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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za I kwartał 2018 roku 

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 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 w upadłości za I kwartał 2018 roku obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 

2018 roku.  

1.2. Podstawowe informacje o Spółce  

Nazwa EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości 

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. w upadłości 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 (zaprzestana z dniem 20 marca 2018 roku) opiera się na świadczeniu usług finansowych 

poprzez udzielanie pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. 

mailto:biuro@eurocent.pl
http://www.eurocent.pl/
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1.3. Władze Spółki 

Zarząd Spółki EUROCENT S.A. w upadłości 

W I kwartale 2018 roku nie miały miejsca zmiany w Zarządzie EUROCENT S.A. w upadłości. Na dzień 31 marca 2018 roku oraz 

na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzi: 

Paweł Przybyła  Wiceprezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza EUROCENT S.A. w upadłości 

W I kwartale 2018 roku nie miały miejsca zmiany w Radzie Nadzorczej EUROCENT S.A. w upadłości. Na dzień 31 marca 2018 

roku w skład Rady Nadzorczej wchodziła: 

Anna Słomak Członek Rady Nadzorczej 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 09 kwietnia 2018 roku rezygnacji p. Anny Słomak z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Emitenta z dniem 4 kwietnia 2018 roku, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie ma osób wchodzących w 

skład Rady Nadzorczej EUROCENT Spółka Akcyjna w upadłości. 
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2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROCENT SA w upadłości 

Poniżej zaprezentowano dane finansowe EUROCENT S.A. w upadłości za I kwartał 2018 roku oraz dane finansowe za 

analogiczny okres roku 2017. 

2.1. Rachunek zysków i strat 

  

(w złotych) za okres  
od 01.01.2017    
do 31.03.2017 

za okres  
od 01.01.2018   
 do 31.03.2018 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7 031 881,99     37 277,58  

- od jednostek powiązanych 394 106,37     3 823,35  

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 031 881,99     37 277,58  

II Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wartość dodatnia, zmniejsz.-wartość ujemna) - 0,00  

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - 0,00  

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 0,00  

B Koszty działalności operacyjnej 8 505 595,23     1 270 190,04  

I Amortyzacja 355 677,30     97 121,22  

II Zużycie materiałów i energii 90 473,16     35 167,27  

III Usługi obce 696 641,63     477 143,76  

IV Podatki i opłaty, w tym: 40 396,50     40 762,39  

- podatek akcyzowy - 0,00  

V Wynagrodzenia 1 239 934,22     513 391,26  

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, tym: 178 986,46     79 410,79  

- Emerytalne 77 479,70     14 674,05  

VII Pozostałe koszty rodzajowe 94 898,46     27 193,35  

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 808 587,50     0,00  

C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B) -1 473 713,24     -1 232 912,46  

D Pozostałe przychody operacyjne 1 296 881,09     41 866,14  

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 117 082,52     0,00  

II Dotacje 42 273,90     11 416,50  

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 0,00  

IV Inne przychody operacyjne 1 137 524,67     30 449,64  

E Pozostałe koszty operacyjne 1 391 136,44     19 152,11  

I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -       0,00  

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 0,00  

III Inne koszty operacyjne 1 391 136,44     19 152,11  

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 567 968,59     -1 210 198,43  

G Przychody finansowe 6 354 495,29     60 697,93  

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - 0,00  

a) od jednostek powiązanych, w tym: - 0,00  

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - 0,00  

b) od jednostek pozostałych, w tym: - 0,00  

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - 0,00  

II Odsetki, w tym 25 703,31     2 452,36  

- od jednostek powiązanych 563,25     0,00  

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym: -       0,00  

- w jednostkach powiązanych -       0,00  

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3 878 470,11     56 849,55  

V Inne 2 450 321,87     1 396,02  

H Koszty finansowe 6 152 191,03     332 461,56  
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I Odsetki, w tym 190 824,49     229 519,05  

