,
obligacje, leasing finansowy itp.) ,
 zyski z wyceny instrumentu finansowego będącego zobowiązaniem finansującym
działalnośd jednostki, stanowiącego pozycję zabezpieczaną.
Moment ujęcia przychodów
Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się wtedy, gdy:
 kwotę przychodów można wycenid w sposób wiarygodny,
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 istnieje prawdopodobieostwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu
transakcji,
 stopieo realizacji transakcji na dzieo sprawozdawczy może byd określony
w wiarygodny sposób ,
 koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakooczenia transakcji mogą byd
wycenione w wiarygodny sposób.
Przychody z tytułu odsetek ujmuje się według zasady memoriałowej metodą efektywnej stopy
procentowej.
Koszty
Za koszty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo
zwiększenia wartości zobowiązao i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub
zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli.
Koszty ujmuje się w zysku lub w stracie na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi
kosztami, a osiągnięciem konkretnych przychodów, tzn. stosując zasadę współmierności, poprzez
rachunek rozliczeo międzyokresowych kosztów czynnych i biernych.
Za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów przyjmuje się wariant kalkulacyjny.
Koszt wytworzenia sprzedanych usług stanowią:
 koszty bezpośrednie oraz pośrednie związane ze świadczeniem usług,
 odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych
w świadczeniu usług,
 odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług.
Koszty sprzedaży stanowią:
 koszty wynagrodzeo osób pełniących funkcję sprzedażową wraz z pochodnymi od tych
wynagrodzeo, łącznie z odpowiadającą im częścią obecnych szacunków kosztów
przyszłych świadczeo dotyczących pracowników działu sprzedaży oraz pozostałe
świadczenia osobowe,
 pozostałe koszty sprzedaży.

Koszty ogólnego zarządu stanowią:


koszty funkcji centralnych, które nie są bezpośrednio zaangażowane w świadczenie
usług na rzecz klientów,

 odpisy aktualizujące wartośd należności, innych niż z tytułu dostaw i usług oraz innych
niż ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych,
 odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych
w odniesieniu do tych środków trwałych i wartości niematerialnych, których
amortyzacja odnoszona jest do kosztów ogólnego zarządu.
www.euco.pl
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Całkowity koszt sprzedanych usług stanowią:
 koszty wytworzenia sprzedanych usług,
 koszty sprzedaży,
 koszty ogólnego zarządu.
Ponadto, kosztami okresu sprawozdawczego, wpływającymi na wynik finansowy okresu są:
 pozostałe koszty operacyjne, związane pośrednio z działalnością operacyjną, w tym
w szczególności:


straty z inwestycji finansowych,



koszty z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych handlowych,



straty z tytułu różnic kursowych, za wyjątkiem różnic kursowych powstających na
zobowiązaniach stanowiących źródła finansowania działalności Spółki,



odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych utrzymywanych do terminu
wymagalności, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, pożyczek i udziałów
w jednostkach zależnych i stowarzyszonych,



utworzone rezerwy na sprawy sporne, kary i odszkodowania i inne koszty pośrednio związane
z działalnością operacyjną,



przekazane darowizny,



strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

 koszty finansowe związane z finansowaniem działalności Spółki, w tym w szczególności:


odsetki od kredytu bankowego w rachunku bieżącym,



odsetki od krótkoterminowych i długoterminowych pożyczek, kredytów i innych źródeł
finansowania, w tym dyskonto zobowiązao,



straty z tytułu różnic kursowych netto powstające na zobowiązaniach pochodzących ze źródeł
finansowania działalności Spółki,



zmiany wysokości rezerwy wynikające z przybliżania czasu wykonania zobowiązania (tzw. efekt
odwracania dyskonta).

Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska
gospodarczego, w którym Grupa prowadzi działalnośd tj. w walucie funkcjonalnej. Sprawozdania
finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), który stanowi walutę funkcjonalną i walutę
prezentacji Spółki.
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Transakcje i salda
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę
funkcjonalną:
 po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, w którym następuje transakcja,
w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub
zobowiązao,
 według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP obowiązującego na dzieo
zawarcia transakcji. Kursem obowiązującym na dzieo zawarcia transakcji jest średni kurs NBP
ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawarcie transakcji.
na każdy dzieo sprawozdawczy:
 wyrażone w walucie obcej pozycje pieniężne przelicza się przy zastosowaniu obowiązującego
w tym dniu kursu zamknięcia, tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP,
 pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej przelicza się przy
zastosowaniu kursu wymiany (tj. średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty)
obowiązującego na dzieo transakcji oraz
 pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej w walucie obcej przelicza się przy
zastosowaniu kursu wymiany (tj. średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty)
obowiązującego na dzieo ustalenia wartości godziwej.
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz
wyceny bilansowej aktywów i zobowiązao pieniężnych inne niż instrumenty pochodne wyrażonych
w walutach obcych ujmuje się w wyniku finansowym. Zyski i straty z tytułu zmiany kursów walut
dotyczące wyceny bilansowej instrumentów pochodnych wyrażonej w walucie obcej ujmuje się
w zysku lub w stracie jako wycena do wartości godziwej.
Zyski i straty z tytułu zmiany kursów walut dotyczące wyceny bilansowej pozycji niepieniężnych, takich
jak instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez zyski i straty, ujmuje się jako element
zmian wartości godziwej, natomiast dla zaklasyfikowanych do aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży, ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny do wartości godziwej.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się w zysku lub w stracie w okresie którego dotyczą.
Koszty finansowania zewnętrznego dające się bezpośrednio przyporządkowad nabyciu, budowie lub
wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów wpływają na jego wartośd początkową jako częśd
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Koszty te podlegają kapitalizacji, jeżeli jest prawdopodobne, że
spowodują wpływ do jednostki przyszłych korzyści ekonomicznych a kwota tych kosztów może byd
ustalona w sposób wiarygodny.
Koszty finansowania zewnętrznego są to odsetki oraz inne koszty poniesione w związku
z pożyczeniem środków finansowych i obejmują w szczególności:
 koszty odsetkowe kalkulowane przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej zgodnie
z MSR 39
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 różnice kursowe powstające w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej, w stopniu
w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek

Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego rozpoczyna się po łącznym spełnieniu
następujących warunków:
a/ ponoszone są nakłady na dostosowywany składnik aktywów
b/ ponoszone są koszty finansowania zewnętrznego oraz
c/ działania niezbędne do doprowadzenia składnika aktywów do zamierzonego użytkowania lub
sprzedaży są w toku
Zaprzestaje się aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego z chwilą gdy zasadniczo wszystkie
działania niezbędne do przygotowania dostosowywanego składnika aktywów do zamierzonego
użytkowania lub sprzedaży zostały zakooczone.
Zawiesza się aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego w okresie przerwania na dłuższy czas
aktywnego prowadzenia działalności inwestycyjnej w związku z dostosowywanym składnikiem
aktywów, chyba że taka przerwa stanowi element zwyczajowy przy danym rodzaju inwestycji. Koszty
finansowania zewnętrznego ponoszone w trakcie przerwy niestanowiącej elementu zwyczajowego przy
danej inwestycji wpływają na koszty okresu.
Koszty finansowania zewnętrznego zaciągniętego specyficznie dla celów finansowania
dostosowywanego składnika aktywów, poniesione do dnia oddania tego składnika do użytkowania
wpływają na jego wartośd początkową w wysokości różnicy między rzeczywistymi kosztami
finansowania zewnętrznego poniesionymi z tytułu danej pożyczki lub kredytu w danym okresie
a przychodami z tymczasowego zainwestowania pożyczonych środków.
Koszty finansowania zewnętrznego, które zostało zaciągnięte bez ściśle określonego celu, a które
zostało przeznaczone na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia dostosowywanego składnika aktywów
wpływają na wartośd początkową tego składnika aktywów w kwocie ustalonej poprzez zastosowanie
stopy kapitalizacji do nakładów poniesionych na ten składnik aktywów. Stopa kapitalizacji stanowi
średnią ważoną stopę wszystkich kosztów finansowania zewnętrznego dotyczących pożyczek
i kredytów, stanowiących zobowiązania jednostki w danym okresie, innych niż kredyty zaciągnięte
z konkretnym zamiarem pozyskania określonego dostosowywanego składnika aktywów.
Różnice kursowe od kredytów i pożyczek zaciągniętych w walucie obcej (zarówno celowych jak
i ogólnych) wpływają na wartośd początkową dostosowywanego składnika aktywów w zakresie
w jakim stanowią korektę kosztu odsetek. Wartośd różnic kursowych korygująca koszt odsetek stanowi
różnicę pomiędzy kosztem odsetek od podobnego finansowania, jakie jednostka zaciągnęłaby
w swojej walucie funkcjonalnej a kosztem poniesionym przy finansowaniu w walucie obcej.
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Zarządzanie kapitałem
Zarządzanie kapitałem w EuCO S.A. ma na celu zachowanie zdolności do kontynuowania działalności
z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji, tak aby Grupa mogła generowad zwrot dla
akcjonariuszy oraz przynosid korzyści pozostałym interesariuszom.
Zgodnie z praktyką rynkową efektywne wykorzystanie kapitału monitorowane jest między innymi na
podstawie:
1. Wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) obliczanego jako iloraz zysku netto i kapitału
własnego
2. Wskaźnika rentowności kapitału całkowitego obliczanego jako iloraz zysku netto i kapitału
całkowitego (kapitał własny plus zobowiązania długoterminowe)
Zysk netto na akcję
Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej prezentuje się metodą pośrednią.

4.1.

ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI

W I półroczu 2011 nie nastąpiła zmiana zasad rachunkowości, Grupa kontynuuje zasadę szacowania
przychodów do kosztów, aby zgodnie z zasadami rachunkowości i MSR zachowad współmiernośd
kosztów do przychodów. Ujęcie przychodów ze sprzedaży usług na podstawie szacunków miało miejsce
po raz pierwszy na dzieo 31 grudnia 2010 roku i wynikało z:


nowych uwarunkowao związanych z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych i koniecznością
prezentacji wysoce wiarygodnych danych finansowych przez Zarząd,



dynamicznego rozwoju firmy charakteryzującego się dużym przyrostem spraw zgłaszanych do
Towarzystw Ubezpieczeniowych, w których wysokośd roszczeo nie była wyceniana na dzieo
bilansowy,



wydłużonego czasookresu dochodzenia roszczeo w Towarzystwach Ubezpieczeniowych,



przedstawienia użytkownikom sprawozdao finansowych bardziej przydatnych informacji, co miało
na celu bardziej rzetelne przedstawienie wyniku finansowego jednostki, niż w okresach
poprzednich,



wprowadzenia przez Zarząd w roku 2010 nowych instrumentów pomiaru analitycznego poprzez
dostosowanie systemu informatycznego, który pozwolił gromadzid prawidłowe dane od roku 2010,



z przepisów zawartych w MSR 18 (istnienie prawdopodobieostwa uzyskania przyszłych korzyści
ekonomicznych oraz wiarygodnośd wyceny przychodów). W swojej kalkulacji Grupa odwołuje się
do wymogów wynikających z paragrafu 20 MSR 18.
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I półrocze 2010 prezentowane w niniejszym skonsolidowanym raporcie finansowym nie zawiera
szacunków przychodów, ponieważ Grupa zgodnie z MSR 8 zastosowała prospektywnie nowe zasady
rachunkowości. Retrospektywne zastosowanie przez Grupę nowych zasad (polityki) rachunkowości
było niewykonalne w praktyce w związku z tym, iż jednostka nie była w stanie określid łącznego wpływu
zastosowania nowych zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wszystkich poprzednich
okresów (zgodnie z MSR 8 paragraf 25). Zgodnie z paragrafem 50 MSR 8 w pewnych okolicznościach,
jeżeli niewykonalne jest w praktyce skorygowanie danych porównawczych z jednego bądź kilku
poprzednich okresów sprawozdawczych w celu uzyskania porównywalności z okresem bieżącym
stosuje się metodę prospektywną. Wobec powyższego Grupa zgodnie z MSR 8 zastosowała podejście
prospektywne wynikające z:
 braku szczegółowych analiz finansowych w latach wcześniejszych przeprowadzanych przez
Zarząd,
 niewystarczającego dostosowywania systemu informatycznego do potrzeb informacji we
wcześniejszych latach,
 wysokich kosztów związanych z przeprowadzeniem odpowiednich analiz doprowadzających do
retrospektywnej prezentacji danych finansowych,
 dużej zmiany uwarunkowao otoczenia zewnętrznego w 2010 roku, co spowodowało brak
porównywalności danych do poprzednich okresów.

5. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE
FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
5.1.

SKRÓCONE
ŚRÓDROCZNE
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SPRAWOZDANIE

SKONSOLIDOWANE

SPRAWOZDANIE

01.01-30.06.2011 01.01 - 30.06.2010
Zysk (strata) netto

3 075

2 332

Inne całkowite dochody

–

–

Przeszacowanie środków trwałych

–

–

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:

–

–

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych

–

–

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

–

–

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:

–

–

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych

–

–

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

–

–

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych

–

–

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą

–

–

–

–

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego –
sprzedaż jednostek zagranicznych
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Udział w innych dochodach całkowitych jednostek

–

–

–

–

–

–

3 075

2 332

3 075

2 332

wycenianych metodą praw własności
Podatek dochodowy odnoszący się do składników
innych dochodów całkowitych
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu
Całkowite dochody
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym

5.2.

SKRÓCONE
ŚRÓDROCZNE
Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Lp.
A.
0
I.
II.
III.

SKONSOLIDOWANE

Aktywa

30.06.2011

Aktywa trwałe
1
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne

SPRAWOZDANIE

31.12.2010

30.06.2010

8 281

6 649

7 079

0
6 362
10

5 025
9

4 917
15

-

-

-

IV.

Nieruchomości inwestycyjne
Akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne w jednostkach
zależnych

42

87

2 045

V.
VI.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

503

402

102

VII. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

-

-

-

VIII. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

-

-

-

IX.

-

-

-

-

-

-

X.

Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat

XI.
B.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Aktywa obrotowe

2 068
24 293

1 126
20 591

5 968

I.
II.

Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

0
14 917

7 397

23
4 205

III.

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

255

33

-

IV.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

1,00

1

1

V.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

-

-

-

-

-

-

9 119

13 160

1 739

0
33 277

0
27 240

0
13 047

VI.

Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
VII. rachunek zysków i strat
VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa
C.
wchodzące w skład grupy do zbycia
RAZEM AKTYWA

www.euco.pl
EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
Tel. +48 76 723 98 00, fax. +48 76 723 98 50

34

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ- EUROPEJSKIE
CENTRUM ODSZKODOWAO S.A.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe - I półrocze 2011

Lp.
A.
0
1.
2.

Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY

1
Kapitał akcyjny/podstawowy
Różnice kursowe z przeliczenia
Inne skumulowane całkowite dochody w okresie
3. sprawozdawczym
4. Zyski zatrzymane
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki
4.1. dominującej
Kapitał własny przypadający udziałom
4.2
niekontrolującym
B. ZOBOWIĄZANIA
I. Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
1. zobowiązania
2. Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania

30.06.2011
14 375
2
560
9

31.12.2010
14 077
3
560

30.06.2010
5 157
4
500

13 820

13 517

4 657

14 389

-

-

-14
18 902
2 499

13 163
1 180

7 890
578

589
342

302

515

1 569

878

63

-

-

-

16 403

11 983

7 312

15 892
361

11 446
212

7 072
104

135

-

136

3.
4.

Pochodne instrumenty finansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5.

Zobowiązania z tytułu świadczeo pracowniczych

6.
II.

3.

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego

4.

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

5.

Zobowiązania z tytułu świadczeo pracowniczych

-

198

-

14

127

-

33 277

27 240

13 047

1.
2.

6. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
III. Zobowiązania wchodzące w skład grupy zbycia
RAZEM PASYWA
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5.3.

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT

Lp.

Wyszczególnienie

0

01.01.-30.06.2011

1

01.01. - 30.06.2010
4

1.

Przychody ze sprzedaży

15 324

9 346

a)

Przychody ze sprzedaży produktów

15 292

9 346

b)

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

33

-

2.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

7 549

4 553

a)

Koszty sprzedanych produktów

7 549

4 553

b)

Wartośd sprzedanych towarów i materiałów

-

-

3.

Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży

9 035

4 793

4.

Koszty sprzedaży

453

114

5.

Koszty ogólnego zarządu

3 415

1 754

6.

Pozostałe przychody i zyski operacyjne

59

97

7.

Pozostałe koszty i straty operacyjne

337

335

8.

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

3 630

2 686

9.

Przychody finansowe

363

150

29

29

3 963

2 807

12. Podatek dochodowy

883

475

a)

częśd bieżąca

293

475

b)

częśd odroczona

596

-

3 075

2 332

14. Inne całkowite dochody z tytułu:

-

-

a)

Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

-

-

b)

Instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne

-

-

15.

Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w innych
dochodach

-

-

-

-

3 075

2 332

0,55

0,47

10. Koszty finansowe
11. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem

13. Zysk/(Strata) roku obrotowego z działalności kontynuowanej

16. Inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy, netto
17. ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY:
zysk na akcję
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5.4.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
akcyjny /
podstawowy

30.06.2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
Stan na 1 stycznia 2011r.
zmiany zasad rachunkowości
korekty
Stan na 1 stycznia 2011r. po przekształceniu
Zestawienie dochodów ogółem za okres
sprawozdawczy
Emisja akcji
Podwyższenie wartości nominalnej akcji
Podwyższenie/obniżenie kapitału podstawowego
Program opcji na akcje dla pracowników
Umorzenie akcji
Nabycie akcji własnych
Emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej
Koszty transakcji dotyczące emisji akcji
Dopłaty do kapitału
Zbycie jednostki zależnej
Dywidendy uchwalone niewypłacone
kapitał własny przypadający udziałom
niekontrolującym
Inne zmiany - różnice kursowe

1
2
3
4
5

2
Stan na 1 stycznia 2010r.
zmiany zasad rachunkowości
korekty błędów
Stan na 1 stycznia 2010r.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zestawienie dochodów ogółem za okres
sprawozdawczy
Emisja akcji
Podwyższenie wartości nominalnej akcji
Podwyższenie/obniżenie kapitału podstawowego
Program opcji na akcje dla pracowników
Umorzenie akcji
Nabycie akcji własnych
Emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej
Koszty transakcji dotyczące emisji akcji
Dopłaty do kapitału
Zbycie jednostki zależnej
Dywidendy uchwalone wypłacone
Dywidendy uchwalone niewypłacone
Inne zmiany
zmniejszenia konsolidacyjne

21

Stan na 31 grudnia 2010r.

Zyski
zatrzymane

-29413 294
223

Aktywów
finansowych
dostępnych
do sprzedaży
6
-

-

3 075
-

-

560

13 815

-

5
13 517

560
-

Kapitał
akcyjny /
podstawowy

31.12.2010

Inne skumulowane całkowite
dochody z tytułu

4

Stan na 30 czerwca 2011r.

SPRAWOZDANIE ZE

Zyski
zatrzym
ane

4

5
2 326
-

500
-

2 326

Instrumentów
zabezpieczających
przyszłe przepływy
pieniężne
7
-

Inne skumulowane całkowite
dochody z tytułu
Aktywów
finansowych
dostępnych do
sprzedaży
6
-

Instrumentów
zabezpieczających
przyszłe przepływy
pieniężne
7
-

Razem
kapitał
własny
8
14 077
-29413 294
783

-

3 075
-

-

14 375

Razem
kapitał
własny

8
2 826
2 826

60
63
-

6 475
10 800
2 724
1 325
98
2 000

-

-

6 475
10 860
63
2 724
1 325
98
2 000

623

13 454

-

-

14 077

-
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30.06.2010

Kapitał
akcyjny /
podstawowy

2

4

1
2

Stan na 1 stycznia 2010r.

3

zmiany zasad rachunkowości

4
5
5*
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

korekty błędów
Stan na 1 stycznia 2010r.
stan na dzieo objęcia kontrolą jednostki
Zest. dochodów ogółem za okres sprawozdawczy
Emisja akcji
Podwyższenie wartości nominalnej akcji
Podwyższenie/obniżenie kapitału podstawowego
Program opcji na akcje dla pracowników
Umorzenie akcji
Nabycie akcji własnych
Emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej
Koszty transakcji dotyczące emisji akcji
Dopłaty do kapitału
Zbycie jednostki zależnej
Dywidendy uchwalone wypłacone
Dywidendy uchwalone niewypłacone
Inne zmiany
Stan na 30 czerwca 2010r.

Zyski
zatrzymane

500

5
2 326

-

-

-

2 326

Inne skumulowane całkowite
dochody z tytułu
Akt. Finans.
dostępnych do
sprzedaży

Instrumentów zabezp.
przyszłe przepływy
pieniężne

6

7

-

-

-

8
2 826
2 826

2 332

500-

-

Razem
kapitał
własny

4 657-

-

-

2 332
5 157-
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5.5.

