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1. Informacje ogólne 

1.1.  Podstawa sporządzania raportu okresowego za II kwartał 2013 roku 

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1, zgodnie z ust. 4.1 oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect. 

Raport okresowy EUROCENT Spółka Akcyjna za II kwartał 2013 roku obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku. 

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 

1.2. Podstawowe informacje o Spółce  

Nazwa EUROCENT Spółka Akcyjna 

Siedziba Kraków 

Adres 30-829 Kraków, ul. Młodzieży 9D 

Numer telefonu +48 12 684 35 74 

Numer fax +48 71 793 75 21 

Adres e-mail biuro@eurocent.pl 

Strona internetowa www.eurocent.pl 

Numer NIP 6782926104 

Numer REGON 356854835 

Numer KRS 0000422501 

 

EUROCENT S.A. została powołana na czas nieograniczony aktem notarialnym z dnia 30 kwietnia 2012 roku i zarejestrowana przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000422501. Spółka akcyjna jest następcą prawnym EUROCENT Sp. z o.o. działającej od lipca 2004 roku. 

Działalność operacyjna Emitenta opiera się na świadczeniu usług finansowych poprzez udzielanie pożyczek gotówkowych 

osobom fizycznym. Oferta spółki obejmuje pożyczki zróżnicowane pod względem wartości, a także okresu i sposobu spłaty. 

Dodatkowymi produktami, wpływającymi na atrakcyjność oferty są karty pre-paid z bogatym systemem rabatowym, a także 

ubezpieczenia komunikacyjne. W chwili obecnej Spółka obejmuje zasięgiem terytorialnym ponad połowę Polski, obsługując na 

tym obszarze swoich klientów za pośrednictwem 350 profesjonalnych przedstawicieli finansowych. 
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1.3. Władze Spółki 

Zarząd Spółki EUROCENT S.A.  

W II kwartale 2013 roku nie miały miejsca zmiany w Zarządzie EUROCENT S.A. Na dzień 30 czerwca 2013 roku w skład Zarządu 

Spółki wchodziły następujące osoby: 

Grzegorz Kolawa  Prezes Zarządu 

Paweł Przybyła  Członek Zarządu 

Celina Kolawa  Członek Zarządu 

Weronika Wituszyńska  Członek Zarządu 

Życiorysy osób zarządzających są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.eurocent.pl. 

 

Rada Nadzorcza EUROCENT S.A. 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku skład Rady Nadzorczej EUROCENT S.A. przedstawiał się następująco:  

Rafał Paluch  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Pernal  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Michał Kolawa  Sekretarz Rady Nadzorczej 

Tomasz Musiał  Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Moskała Członek Rady Nadzorczej 

Życiorysy osób nadzorujących są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.eurocent.pl. 
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2. Wybrane dane finansowe 

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 30.06.2013 roku wraz z danymi 

porównywalnymi na dzień 30.06.2012 roku, a także wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta za II kwartał 

2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny 2012 roku.  

 

Wybrane dane finansowe 2Q 2012 2Q 2013 1Q-2Q 2012 1Q-2Q 2013 

Przychody netto ze sprzedaży 2 451 797,99  2 718 330,70  4 672 147,60  5 750 916,37  

Pozostałe przychody operacyjne 166 531,35  96 962,36  308 069,96  114 654,57  

Przychody finansowe 187 134,11  984 420,64  322 092,02  1 113 441,87  

Amortyzacja 112 080,60  105 225,90  226 825,26  207 306,77  

Koszty działalności operacyjnej 1 925 148,16  1 946 454,57  3 678 112,40  4 005 341,81  

Pozostałe koszty operacyjne 58 361,49  53 948,18  118 569,14  108 682,57  

Koszty finansowe 633 511,49  1 510 544,32  1 139 373,82  2 563 279,85  

Zysk/strata na sprzedaży 526 649,83  771 876,13  994 035,20  1 745 574,56  

Zysk/strata na działalności operacyjnej 634 819,69  814 890,31  1 183 536,02  1 751 546,56  