Lp.
1
A.
I.
II.
1
2

SKRÓCONE
ŚRÓDROCZNE
SKONSOLIDOWANE
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Metoda Pośrednia
2
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk netto roku obrotowego
Korekty:
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat
Amortyzacja

01.01-30.06.2011
3

3 Odpis z tytułu utraty wartości firmy
4
5
6
7
8
9

SPRAWOZDANIE

Zyski/Straty na zbyciu wartości rzeczowych aktywów
trwałych, wartości niematerialnych
Zyski/Straty na sprzedaży i zmiana wartości godziwej
nieruchomości inwestycyjnych
Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej i zbycia
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez zysk lub stratę
Zyski/straty ze zbycia aktywów utrzymywanych do terminu
wymagalności
Zyski/Straty ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży
Zyski/straty ze zbycia udziałów i akcji jednostek zależnych
konsolidowanych i inwestycji w jednostki stowarzyszone
wyceniane metodą praw własności

10 Odpis i odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości
11 Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)
12 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych

01.01-30.06.2010
4

3 075
393
883
320

2 332
576
475
171

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

13 Zmiana stanu rezerw

-668

14 Zmiana stanu instrumentów pochodnych

-

15 Inne korekty

-145

III. Zmiany stanu kapitału obrotowego:
1 Zapasy
2 Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe
3
zobowiązania
IV Podatek dochodowy zapłacony
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-70
-

-5 543
- 8 291

-950
-1
-1 278

3 133

329

-385
-2 075

-733
1 225
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B Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

01.01-30.06.2011

1 Nabycie jednostek zależnych konsolidowanych
2 Zbycie jednostek zależnych konsolidowanych

01.01-30.06.2010
-

-2 000

-

-

-

-

-

-

- 1 742

-310

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 Pożyczki udzielone
20 Spłata pożyczek

-479
54

-68
92

21 Odsetki otrzymane

-

22 Dywidendy otrzymane

-

23 Inne wpływy/wydatki inwestycyjne

-

3
4
5
6

Nabycie jednostek stowarzyszonych wycenionych metodą
praw własności w sprawozdaniu skonsolidowanym
Zbycie jednostek stowarzyszonych wycenionych metodą
praw własności w sprawozdaniu skonsolidowanym
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów
trwałych
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych
aktywów trwałych

7 Nabycie nieruchomośd inwestycyjnych
8 Wpływ ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych
9 Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
10
11
12
13
14

Wpływy ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu
wymagalności
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych utrzymywanych do
terminu wymagalności
Nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez zysk lub stratę
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych wycenianych w
wartości godziwej przez zysk lub stratę

15 Założenie lokaty
16 Wpływ z lokaty
17 Nabycie pozostałych aktywów finansowych
18 Wpływy ze zbycia pozostałych aktywów finansowych

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

- 2 147

-2 285
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C Przepływy pieniężne z działalności finansowej

01.01-30.06.2011

1 Wpływy/ wydatki z tytułu zmian w kapitale własnym
2 Wpływy z emisji dłużnych instrumentów finansowych
3 Wykup dłużnych instrumentów finansowych
4 Otrzymane kredyty i pożyczki
5 Spłata kredytów i pożyczek

01.01-30.06.2010
-

-

-

-

338

0

-155

-104

6 Płatności zobowiązao z tytułu leasingu finansowego

-

7 Odsetki zapłacone

-

8 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki

-

9 Inne wpływy/wydatki finansowe

-

17

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(Zmniejszenie/Zwiększenie) netto stanu środków
D
pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
E

-

Różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
G
pieniężnych na początek okresu
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
H
pieniężnych na koniec roku

6. WYBRANE ISTOTNE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
SKONSOLIDOWANEGO
ŚRÓDROCZNEGO
FINANSOWEGO

165

-104

-4 056

-1 165

-

-

13 176

2 904

9 119

1 739

DO SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA

6.1. SKONSOLIDOWANE KOSZTY RODZAJOWE
L.p.

Treśd

0

1

01.01.2011-30.06.2011 01.01.2010-30.06.2010
2

2

Koszty rodzajowe
1

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

320

171

2

Koszty świadczeo pracowniczych

4 566

2 774

3

Zużycie materiałów i energii

459

250

4

Usługi obce

5 067

3 017

5

Podatki i opłaty

121

76

6

Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne

475

7

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

-

32
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8

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych nie aktywowanych w
wartościach niematerialnych

-

9

Koszty restrukturyzacji

-

10

Pozostałe koszty
Razem koszty rodzajowe

-

376

133

11 417

6 421

6.2. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Przychody finansowe w I półroczu 2011 wyniosły 363 i były to głównie odsetki od pożyczek, natomiast
za I półrocze 2010 kształtowały się na poziomie 150 tys.
Koszty finansowe w 2010 i 2011 wyniosły po 29 tys.

6.3. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
Pozostałe przychody operacyjne stanowią 59 tys. w 2011, w 2010 roku za I półrocze wyniosły 97 tys. zł
i były to inne przychody operacyjne.
Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu 2011 wyniosły 337 tys. z czego 190 tys. stanowiły darowizny,
w tym 100 tys. zł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, natomiast w I półroczu 2010 była to
równowartośd kwoty 335 tys. zł z czego darowizny wyniosły 334 tys. zł

6.4. SKONSOLIDOWANY ZYSK NA AKCJĘ
liczba akcji
z działalności kontynuowanej

01.01.2011 - 30.06.2011 01.01.2010-30.06.2010
5600
5000
0,55

0,47

0,55

0,47

- podstawowy

0,55

0,47

- rozwodniony

0,55

0,47

- podstawowy
- rozwodniony
z działalności kontynuowanej
i zaniechanej
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6.5. SKONSOLIDOWANE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Lp.
0

1

I.

01.01.2011-30.06.2011

OGÓŁEM
(rubr.4 - 9)

Grunty

Budynki i budowle

Urządzenia
techniczne i maszyny

Środki transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

2

3

4

5

6

7

8

9

Wartośd brutto
1.
2.
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4

II.
5.
5.1.
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
8.
9.
III.
10.
11.

Stan rzeczowych aktywów trwałych brutto na początek okresu

Zwiększenia - ogółem z tytułu:
Zakup bezpośredni
Innych zwiększeo
Zmniejszenia - ogółem z tytułu:
Likwidacji
Sprzedaży
Przesunięcia między grupami
Stan rzeczowych aktywów trwałych brutto na koniec okresu
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie na początek okresu
własne
umorzenie - korekta
Zwiększenie - ogółem z tego:
Roczne umorzenie bieżące
Inne zwiększenia
Zmniejszenia - ogółem z tego:
Likwidacja
Sprzedaż
Umorzenie na koniec okresu
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
Stan rzeczowych aktywów trwałych netto
- na początek okresu
- na koniec okresu

5 689
1 815
1 738
77
150
24
8
7 354
682
659
23
335
335
24
24
992
5 007
6 362

191
-

3 839
-

19111
--

3 839160160
49
49
--

-

1
191191

-

209
3 6793 630
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153
69
51
18
8
8,00
214
4441
3
26
26
--

-

70
109143

1 211
1 742
1 682
60
24
242 929439418
21
249
249
2424663
7732 265

177
4
4
1813939
10
10
49138132

118
118
--

-

118-

43

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ- EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAO S.A.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe - I półrocze 2011

Wyszczególnienie 31.12.2010

OGÓŁEM
(rubr.4 - 9)

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe
w budowie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Wartośd brutto
Stan rzeczowych aktywów trwałych brutto na początek
okresu
Zwiększenia
- ogółem z tytułu:
Zakup bezpośredni
Innych zwiększeo
Zmniejszenia - ogółem z tytułu:
Likwidacji
Sprzedaży
Stan rzeczowych aktywów trwałych brutto na koniec okresu

Lp.
0

I.

II.

Umorzenie środków trwałych
Umorzenie na początek okresu
własne
używane na podstawie umowy leasingu finansowego
Zwiększenie - ogółem z tego:
Roczne umorzenie bieżące
Inne zwiększenia
Zmniejszenia - ogółem z tego:
Likwidacja
Sprzedaż
Inne zmniejszenia
Umorzenie na koniec okresu
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
III.
Stan rzeczowych aktywów trwałych netto
10. - na początek okresu
11. - na koniec okresu
5.
5.1.
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3
8.
9.

5 153
768
721
47
239
2395 683

191
191-

3 839
3 839-

131
22
22
153-

382382
360358
2
84
846594 7715 025

11
1191191

6262
9898
1603 7773 679

2525
1616
41105112

821
623
575
47
239
2391 205

171
6
6
177-

118118
118-

275275
226224
2
84
84418546788

1919
2020
39152138

118-

-

www.euco.pl
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Wyszczególnienie - 30.06.2010

Lp.

0
I.

1
1.
2.
2.1
3
3.1
3.2
4

II.
5.
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3
8.
9.
III.
10.
11.

2
Wartośd brutto
Stan rzeczowych aktywów trwałych brutto na początek okresu
Zwiększenia - ogółem z tytułu:
Zakup bezpośredni
Zmniejszenia - ogółem z tytułu:
Likwidacji
Sprzedaży
Stan rzeczowych aktywów trwałych brutto na koniec okresu
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie na początek okresu/własne
Zwiększenie - ogółem z tego:
Roczne umorzenie bieżące
Inne zwiększenia
Zmniejszenia - ogółem z tego:
Likwidacja
Sprzedaż
Inne zmniejszenia
Umorzenie na koniec okresu
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
Stan rzeczowych aktywów trwałych netto
- na początek okresu/własne
- na koniec okresu/własne

OGÓŁEM
(rubr.4 - 9)

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

3

4

5

6

7

8

9

5 153
310
310
5 464382
164
164
5464 7714 917

191
1911
1191
191

3 839
3 83962
49
49
1113 777
3 728

131
5
5
13625
8
8
33105
103

-

821
305
305
1 126275
97
97
373
546
754

171
17119
10
10
29152
142

--

Bilans Otwarcia na początek okresu w tabeli skonsolidowanych aktywów trwałych za okres 01.01.2011-30.06.2011 różni się z Bilansem Zamknięcia na
31.12.2010 o 18 tys., różnice wynikają z przyjęcia Kancelarii do konsolidacji w I półroczu 2011 i są to różnice konsolidacyjne.
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Wartośd gruntów została wykazana w sprawozdaniu w cenie nabycia. Wartośd ta została ustalona na
podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego poprzez wydzielenie z ceny
całkowitej nieruchomości ceny gruntu. Grupa 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.
W I półroczu 2011 roku Grupa dokonała zakupu środków transportu na wartośd 1 682 tys. zł, oraz
dokonano sprzedaży samochodu na wartośd 20 tys. zł.
Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest oprogramowanie dotyczące ewidencji
likwidacji szkód wraz z przypisaną do tego oprogramowania licencją BOX, którego wartośd bilansowa
na dzieo 30.06.2011r. wynosiła 4 tys. zł. Pozostały okres amortyzacji tego składnika wynosi
9 miesięcy.
Grupa nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, których okres użytkowania jest nieokreślony
i które podlegałyby ujawnieniu w danych bilansowych. Grupa posiada prawo ochronne nr 213722
wystawione przez Urząd Patentowy RP na znak towarowy dotyczący logo firmy. Znak ten nie jest
prezentowany w sprawozdaniu z uwagi na fakt, iż został wytworzony we własnym zakresie.
W latach 2010 -2011 Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
Tel. +48 76 723 98 00, fax. +48 76 723 98 50
www.euco.pl
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6.6. SKONSOLIDOWANY PODATEK ODROCZONY
6.6.1. SKONSOLIDOWANE AKTYWO Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Lp.

Aktywo z tyt. odroczonego podatku
30.06.2011

Stan na
początek
okresu
wg stawki
19%

Objęcie
kontrolą
jednostki
zależnej

Zwięks
zenia

2

3

4

Uznanie
wyniku
finansow
ego z
tytułu
zmiany
stawki
podatku
dochodo
wego
5

Zwiększen
ie kapitału
własnego
z tytułu
zmiany
stawki
podatku
dochodo
wego

Uznanie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

6

7

8

Zmniejszenia

Obciążenie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

Zmniejszenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

Obciążenie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

Zmniejszenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Utrata
kontroli
nad
jednostką
zależną

Stan na
koniec
okresu
wg
stawki
19%

9

10

11

12

13

14

15

0

1

1.
2.

Różnice kursowe
Odsetki

3.

Odpisy aktualizujące wartośd
należności

32

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

36

4.

Odpisy aktualizujące wartośd
pożyczek

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

5.

Krótkookresowe rezerwy z
tytułu wynagrodzeo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Świadczenia na rzecz
pracowników (urlopy)

8

-

-

-

-

-

-

8

-

-

8

-

-

-

352

-

426

-

-

426

-

352

-

-

352

-

-

425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402-

-

32
462

-

-

32
462

-

361-

-

-

361-

-

-

32
503

7.

Rezerwa na usługi obce (koszty
agentów)
Aktualizacja wyceny
instrumentów
zabezpieczających
Amortyzacja

8.
9.
10 Zobowiązania na przyszłe
. świadczenia pracownicze
11 Niewypłacone wynagrodzenia
.
12
.
13
.
14
.

Odpisy aktualizujące wartośd
udziałów w jedn. zależnych
Pozostałe (wyroki)
Razem

EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
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Lp.

Aktywo z tyt. odroczonego podatku
31.12.2010

BO wg
stawki
19%

0

1

2

1.

Różnice kursowe

2.

Odsetki

3.
4.

Odpisy aktualizujące wartośd
należności
Krótkookr. rezerwy z tytułu wyn.

Zwięks
zenia

Uznanie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stawki
podatku
dochodowego

3

4

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu
zmiany
stawki
podatku
dochodowe
go

Uznanie wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu
zmiany
stanu różnic
przejściowy
ch

Zmniejszenia

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania na przyszłe
11. świadczenia pracownicze

-

-

-

-

Niewypłacone wynagrodzenia z
12. narzutami

-

-

-

-

-

402

402

-

402

402

-

Świadczenia na rzecz
pracowników
Rzeczowe aktywa trwałe
Rezerwa na usługi obce
Wyceny transakcji terminowych

Aktualizacja wyceny
9. instrumentów zabezpieczających
10. Amortyzacja

13 Odpisy aktualizujące wartośd
. udziałów w jedn. zależnych
14 Pozostałe
15.
.
Razem

-

13
46

-

-

102-

-

Obciążenie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

Zmniejszenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

9

10

11

12

-

-

-

-

Zmniejszenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

-

-

5.
6.
7.
8.

-

Obciążenie
wyniku
finansoweg
o z tytułu
zmiany
stawki
podatku
dochodowe
go

-

-

-

-

-

102

102

102

102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utrata
kontroli
nad
jednostką
zależną

Stan na
koniec
okresu
wg
stawki
19%

13

14

-

-

-

-

-

43

-

13
46

-

-

-

-

-

-

-

300

-

402
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Lp.

0
1.
2.

Aktywo z tyt. odroczonego podatku
30.06.2010

3.

1
Różnice kursowe
Odsetki
Odpisy aktualizujące wartośd
należności

4.

Krótkookresowe rezerwy z
tytułu wynagrodzeo

5.

Świadczenia na rzecz
pracowników

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15
.

Rzeczowe aktywa
trwałe
Rezerwa na usługi obce
Wyceny transakcji terminowych
Aktualizacja wyceny
instrumentów
zabezpieczających
Amortyzacja
Zobowiązania na przyszłe
świadczenia pracownicze
Niewypłacone wynagrodzenia z
narzutami
Odpisy aktualizujące wartośd
udziałów w jednostkach
zależnych
Pozostałe
Razem

BO wg
stawki
19%

Zwiększe
nia

Uznanie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stawki
podatku
dochodowego

2

3

4

43

-

-

-

13

-

46
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102-

-

-

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stawki
podatku
dochodowego

Uznanie wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Zmniejszenia

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obciążenie
wyniku
finansoweg
o z tytułu
zmiany
stawki
podatku
dochodowe
go

Zmniejszenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stawki
podatku
dochodowego

Obciążenie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych i
straty
podatkowej

9

10

11

-

Zmniejszenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Utrata
kontroli
nad
jednostką
zależną

Stan na
koniec
okresu
wg
stawki
19%

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

13

-

46
---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102-
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6.6.2. SKONSOLIDOWANE REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Lp.

Rezerwy z tyt. odroczonego
podatku
30.06.2011

Stan na
początek
okresu
wg stawki
19%

0

1

2

1. Różnice kursowe

59

2. Odsetki
Wycena bilansowa
3. przychodów

819

Objęcie
kontrolą
jednostki
zależnej

Zwiększe
nia

Obciążenie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stawki
podatku
dochodowego

3

4

5

-

49
1 259
32

Zmniejszeni
e kapitału
własnego z
tytułu
zmiany
stawki
podatku
dochodowe
go

Obciążenie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Zmniejszeni
e kapitału
własnego z
tytułu
zmiany
stanu różnic
przejściowy
ch

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Szacowane prowizje

-

-

Aktualizacja wyceny
instrumentów
5. zabezpieczających

-

-

-

-

-

6. Amortyzacja

-

-

-

-

-

7. Pozostałe

-

-

169

-

-

-

-

8.

Razem

878

-

1 510

49
1 259
32
169
1 510

Zmniejsz
enia

Uznanie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

Uznanie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Utrata
kontroli
nad
jednostką
zależną

Stan
na
koniec
okresu
wg
stawki
19%

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

819

819

108
1 259
32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

819

819

169
1 569
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Lp.

Rezerwy z tyt.
odroczonego podatku
31.12.2010

Stan na
początek
okresu
wg
stawki
19%

0

1

2

Objęcie
kontrolą
jednostki
zależnej

3

1. Różnice kursowe

-

-

2. Odsetki
Wyceny transakcji
3. terminowych
Aktualizacja
wyceny
instrumentów
4. zabezpieczających

-

-

-

-

-

-

5. Amortyzacja

-

-

63
63

6. Pozostałe
Razem

Zwiększenia

Obciążenie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

Zmniejszenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

Obciążenie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Zmniejszenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

4

5

6

7

8

-

Zmniejszenia

Uznanie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stawki podatku
dochodowego

Uznanie
wyniku
finansowego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Zwiększenie
kapitału
własnego z
tytułu zmiany
stanu różnic
przejściowych

Utrata
kontroli
nad
jednostką
zależną

Stan
na
koniec
okresu
wg
stawki
19%

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

878

878

-

-

-

63

-

-

63

-

-

878

-

878

878

-

-

-

63

-

-

63

-

-

878

-

-

-

-

-
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Lp.

Rezerwy z tyt.
odroczonego podatku

30.06.2010

0

1

Obciążenie
Zmniejszenie
Obciążenie
Stan na
Zmniejszenie
wyniku
kapitału
wyniku
początek Objęcie
kapitału
finansowego
własnego z
finansowego
okresu kontrolą
własnego z
Zwiększenia
z tytułu
tytułu zmiany
z tytułu
Zmniejszenia
wg
jednostki
tytułu zmiany
zmiany stawki
stawki
zmiany stanu
stawki
zależnej
stanu różnic
podatku
podatku
różnic
19%
przejściowych
dochodowego dochodowego przejściowych
2

3

4

5

1. Różnice kursowe

-

-

-

2. Odsetki
Wyceny transakcji
3. terminowych
Aktualizacja
wyceny
instrumentów
4. zabezpieczających

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Amortyzacja

-

-

-

63

-

-

63

-

-

6. Pozostałe
Razem

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uznanie
Zwiększenie
Uznanie
Zwiększenie
wyniku
kapitału
wyniku
kapitału
finansowego
własnego z
finansowego
własnego z
z tytułu
tytułu zmiany
z tytułu
tytułu
zmiany
stawki
zmiany stanu zmiany stanu
stawki
podatku
różnic
różnic
podatku
dochodowego przejściowych przejściowych
dochodowego
10

-

-

-

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utrata
kontroli
nad
jednost
ką
zależną

Stan na
koniec
okresu
wg
stawki
19%

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

-

63
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6.7. SKONSOLIDOWANE REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I INNE
OBCIĄŻENIA
W okresie 01.01.2011 - 30.06.2011 inne rezerwy nie wystąpiły.

6.8. ZAPASY
Na dzieo bilansowy 30.06.2011 Grupa nie posiadała zapasów.

6.9. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE
NALEŻNOŚCI
Wartośd bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne
przybliżenie wartości godziwej.