Zysk/strata brutto  188 442,31  288 766,63  366 254,22  301 708,58  

Zysk/strata netto  83 524,31  252 658,63  216 615,22  229 481,58  

 Stan na 30.06.2012 Stan na 30.06.2013 

Kapitał własny 2 854 387,09 4 745 742,50 

Kapitał podstawowy 198 000,00 240 495,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 233 787,48 44 006,48 

Inwestycje długoterminowe 24 750,00 13 750,00 

Inwestycje krótkoterminowe 4 157 191,47 7 200 277,74 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 533 697,13 1 410 289,30 

Zobowiązania długoterminowe 1 078 329,43 2 095 067,08 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 567 270,31 1 100 132,79 
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe w II kwartale 2013 roku 

W II kwartale 2013 roku EUROCENT SA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2,7 mln złotych co stanowi wzrost o 11% 

w stosunku do II kwartału 2012 roku. W stosunku narastającym pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło Spółce przychody 

ze sprzedaży wyższe o 23% niż analogiczny okres roku 2012. Istotne znaczenie na ostateczny wynik finansowy wypracowany 

w II kwartale 2013 roku miał wzrost przychodów finansowych, które wzrosły aż o 426% w stosunku do II kwartału 2012 roku 

i wyniosły 0,98 mln zł, co pozwoliło w stosunku narastającym odnotować na koniec II kwartału 2013 przychody finansowe 

w wysokości 1,1 mln zł, co stanowi wzrost o 246% w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 roku. Tak znaczny wzrost 

przychodów finansowych spowodowany był odwróceniem zawiązanej rezerwy na wymagalne należności z tytuły udzielonych 

pożyczek, które ze względu na opóźnienia w spłacie zostały we wcześniejszych okresach uznane za nieściągalne. Odwrócenie 

rezerwy wynika ze skutecznych działań windykacyjnych w stosunku do należności objętych rezerwą. 

Spółka w analizowanym okresie odnotowała wzrost kosztów finansowych (1,5 mln zł) o 138% w porównaniu z analogicznym 

okresem ubiegłego roku (0,6 mln zl), co w stosunku narastającym sprawiło, iż koszty finansowe w pierwszej połowie 2013 roku 

wyniosły 2,6 mln zł i wzrosły o 125% w odniesieniu do pierwszej połowy roku 2012. Na wysoki poziom kosztów finansowych 

największy wpływ mają rezerwy utworzone na wymagalne, a nieściągalne należności w tytułu udzielonych pożyczek.  

W stosunku do ponoszonych kosztów, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, pozytywnym pozostaje fakt, iż Spółka 

utrzymuje koszty działalności operacyjnej oraz pozostałe koszty operacyjne na poziomach podobnych jak w roku ubiegłym. 

Dostrzegalny jest nieznaczny wzrost kosztów działalności operacyjnej, który w odniesieniu do drugiego kwartału 2012 roku 

wzrósł o 1% (w stosunku narastającym 9%) oraz spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 8%. 

Prowadzone przez Spółkę działania pozwoliły na odnotowanie w II kwartale 2013 roku zysku netto o 202% wyższego niż 

w II kwartale roku ubiegłego. W stosunku narastającym połowa 2013 roku przyniosła spółce wzrost zysku netto jedynie o 6% 

w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2012 co spowodowane było w dużym stopniu stratą osiągniętą w pierwszym 

kwartale bieżącego roku. 

Na wyniki osiągnięte przez Spółkę w drugim kwartale 2013 roku wpływ miało zaangażowanie Działu Operacyjnego w sprzedaż 

oferowanych produktów, prace Działu Windykacji związane z odzyskiwaniem zaległych należności, prowadzone przez Dział 

Marketingu działania promocyjne związane z rozwojem marki oraz prowadzona na bieżąco przez Zarząd stała kontrola 

uzyskiwanych wyników. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki jest zmiana strategii prowadzonej działalności 

polegająca na zwiększeniu zaangażowania kapitałowego w sprzedaż pożyczek o dłuższym terminie spłaty co w opinii Zarządu 

pozytywnie wpłynie na wyniki osiągane przez Spółkę w okresach przyszłych. 