6.9.1 DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI
30.06.2011
Wyszczególnienie

Wartośd brutto
OGÓŁEM

Odpis aktualizujący
należności

Wartośd bilansowa netto
OGÓŁEM

1

2

3

4

Należności z tytułu dostaw i usług, z
tego:
Pozostałe należności z tytułu dostaw
robót i usług
Pozostałe należności
Pożyczki udzielone

-

-

-

-

-

-

2 068

-

2 068

2 068

-

2 068

Inne należności finansowe

-

-

-

Lokaty powyżej 12 m-cy

-

-

-

Dopłaty do kapitału

-

-

-

Pozostałe należności finansowe

-

-

-

Inne należności niefinansowe

-

-

-

Rozliczenia międzyokresowe czynne

-

-

-

2 068

-

2 068

OGÓŁEM

EuCO S.A. ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica
Tel. +48 76 723 98 00, fax. +48 76 723 98 50
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31.12.2010
Wyszczególnienie
1

2

Należności z tytułu dostaw i usług, z tego:
Należności brutto należne od zamawiających z tytułu
prac wynikających z umów długoterminowych o
budowę
Pozostałe należności z tytułu dostaw robót i usług
Pozostałe należności
Kwoty zatrzymane (kaucje ) z tyt. umów
długoterminowych o budowę
Należności z tytułu leasingu finansowego
Pożyczki udzielone
Inne należności finansowe
Lokaty powyżej 12 m-cy
Dopłaty do kapitału
Pozostałe należności finansowe
Inne należności niefinansowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne
OGÓŁEM

Wartośd brutto Odpis aktualizujący
OGÓŁEM
należności
5

Wartośd bilansowa
netto OGÓŁEM
8

-

-

-

-

-

-

1 126

-

-

-

1 126-

1 126-

1 126

-

-

1 126
-

1 126

Na dzieo 30.06.2010 długoterminowe należności nie wystąpiły.
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6.9.2 KRÓTKOTERMINOWE NALEŻNOŚCI
30.06.2011
Wyszczególnienie

Wartośd brutto
OGÓŁEM

Odpis aktualizujący
należności

Wartośd bilansowa
netto OGÓŁEM

1

2

5

8

Należności z tytułu dostaw i usług, z tego:

9 586

189

9 397

Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług

9 586

189

9 397

Pozostałe należności

5 572

52

5 520

Pożyczki udzielone

1 167

52

1 115

Inne należności finansowe

1 200

-

1 200

Lokaty powyżej 3 m-cy do 12 m-cy

1 200

-

1 200

Zaliczki

-

-

-

Dopłaty do kapitału
Należności z tytułu nierozliczonych
instrumentów pochodnych
Pozostałe należności finansowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

939

-

939

4

-

4

-

-

-

-

-

-

935

-

935

2 266

-

2 266

15 158

241

14 917

Inne należności niefinansowe, z tego:
Z tytułu podatków, ubezpieczeo społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeo
Zaliczki
Należności z tytułu funduszu socjalnego
(kompensata)
Pozostałe należności niefinansowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne
OGÓŁEM

www.euco.pl
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Wyszczególnienie

31.12.2010

Wartośd brutto
OGÓŁEM

Odpis aktualizujący
należności

Wartośd bilansowa
netto OGÓŁEM

2

5

8

1

4 653

Należności z tytułu dostaw i usług, z tego:
Należności brutto należne od zamawiających z tytułu prac
wynikających z umów długoterminowych o budowę

-

166

4 487

-

-

Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług

4 653

166

4 487

Pozostałe należności

2 910

-

2 910

-

-

Kwoty zatrzymane (kaucje ) z tyt. umów długoterminowych o
budowę
Należności z tytułu leasingu finansowego
Pożyczki udzielone
Inne należności finansowe
Lokaty powyżej 3 m-cy do 12 m-cy
Zaliczki
Dopłaty do kapitału
Należności z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych
Pozostałe należności finansowe
Inne należności niefinansowe, z tego:
Z tytułu podatków, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeo
Zaliczki
Należności z tytułu funduszu socjalnego (kompensata)
Pozostałe należności niefinansowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne

876-

968
45
19,95
902

1 067
7 564

OGÓŁEM

- -

-

-

876

-

-

-

-

-

-

- --

166

968
45
19,95
902

1 067
7 397
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Wyszczególnienie
30.06.2010
1

Wartośd brutto
OGÓŁEM

Odpis aktualizujący
należności

Wartośd bilansowa
netto OGÓŁEM

2

5

8

Należności z tytułu dostaw i usług, z tego:

980

233

746

Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług

980

233

746

3 458

-

3 458

Pożyczki udzielone

345

-

345

Inne należności finansowe

351

-

351

-

-

-

351

-

351

Dopłaty do kapitału

-

-

-

Należności z tytułu nierozliczonych
instrumentów pochodnych

-

-

-

Pozostałe należności finansowe

-

-

-

2 194

-

2 194

27

-

27

Zaliczki

-

-

-

Należności z tytułu funduszu socjalnego
(kompensata)

-

-

-

2 167

-

2 167

569

-

569

4 438

233

4 205

Pozostałe należności

Lokaty powyżej 3 m-cy do 12 m-cy
Zaliczki

Inne należności niefinansowe, z tego:
Z tytułu podatków, ubezpieczeo społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeo

Pozostałe należności niefinansowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne
OGÓŁEM

Grupa prowadzi działalnośd związaną z pozyskiwaniem odszkodowao dla klientów poszkodowanych
w wypadkach. Ze względu na fakt, iż Grupa w 2011 znacznie zwiększyła ilośd podpisanych umów
z klientami, wzrosła również ilośd odzyskanych odszkodowao, które wpłynęły bezpośrednio na
rachunki bankowe Grupy. Po otrzymaniu przelewu w Grupie trwają prace nad identyfikacją
konkretnego beneficjenta lub beneficjentów, czasami trwa postępowanie spadkowe, które skutkuje
wydłużeniem procesu rozliczania odszkodowania. Po ustaleniu beneficjenta, naliczana jest prowizja
dla każdej ze Spółek w Grupie. Odszkodowanie po pomniejszeniu o wartośd prowizji jest następnie
przelewane na rachunek klientów. Ten proces trwa od kilku dni do kilku miesięcy i w tym czasie Grupa
wykazuje w księgach zobowiązanie wobec klienta.

6.9.3 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
Wartośd bilansowa zobowiązao z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne
przybliżenie wartości godziwej.

6.9.4 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Zobowiązania długoterminowe w omawianych okresach nie wystąpiły.
www.euco.pl
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6.9.5 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

30.06.2011
Wyszczególnienie

Wartośd bilansowa
OGÓŁEM

1

2

Zobowiązania

7 150

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

7 150

Zobowiązania z tytułu zakupu lub budowy środków trwałych i wartości niematerialnych

-

8 742

Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu prac wynikających z umów długoterminowych o budowę

-

Zaliczki otrzymane z tytułu realizacji umów długoterminowych o budowę

-

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeo społecznych

245,00

55

Inne zobowiązania finansowe
Zaliczki

-

Zobowiązania z tytułu dopłat do kapitału

-

55

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeo
Zobowiązania z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

Inne zobowiązania niefinansowe

6 055

Zaliczki niefinansowe

2 704

Zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego (kompensata)

8
3 343

Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Fundusze specjalne (bez ZFŚS)

-

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów

2 387

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

OGÓŁEM

15 892
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31.12.2010
Wyszczególnienie

Wartośd bilansowa
OGÓŁEM

1

2

Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu zakupu lub budowy środków trwałych i wartości niematerialnych
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu prac wynikających z umów długoterminowych o budowę
Zaliczki otrzymane z tytułu realizacji umów długoterminowych o budowę
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeo społecznych
Inne zobowiązania finansowe
Zaliczki
Zobowiązania z tytułu dopłat do kapitału
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeo
Zobowiązania z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych
Pozostałe zobowiązania finansowe
Inne zobowiązania niefinansowe
Zaliczki niefinansowe
Zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego (kompensata)
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Fundusze specjalne (bez ZFŚS)
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
OGÓŁEM

30.06.2010

8 265
8 265
-

3 181
748,05

31
-

31
-

841
841
1 535,12
26

11 446

Wyszczególnienie

Wartośd bilansowa
OGÓŁEM

1

2

Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu zakupu lub budowy środków trwałych i wartości niematerialnych
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu prac wynikających z umów długoterminowych o budowę
Zaliczki otrzymane z tytułu realizacji umów długoterminowych o budowę
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeo społecznych
Inne zobowiązania finansowe
Zaliczki
Zobowiązania z tytułu dopłat do kapitału
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeo
Zobowiązania z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych
Pozostałe zobowiązania finansowe
Inne zobowiązania niefinansowe
Zaliczki niefinansowe
Zobowiązania z tytułu funduszu socjalnego (kompensata)
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Fundusze specjalne (bez ZFŚS)
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
OGÓŁEM

5 892
5 892
1 180---1
535
-1-6452
16
627
--7 072-
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6.10 INNE KOREKTY W SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Lp.

Treśd

1

2

1
2
2.1
2.2
3
4
5

Kwota

Realizacja instrumentów pochodnych ujęta w kapitale własnym - program motywacyjny
korekta kapitałów własnych*
koszty związku z wejściem na giełdę
BO rozrachunki z budżetem - PDOP (korekta po audycie 2007-2009)
korekta z BO środki trwałe Kancelaria
korekta BO środki pieniężne Kancelaria
inne korekty EvCO
Łączna kwota

180
73
39
34
-54
-358
14
-145

6.11 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
6.11.1 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp. Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną
01.01 – 30.06.2011

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zobowiązania

Inne
zobowiązania
niefinansowe

Ogółem zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe zobowiązania
(od 3 do 12)

Zobowiązania
z tytułu
dostaw i usług

pozostałe
zobowiązania
niefinansowe

2

3

4

1
Evropské Centrum Odškodného s.r.o.
Kancelarii Radców Prawnych EuCO
Kártalanítási Központ Kft
Internet Business Partner Sp. z o.o.
4 Media Publisher
Fundacja EuCO Dzieciom
Lewandowski Krzysztof
Skomorowski Maciej
Kubach Daniel

18
-

Ogółem

18

-18---18

------
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Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zobowiązania z
tytułu dostaw i
usług

Inne
zobowiązania
niefinansowe
pozostałe
zobowiązania
niefinansowe

3

4

Zobowiązania

Jednostki zależne
01.01 – 30.06.2010

Ogółem zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe zobowiązania
(od 3 do 12)

1
Evropské Centrum Odškodného s.r.o.
Kancelarii Radców Prawnych EuCO
Kártalanítási Központ Kft
Internet Business Partner Sp. z o.o.
4 Media Publisher
Fundacja EuCO Dzieciom
Lewandowski Krzysztof
Skomorowski Maciej
Kubach Daniel
Ogółem

2

57-

57
37
329
-

----37

----57-

423

329
-366-

6.11.2 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Lp.

Jednostki zależne
01.01. – 30.06.2011

Inne
Pozostałe
należności
Kwota należności należności Pożyczki niefinansowe
krótkoterminowych z tytułu udzielone
dostaw i
Pozostałe
z tytułu dostaw i
usług
należności
usług i pozostałych
niefinansowe
należności ogółem
Brutto

0

1

2

1. Evropské Centrum Odškodného s.r.o.
2. Kancelarii Radców Prawnych EuCO
3. Kártalanítási Központ Kft
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
62
976
200
2

Internet Business Partner Sp. z o.o.
4 Media Publisher
Fundacja EuCO Dzieciom
Lewandowski Krzysztof
Skomorowski Maciej
Kubach Daniel
Ogółem

5

-

150

50

--

--

---

3

976

2

-

---

-

--

2 545

4
62

--

1 302

Brutto

-

-

3

Brutto

978

-

-

---

-

673

629

-

-

886

682
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Lp.

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jednostki zależne
01.01. – 30.06.2010

1
Evropské Centrum Odškodného s.r.o.
Kancelarii Radców Prawnych EuCO
Kártalanítási Központ Kft
Internet Business Partner Sp. z o.o.
4 Media Publisher
Fundacja EuCO Dzieciom
Lewandowski Krzysztof
Skomorowski Maciej
Kubach Daniel
Ogółem

Kwota należności
krótkoterminowych z
tytułu dostaw i usług i
pozostałych należności
ogółem

2

Pozostałe
należności z
Pożyczki
tytułu dostaw i udzielone
usług

Brutto

Brutto

3

4

Inne należności
niefinansowe
Pozostałe
należności
niefinansowe
Brutto

5
--

--

5
131

5
131

-

--

---

---

---

---

---

---

---

---

--

---

359
359

-

359
495

136

-

-

Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartośd należności od podmiotów powiązanych, w związku
z czym nie ujęto z tego tytułu żadnych kosztów w rachunku zysków i strat.
W okresie od początku roku 2011 podmioty grupy kapitałowej nie zawierały jednej lub wielu
transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo i łącznie byłyby istotne oraz nie byłyby
transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter
i warunki nie wynikałby z bieżącej działalności operacyjnej spółek grupy.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE
WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH
W
SKONSOLIDOWANYM
RAPORCIE PÓŁROCZNYM
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A. nie publikował prognoz wyników na rok 2011.
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8. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ
PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU EUCO S.A. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA
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
SKONSOLIDOWANEGO
RAPORTU
OKRESOWEGO
ZGODNIE
Z POSIADANYMI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INFORMACJAMI
Grupa Kapitałowa zgodnie z posiadaną wiedzą na dzieo publikacji niniejszego raportu pochodzącą
z zawiadomieo przesłanych spółce w trybie dokonanego art. 69 ust.1 pkt. 2 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 na dzieo
przekazania niniejszego raportu okresowego tj. na dzieo 30 sierpnia 2011 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 spółki.
Szczegółowa informacja na temat aktualnej struktury akcjonariatu z uwzględnieniem Akcjonariuszy
posiadających powyżej 5% głosów na WZA, przedstawia się następująco:
Akcjonariat na dzieo 30.06.2011
Akcjonariusz

liczba akcji

% w liczbie akcji

liczba głosów

% w liczbie
głosów

Spexar

Ltd

1 520 000

27,1%

1 520 000

27,1%

Corpor

Capital

1 520 000

27,1%

1 520 000

27,1%

Kubach

Investment

760 000

13,6%

760 000

13,6%

ING OFE

410 000

7,3%

410 000

7,3%

BPH TFI

301 029

5,4%

301 029

5,4%

Pozostali

1 088 971

19,5%

1 088 971

19,5%

Razem

5 600 000

100,0%

5 600 000

100,0%
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Akcjonariat na dzieo 30.08.2011
Akcjonariusz

liczba akcji

% w liczbie akcji

liczba głosów

% w liczbie
głosów

Spexar

Ltd

1 520 000

27,14%

1 520 000

27,14%

Corpor

Capital

1 520 000

27,14%

1 520 000

27,14%

Kubach

Investment

762 967

13,62%

760 000

13,62%

ING OFE

410 000

7,32%

410 000

7,32%

BPH TFI

301 029

5,38%

301 029

5,38%

Pozostali

1 086 004

19,39%

1 086 004

19,39%

Razem

5 600 000

100%

5 600 000

100%

9. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EUCO S.A. LUB UPRAWNIEŃ
DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE
GRUPĘ
NA
DZIEŃ
PRZEKAZANIA
SKONSOLIDOWANEGO
SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WRAZ
ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD
PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZGODNIE
Z POSIADANYMI PRZEZ EUCO S.A. INFORMACJAMI
stan na
dzieo 30
czerwca
2011r.

Osoby zarządzające lub nadzorujące

liczba akcji
na dzieo
przekazania
zwiększenie zmniejszenie raportu

ZARZĄD
Lewandowski Krzysztof - pośrednio ( Spexar Ltd.) 1 520 000

-

-

1 520 000

760 000

2967

-

762 967

Smereczaoska-Smulczyk Joanna

3 000

-

-

3 000

Tylko Joanna

2 500

-

-

2 500

RADA NADZORCZA
Kubach Daniel - pośrednio ( Kubach Inv. Ltd.)
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10. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM,
ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO
LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Wobec Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A. oraz jej spółek zależnych nie toczy się
postępowanie dotyczące zobowiązao lub wierzytelności, którego wartośd stanowiłaby co najmniej
10% kapitałów własnych EUCO S.A.
Wobec Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A. oraz jej spółek zależnych nie toczą się dwa lub
więcej postępowania dotyczące zobowiązao lub wierzytelności, których łączna wartośd stanowiłaby
odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych EUCO S.A.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzone jest
postępowanie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie
postanowieo wzorca umowy o dochodzenie roszczeo zawieranych przez Emitenta z klientami za
niedozwolone.

11. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EUCO S.A. PORĘCZEŃ
KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE
JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO
PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ
LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ, CO NAJMNIEJ 10%
KAPITAŁÓW WŁASNYCH EUCO S.A.
W prezentowanym okresie EUCO S.A. nie udzielała poręczeo kredytu lub pożyczki, ani też nie
udzielała gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, tak że
łączna wartośd istniejących poręczeo lub gwarancji stanowiłaby równowartośd co najmniej 10%
kapitałów własnych EUCO S.A.

12. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA
OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ,
WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN W GRUPIE ORAZ
INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI
REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ
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Oprócz informacji zaprezentowanych w półrocznym skróconym śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym, nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian dla oceny możliwości realizacji
zobowiązao przez Grupy.

13. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE GRUPY BĘDĄ MIAŁY
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE,
CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
Grupa planuje w kolejnych okresach utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów i zwiększenia zysku
netto.

14. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Z INFORMACJĄ O NAJWAŻNIEJSZYCH
WYDARZENIACH
 3 stycznia 2011 roku – zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny o objęciu
akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. oraz o objęciu udziału stanowiącego
powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Z chwilą zamiany praw do akcji
Spółki na akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się będzie
410 000 akcji Spółki, co stanowi 7,32% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają
Fundusz do 410 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi
7,32% ogólnej liczby głosów,
 4 stycznia 2011 roku – postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o wpisaniu w KRS
zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku jego podwyższenia w drodze
emisji akcji serii B. Wysokośd kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia wynosi
560 000 zł i dzieli się na 5 600 000 akcji na okaziciela, w tym: 5 000 000 akcji serii A
i 600 000 akcji serii B,
 19 stycznia 2011 roku – Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął
uchwałę o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych 600 000 akcji zwykłych na
okaziciela Serii B,
 25 stycznia 2011 roku – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął
uchwałę o wprowadzeniu z dniem 31 stycznia 2011r w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku równoległym 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki
Europejskie Centrum Odszkodowao S.A.,
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 26 stycznia 2011 roku - Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. odebrało certyfikat
programu Solidna Firma za 2010 rok,
 27 stycznia 2011 roku – Spółka zawarła polisę z Allianz IPO Protect (dokument
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prospektu). Polisa zawarta
została na okres od 5 stycznia 2011 do 4 stycznia 2014 r. Suma gwarancyjna wynosi
3 000 000 zł (trzy miliony złotych),
 27 stycznia 2011 roku – Spółka zawarła polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
członków władz spółek. Polisa zawarta została na okres od 15 grudnia 2010 do 14 grudnia
2011 r. Suma gwarancyjna wynosi 4 000 000 zł (cztery miliony złotych),
 28 stycznia 2011 roku – Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
wydał komunikat o rejestracji w Krajowym depozycie 600 000 akcji w dniu 31 stycznia
2011 r. Łączna liczba papierów po rejestracji wynosi 5 600 000 (pięd milionów sześdset),
 15 lutego 2011 roku – zawiadomienie od BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
o nabyciu akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. przez BPH Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Total Profit oraz o objęciu udziału stanowiącego powyżej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. W związku z transakcją nabycia akcji Spółki, BPH TFI posiada
w imieniu Funduszy 301 029 akcji Spółki, co stanowi 5,38% kapitału zakładowego Spółki
i uprawnia do 301 029 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi
5,38% ogólnej liczby głosów,
 18 lutego 2011 roku – Spółka zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z Deutsche Bank
PBC. S.A. na refinansowanie zakupu środków trwałych w postaci samochodów
osobowych. Kredyt zawarto na czas od 18.02.2011 do 17.03.2014. Tego samego dnia
Spółka zawarła z Deutsche Bank PBC S.A. umowę cesji praw z umów ubezpieczenia obu
pojazdów, będących przedmiotem refinansowania oraz umowę o ustanowienie zastawu
rejestrowego na tychże pojazdach,
 21 lutego 2011 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. udzieliła pożyczki
spółce zależnej Europai Kartalanitasi Központ Kft w wysokości 300 000 zł (trzysta tysięcy).
Termin spłaty pożyczki 21.02.2013r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku.
Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki zależnej.
 21 lutego 2011 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. udzieliła pożyczki
spółce zależnej Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (EvCO),w wysokości 500 000 zł
(piędset tysięcy złotych). Termin spłaty pożyczki 21.02.2013r. Oprocentowanie pożyczki
wynosi 10% w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki zależnej,
 25 lutego 2011 roku - Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. jako trzykrotny laureat
programu Solidna Firma odebrało srebrny certyfikat programu Solidna Firma,
www.euco.pl
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3 marca 2011 roku – Sąd Wojewódzki w Gyor na Węgrzech wydał postanowienie
o wpisaniu zmiany nazwy spółki zależnej z dotychczasowej Kartalanitasi Központ Kft. na
Europai Kartalanitasi Központ Kft.