 

4. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w II kwartale 2013 

roku 

W dniu 03 kwietnia Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. mocą Uchwały nr 346/2013 wyznaczył na 

08 kwietnia pierwszy dzień notowania akcji serii B, C, D i E w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na 

dzień 05 kwietnia roku ostatni dzień notowania praw do akcji serii E.  
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W dniu 15 kwietnia Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 389/2013 

wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1615 obligacji na okaziciela serii A Emitenta. Dnia 19 kwietnia na 

mocy Uchwały nr 412/2013 Zarządu Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie został wyznaczony na 22 kwietnia pierwszy 

dzień notowania przedmiotowych obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. 

 W dniu 16 kwietnia EUROCENT SA otrzymała status Członka Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 

Przystąpienie do KPF jest zgodne z przyjętą przez Zarząd strategią rozwoju i ma na celu rozpowszechnianie marki, a przede 

wszystkim wzrost poziomu jakości oferowanych usług i dostosowanie produktów Emitenta do trendów kierujących rynkiem 

usług finansowych. 

 

5. Informacja o możliwości realizacji przekazanych do publicznej wiadomości prognoz wyników 

finansowych 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 

 

6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami od niej 

zależnymi. Na ostatni dzień II kwartału br. Emitent tworzył grupę kapitałową w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Nie 

występuje podmiot dominujący wobec Emitenta, natomiast Emitent posiada podmiot zależny EUROCENT Spółka akcyjna spółka 

komandytowa, w której to Emitent jest komplementariuszem spółki komandytowej, ma 60/100 część udziału w jej zysku oraz 

samodzielnie reprezentuje EUROCENT Spółka akcyjna spółka komandytowa. 

 

7. Konsolidacja sprawozdań finansowych 

Emitent nie sporządza skonsolidowanych raportów okresowych uwzględniających wyniki finansowe osiągane przez spółkę 

zależną EUROCENT Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ponieważ zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy 

o rachunkowości konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla 

realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.  

Wyniki finansowe EUROCENT Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa stanowią bardzo niski udział w wynikach finansowych 

Emitenta, dlatego ich prezentacja oraz konsolidacja w opinii Zarządu Spółki nie są istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Emitenta oraz można je uznać za nieistotne w kontekście szeroko 

rozumianego interesu obecnych Akcjonariuszy i przyszłych Inwestorów Emitenta. 
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8. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, tj. na dzień 14 sierpnia 2013 roku, struktura akcjonariatu EUROCENT 

S.A. przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Liczba Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na WZ 

Grzegorz Kolawa 1 621 810 67,44 % 79,63% 

Jarosław Gargula 540 000 22,45% 14,05% 

Pozostali Akcjonariusze 243 140 10,11% 6,32% 

RAZEM 2 404 950 100% 100% 

 

Pan Grzegorz Kolawa oraz Pan Jarosław Gargula zobowiązali się, że przez okres 18 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia notowań 

akcji Spółki w ASO, nie obciążą, nie zastawią ani w inny sposób nie przeniosą własności co do całości lub części posiadanych przez 

siebie akcji serii A i B Spółki.  

Ponadto, Inwestor posiadający 82.500 akcji Spółki serii C, stanowiących ok. 3,5% kapitału zakładowego Spółki, zobowiązał się, że 

przez okres 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki w ASO, nie obciąży, nie zastawi ani w inny sposób nie 

przeniesie własności co do całości lub części posiadanych przez siebie akcji Spółki. 

 

 

 

 

Kontakt dla Inwestorów 

Ewa Mrugała – Business Development Manager 

mail: ir@eurocent.pl 