 14 marca 2011 roku – Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze spółki Grant
Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao
finansowych Spółki za rok 2010.

 21 marca 2011 roku - Zarząd Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych podjął uchwałę
o przyjęciu Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A. w poczet swoich członków,
 5 maja 2011 roku – spółka zależna Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna
Smereczaoska-Smulczyk i Partnerzy udzieliła Europejskiemu Centrum Odszkodowao S.A.
pożyczki w wysokości 500.000 zł (piędset tysięcy złotych). Termin spłaty pożyczki
31.12.2011r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku,
 1 czerwca 2011 roku – Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowao podjął decyzję
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzieo 27 czerwca 2011
roku,
 13 czerwca 2011 roku – Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A.
podjęła uchwałę, na podstawie której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdao finansowych Spółki za rok 2011. Podmiotem tym jest firma ECA
Seredyoski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, ul. J. Supniewskiego 11, wpisana
na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3115,
 13 czerwca 2011 roku - Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A.
powołała w skład Zarządu spółki pana Adama Wszołka na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu,
 20 czerwca 2011 roku - spółka Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. udzieliła pożyczki
spółce zależnej Europai Kartalanitasi Központ Kft w wysokości 150 000 zł (sto pięddziesiąt
tysięcy). Termin spłaty pożyczki 31.12.2012r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10%
w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki zależnej,
 27 czerwca 2011 roku - Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca
2011 r. wprowadzono zmianę do statutu Spółki, dotycząca pierwszego roku obrotowego
Spółki. Przed zmianą pierwszy rok obrotowy rozpoczynał się z chwilą rejestracji Spółki
i miał się zakooczyd 31 grudnia 2011r. W wyniku podjętej uchwały pierwszy rok obrotowy
Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2010 i zakooczy w dniu 31 grudnia 2010r. W dniu
27 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy KRS wydał postanowienie, na mocy którego zmiana w statucie wpisana
została do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000359831,
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 27 czerwca 2011 roku - Uchwałą z dnia 27 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie wyraziło
zgodę na zbycie przez Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, obejmującej Dział marketingu i zarządzania własnością intelektualną
poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej,
 27 czerwca 2011 roku – Uchwałą z dnia 27 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie
uchwaliło wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki za rok 2010 w wysokości 50%
osiągniętego zysku netto. Dzieo dywidendy ustalono na 1 sierpnia 2011 r., zaś dzieo
wypłaty dywidendy na 7 września 2011r.,
 30 czerwca 2011 roku - spółka zależna Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna
Smereczaoska-Smulczyk i Partnerzy udzieliła Europejskiemu Centrum Odszkodowao S.A.
pożyczki w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Termin spłaty pożyczki
31.12.2012r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku,
 28 lipca 2011 roku – Zarząd otrzymał zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do
informacji poufnych o nabyciu 1.970 akcji Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A. po
cenie 13,25 zł za jedną akcję,
 5 sierpnia 2011 roku – Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowao S.A. w ramach
realizacji celów emisyjnych powołał do życia spółkę Európske Centrum Odškodného spol.
s.r.o., z siedzibą w miejscowości Žilina (Słowacja), w której 100% udziałów należy do
spółki dominującej. Profil działalności spółki analogiczny do modelu biznesowego
emitenta,
 10 sierpnia 2011 roku – spółka Europejskie Centrum Odszkodowao S.A. udzieliła pożyczki
spółce zależnej Kartalanitasi Központ Kft w wysokości 150 000 zł (sto pięddziesiąt tysięcy
złotych). Termin spłaty pożyczki 31.12.2012r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10%
w skali roku. Cel pożyczki: dokapitalizowanie spółki zależnej.

15. CZYNNIKI I ZDARZENIA, O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE
ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W omawianym okresie nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, mające znaczący wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe.

16.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI

Cechą charakterystyczną prowadzonej działalności przez Grupę jest brak sezonowości sprzedaży.
W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu również nie wystąpiło zjawisko sezonowości
sprzedaży.
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17. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
NIEUDZIAŁOWYCH
I
WARTOŚCIOWYCH

EMISJI,
WYKUPU
KAPITAŁOWYCH

I

SPŁATY
PAPIERÓW

Emisja dłużnych papierów wartościowych
W I półroczu 2011 Spółka nie przeprowadziła emisji ani wykupu lub też sprzedaży dłużnych papierów
wartościowych.
Emisja papierów wartościowych
W ofercie publicznej Spółka zaoferowała 1 100 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,10 gr. każda oraz 600 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
groszy każda. Zapisy na akcje serii A i B rozpoczęły się 10.12.2010 i zakooczyły się w dniu 17.12.2010r.
W ramach subskrypcji serii A i B oferowanych było 1 700 tys. akcji, w tym 1 400 tys. w transzy
instytucjonalnej oraz 300 tys. w transzy indywidualnej. Akcje serii A i B obejmowane były po cenie
emisyjnej równej 18 zł. Wartośd całej oferty publicznej wyniosła 30,6 mln zł brutto, a wartośd nowej
emisji 10,8 mln zł brutto.
Spółka rozpoczęła realizację celów emisyjnych poprzez dokapitalizowanie spółek zależnych w formie
pożyczek udzielonych w lutym 2011. (500 tys. zł pożyczka dla EvCO Cechy i 300 tys. zł w spółka na
Węgrzech). W czerwcu 2011 udzielono pożyczki na kwotę 150 tys. zł oraz kolejne 150 tys. zł
10.08.2011 dla Spółki na Węgrzech.

PROGRAM PŁATNOŚCI AKCJAMI
Mając na uwadze, że praca kluczowej kadry menadżerskiej oraz kluczowych osób Spółki (lub Grupy
Kapitałowej EUCO S.A.) będzie miała istotny wpływ na wartośd Spółki i jej akcji, działając w interesie
Spółki, w celu dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką (lub Grupą
Kapitałową) w dniu 7 października 2010 roku Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowao S.A.
podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do wiadomości sposobu motywowania pracowników Spółki przez
jej akcjonariuszy.
Pracownicy Spółki posiadają łącznie 100.000 akcji Spółki, co stanowi łącznie 2% w kapitale
zakładowym Spółki i w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Kluczowi pracownicy Spółki nabyli akcje
w ramach Programu Motywacyjnego od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki: tj. Krzysztofa
Lewandowskiego i Daniela Kubacha na podstawie umów sprzedaży zawartych w październiku
2010 roku. Nabycie akcji przez osoby uprawnione nastąpiło po cenie równej ich wartości księgowej.
Program Motywacyjny realizowany będzie dla lat obrotowych 2011 i 2012. Pracownicy zobowiązali się
do zachowania własności akcji do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki za rok 2012 oraz
do ich nieobciążania pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Pracownicy zobowiązali się, że w przypadku
niezrealizowania któregokolwiek z kryteriów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, na wezwanie
sprzedającego dokonają zwrotnego przeniesienia własności akcji. W odniesieniu do osób, objętych
Programem Motywacyjnym, stawia się następujące kryteria:
www.euco.pl
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 kryterium lojalnościowe, rozumiane jako pozostawanie w stosunku w obrębie Grupy
Kapitałowej EuCO w terminie 24 miesięcy od przeprowadzenia przez Spółki pierwszej oferty
publicznej
 kryterium jakościowe, oznaczające spełnienie przez Spółkę następujących wyników
jakościowych:


wzrost przychodów netto Spółki o 15% (piętnaście procent) rok do roku tj. 2010r. do 2011r.
i 2011r. do 2012r.

 przeprowadzenie przez Spółkę pierwszej oferty publicznej nie później niż do 30 czerwca
2011r.
Do wyceny kosztów programu płatności akcjami użyto następujących metod:



Metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
Metody porównawczej

Wycenę akcji dokonano w październiku 2010 r. na dzieo podpisania umów z pracownikami.
Punktem wyjścia do wyceny były historyczne wyniki finansowe oraz prognozy finansowe
przygotowane przez Zarząd Spółki.
Za ostateczną wycenę kapitałów własnych Spółki przyjęto wartośd uzyskaną metodą DCF, przy
zastosowaniu 20% dyskonta za brak płynności akcji.
Koszt programu płatności akcjami za okres od października do grudnia 2010 roku wynosi 63 tys. zł.
Ze względu na nieistotnośd kwoty spółka zdecydowała o ujmowaniu kosztów programu
motywacyjnego od 1 stycznia 2011 roku do zakooczenia trwania programu motywacyjnego.
Całkowity koszt programu motywacyjnego wyniesie 630 tys. zł.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ)
DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ,
Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
W dniu 27 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło, że zysk netto Spółki za
rok obrotowy 2010 w wysokości 5.315.937,19 zł (pięd milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiędset
trzydzieści siedem złotych 19/100) zostanie przeznaczony na następujące cele:


Kwotę 2.657.968,60 zł (dwa miliony sześdset pięddziesiąt siedem tysięcy dziewiędset
sześddziesiąt osiem złotych 60/100) przeznaczono na kapitał rezerwowy,



Kwotę 2.657.968,60 zł (dwa miliony sześdset pięddziesiąt siedem tysięcy dziewiędset
sześddziesiąt osiem złotych 60/100) przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj.
0,47 zł brutto na jedną akcję.
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Dzieo dywidendy ustalono na 1 sierpnia 2011 r., zaś dzieo wypłaty dywidendy na 7 września 2011r.

19. ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY
SPORZĄDZONO SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU,
A MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SKONSOLIDOWANE WYNIKI
FINANSOWE GRUPY
Na dzieo sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne wydarzenia, które mogły mied
wpływ na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

20. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU
ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO
W I półroczu 2011 nie wystąpiły zmiany w stanie zobowiązao i aktywów warunkowych.

21.

SEGMENTY OPERACYJNE

Grupa wyróżnia jeden segment operacyjny: świadczenie usług dochodzenia wynikających ze szkody
roszczeo o zapłatę z tytułu odszkodowania.

22.

CHARAKTERYSTYKA POŻYCZEK
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki udzielającej finansowania
ze wskazaniem formy prawnej

waluta
kredytu

0
Deutsche Bank - kredyt w rachunku
kredytowym na zakup i remont
nieruchomości z dnia 04.04.2008
kredyt w rachunku kredytowym na
zakup samochodu osobowego
Volkswagen Passat z dn.17.07.2008
kredyt w rachunku kredytowym na
zakup samochodów osobowych
Mercedes Benz i Volkswagen Jetta z
dn.31.07.2008

1

PLN

Saldo
kredytu/pożyc
zki na dzieo
bilansowy w
walucie
kredytu

2

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty na
dzieo bilansowy w PLN

w części
długoterminowej

w części
krótkotermi
nowej

razem
zobowiązanie

3

4

5

293

160

Warunki
oprocentowania

Termin spłaty

6

7

133

WIBOR 1M
+ marża
293 1,5%

30.04.2013

16.07.2013

PLN

58

25

33

stopa
zmienna
58 9,99%

PLN

57

27

30

WIBOR 1M
57 + marża 1,2% 31.07.2013
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Deutsche Bank - kredyt w rachunku
kredytowym na zakup samochodu
Audi i Porsche z dnia 18.02.2011

PLN

358

Pożyczka - Kancelaria Radców
Prawnych EuCO

PLN

269

RAZEM

1 034

130

342

228

WIBOR 3M
358 3,95%

17.03.2014

269

269 10%

31.12.2012

692

1 034

Umowa kredytu nr KIN/0826167 zawarta w dniu 4 kwietnia 2008r. pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A.
z siedzibą w Warszawie (Bank) a Spółką, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 9 kwietnia 2008r.
Celem kredytu jest finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zakupie nieruchomości:
lokali nr 1 i 2 zlokalizowanych w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 18 objętych księgami wieczystymi nr
LE1L/00051230/9 i LE1L/00051231/6 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Legnicy oraz działki
634/157 położonej w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 16A objętej księgą wieczystą nr LE1L/00049259/1.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:
- pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym Spółki
Europejskie Centrum Odszkodowao S.A; - oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art.
96 i n. Prawa Bankowego (Spółka poddała się egzekucji w zakresie roszczeo Banku do kwoty łącznie
1.600.000,00 zł, przy czym termin, do którego Bank może wystąpid o nadanie bankowemu tytułowi
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności upływa 30 kwietnia 2016r.);
- hipoteka łączna kaucyjna umowna do kwoty 1.200.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami
wieczystymi LE1L/00051230/9, LE1L/00051231/6 oraz LE1L/00049257/7 – prowadzonymi przez Sąd
Rejonowy w Legnicy;
- weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Spółkę
Europejskie Centrum Odszkodowao wraz z deklaracją wekslową;
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.
Umowa kredytu nr KI1/0865897 zawarta w dniu 31 lipca 2008r. pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A.
z siedzibą w Warszawie (Bank) a Spółką Europejskie Centrum Odszkodowao.
Celem kredytu jest finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na refinansowaniu nakładów
związanych z zakupem pojazdów mechanicznych. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:
- pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Spółki
Europejskie Centrum Odszkodowao;
- oświadczenie Spółki Europejskie Centrum Odszkodowao o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96 i
n. Prawa Bankowego (Spółka poddała się egzekucji w zakresie roszczeo Banku do kwoty łącznie
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267.800,00 zł, przy czym termin, do którego Bank może wystąpid o nadanie bankowemu tytułowi
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności upływa 31 lipca 2016r.);
- weksel własny in blanco;
- sądowy zastaw rejestrowy na dwóch pojazdach mechanicznych będących przedmiotem
finansowania;
- cesja praw na rzecz Banku z polis ubezpieczeniowych przedmiotu zastawu.
Umowa kredytu nr 4528790-0208-52575 zawarta w dniu 17 lipca 2008r. pomiędzy Volkswagen Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a Spółką Europejskie Centrum Odszkodowao.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielenia Spółce Europejskie Centrum Odszkodowao
kredytu w wysokości 119.227,50 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu mechanicznego na okres 60
miesięcy.
Dla zabezpieczenia spłaty kredytu Spółka Europejskie Centrum Odszkodowao przeniosła na Bank, pod
warunkiem zawieszającym, własnośd pojazdu mechanicznego.
Spółka Europejskie Centrum Odszkodowao poddała się egzekucji oraz upoważniła Bank do
wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 178.841,25 zł. Bank może wystąpid
o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie 12 miesięcy od
upływu terminu na jaki udzielono kredyt.
Kredyt udzielony przez Kancelarię Radców Prawnych (500 tys. zł – maj 2011, 300 tys. zł – czerwiec
2011). Pożyczkę udzielono na warunkach rynkowych, oprocentowanie 10%.

ZABEZPIECZENIA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
Zaciągnięte przez Spółkę Europejskie Centrum Odszkodowao zobowiązania z tytułu kredytów,
pożyczek, objęte są następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzieo bilansowy):
- hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 1 200 tys. PLN (2009 rok: 1 200 tys. PLN, 2008
rok: 1 200 tys. PLN, 2007 rok: nie dotyczy),
- zastaw rejestrowy na środkach transportu do kwoty 200 tys. PLN (2009 rok: 200 tys. PLN, 2008 rok:
267 tys. PLN, 2007 rok: nie dotyczy),
- cesja praw z polis ubezpieczenia,
- weksle in blanco do zapłaty jakichkolwiek należności, w tym również należności ubocznych
wynikających z umowy na sumę odpowiadającą kwocie wymagalnego zadłużenia w księgach banku
z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwo nieodwracalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym.
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Poza wyżej wymienionymi formami zabezpieczeo spłaty, umowy kredytowe nakładają na Spółkę
dodatkowe wymogi, jakie muszą byd spełnione przez okres kredytowania:
- przeprowadzenie obrotu miesięcznego przez konto w Deutsche Bank w wysokości 50% przychodów
ze sprzedaży.
W prezentowanym okresie warunek ten był spełniony.

23.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

23.1. RYZYKO DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Grupa narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Ryzyka,
na które narażona jest Grupa:
 ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej
 ryzyko kredytowe,
 ryzyko płynności.
Zarządzanie
ryzykiem
finansowym
Grupy
koordynowane
jest
przez
Grupę.
W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące cele:
 zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych,
 stabilizacja wahao wyniku finansowego Grupy,
 wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeo budżetowych,


osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem
optymalnych źródeł finansowania działao inwestycyjnych.

23.2. RYZYKO RYNKOWE
Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
Walutą funkcjonalną Grupy jest polski złoty (PLN). Grupa nie posiada znaczących środków
pieniężnych ani zobowiązao wyrażonych w walutach obcych, które podlegałyby wahaniom
związanym z kursem walut. Jedyną pozycją wykazującą wahania ze względu na kursy walut
jest wkład kapitałowy do spółki zależnej w Czechach. Ze względu na fakt, iż poziom
zaangażowanych kwot jest nieznaczny, ryzyko walutowe jest niewielkie.
Z uwagi na nieistotne ryzyko związane z wahaniami kursu Zarząd nie przeprowadza analizy
wrażliwości wyniku na wzrost/spadek kursu walutowego.
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej
Do udzielanych pożyczek zarówno pracownikom, jak i kontrahentom Grupy stosuje stałą
stopę procentową w wysokości 10%. W przypadku wahao stóp procentowych stosowanych
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przez banki mogą wystąpid różnice z tytułu zastosowania wyższego lub niższego (w stosunku
do rynkowego) oprocentowania, co może mied wpływ na wielkośd uzyskanych odsetek od
pożyczek. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu
wahao przepływów odsetkowych z tytułu aktywów oraz zobowiązao finansowych
oprocentowanych zmienną stopą procentową. Grupa jest narażona na ryzyko stopy
procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązao finansowych:
kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne. Z uwagi na niskie koszty finansowania
zewnętrznego związane z kredytami Grupa ocenia ryzyko związane z wahaniami stóp
procentowych jako nieistotne dla wyników Grupy i nie przeprowadza analizy wrażliwości
wyniku finansowego z tego tytułu PLN.
Analiza wrażliwości na inne ryzyka rynkowe – nie dotyczy.

23.3. RYZYKO KREDYTOWE
Grupa w sposób ciągły monitoruje ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach
poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np.
z branży, regionu lub struktury odbiorców). W ocenie Zarządu Grupa powyższe aktywa
finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z tytułu utraty wartości na poszczególne
dni bilansowe, uznad można za aktywa o dobrej jakości kredytowej. Z tego też względu Grupa
nie ustanawiała zabezpieczeo oraz innych dodatkowych elementów poprawiających warunki
kredytowania.
W oparciu o historycznie dane dot. z płatności, zaległe należności nie objęte odpisem nie
wykazują znacznego pogorszenia jakości - większośd z nich mieści się w przedziale do 3
miesięcy i nie zachodzą obawy co do ich ściągalności.
Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów
wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze
względu na wysoką wiarygodnośd podmiotów będących stroną transakcji, do których należą
przede wszystkim banki.

23.4. RYZYKO PŁYNNOŚCI
Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania
zobowiązao finansowych. Grupa zarządza 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. Zapotrzebowanie na gotówkę
porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez
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ocenę zdolności pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest
z inwestycjami wolnych środków.

23.5. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
Imię i nazwisko
Krzysztof Lewandowski
Adam Wszołek
Daniel Kubach

I półrocze 2011
283
17
-

I półrocze 2010
283
222

Adam Wszołek pełni funkcję Wiceprezesa od dnia 13.06.2011r.

23.6. WYNAGRODZENIA

CZŁONKÓW

RADY

NADZORCZEJ

SPÓŁKI

DOMINUJĄCEJ
Imię i nazwisko
Paweł Filipiak
Daniel Kubach
Wanda Ronka - Chmielowiec
Joanna Smereczaoska - Smulczyk
Joanna Tylko

I półrocze 2011
6
9
4
6
6

W I półroczu 2010 roku w Spółce nie wystąpiły wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.

23.7. ZATRUDNIENIE
zatrudnienie
pracownicy umysłowi
pracownicy fizyczni
Razem

2011

2010
121

65

121

65

24. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH KWARTALNYCH
WYNIKÓW FINANSOWYCH
Po zapoznaniu się ze skonsolidowanymi wynikami finansowymi za I półrocze 2011r. Zarząd stwierdził,
iż wyniki finansowe są na podobnym poziomie z 2010 roku. W I Q agenci zwiększyli zaangażowanie
w sprawy o zadośduczynienie z tyt. naruszenia dóbr osobistych po śmierci osób najbliższych z art. 24
KC w związku z 448 KC oraz szkody rzeczowe realizowane w Kancelarii, co przełożyło się na wynik
w II Q 2011 r, dlatego też spadek rentowności w Grupie spowodowany jest rozwojem Kancelarii.
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Prospekt Emisyjny wraz z okresowymi raportami znajduje się na stronie internetowej
http://www.euco.pl/oferta-publiczna.html
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ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone za
I półrocze 2011 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 30 sierpnia 2011
roku.

……………………………………………….

………………………………………….

Krzysztof Lewandowski

Bożena Macieja

Prezes Zarządu

Osoba prowadząca księgi

…………………………………………….
Adam Wszołek
Wiceprezes Zarządu
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