- dla jednostek powiązanych 1 153,30     73 539,18  

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                      
-       

0,00  

- w jednostkach powiązanych                                      
-       

0,00  

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 23 176,09     88 345,43  

IV Inne 5 938 190,45     14 597,08  

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) -1 365 664,33     -1 481 962,06  

J Podatek dochodowy - 0,00  

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - 0,00  

L Zysk (strata) netto (I-J-K) -1 365 664,33     -1 481 962,06  

 

2.2. Bilans 

  AKTYWA (w złotych) 
na dzień                             

31.03.2017 r. 
 na dzień                           

31.03.2018 r. 

A Aktywa trwałe 34 048 064,97     13 022 253,62  

I Wartości niematerialne i prawne 202 978,69     60 523,04  

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych - 0,00  

2 Wartość firmy - 0,00  

3 Inne wartości niematerialne i prawne 202 978,69     60 523,04  

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - 0,00  

II Rzeczowe aktywa trwałe 1 928 737,23     1 177 104,32  

1 Środki trwałe 1 928 737,23     1 177 104,32  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 432 000,00     432 000,00  

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 439,29     3 244,31  

c) urządzenia techniczne i maszyny 66 681,17     23 878,98  

d) środki transportu 1 422 742,17     717 595,63  

e) inne środki trwałe 3 874,60     385,40  

2 Środki trwałe w budowie - 0,00  

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie - 0,00  

III Należności długoterminowe - 0,00  

1 Od jednostek powiązanych - 0,00  

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - 0,00  

3 Od pozostałych jednostek - 0,00  

IV Inwestycje długoterminowe 31 707 950,47     11 748 059,21  

1 Nieruchomości - 0,00  

2 Wartości niematerialne i prawne - 0,00  

3 Długoterminowe aktywa finansowe 31 707 950,47     11 748 059,21  

a) w jednostkach powiązanych: 382 788,53     534 564,74  

- udziały lub akcje 382 778,30     382 778,30  

- inne papiery wartościowe - 0,00  

- udzielone pożyczki 10,23     151 786,44  
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- inne długoterminowe aktywa finansowe - 0,00  

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - 0,00  

- udziały lub akcje - 0,00  

- inne papiery wartościowe - 0,00  

- udzielone pożyczki - 0,00  

- inne długoterminowe aktywa finansowe - 0,00  

c) w pozostałych jednostkach: 31 325 161,94     11 213 494,47  

- udziały lub akcje - 0,00  

- inne papiery wartościowe 31 145 517,14     11 032 656,92  

- udzielone pożyczki 179 644,80     180 837,55  

- inne długoterminowe aktywa finansowe - 0,00  

4 Inne inwestycje długoterminowe - 0,00  

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 208 398,58     36 567,05  

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 0,00  

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 208 398,58     36 567,05  

B Aktywa obrotowe 7 841 206,36     6 005 604,73  

I Zapasy - 0,00  

1 Materiały - 0,00  

2 Półprodukty i produkty w toku - 0,00  

3 Produkty gotowe - 0,00  

4 Towary - 0,00  

5 Zaliczki na dostawy i usługi - 0,00  

II Należności krótkoterminowe 1 382 747,59     3 260 729,74  

1 Należności od jednostek powiązanych - 0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 0,00  

- do 12 miesięcy - 0,00  

- powyżej 12 miesięcy - 0,00  

b) Inne - 0,00  

2 
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

- 
0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 0,00  

- do 12 miesięcy - 0,00  

- powyżej 12 miesięcy - 0,00  

b) Inne - 0,00  

3 Należności od pozostałych jednostek 1 382 747,59     3 260 729,74  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 829 767,67     3 004 079,80  

- do 12 miesięcy 829 767,67     3 004 079,80  

- powyżej 12 miesięcy - 0,00  

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych 

263 044,00     
234 936,35  

c) Inne 289 935,92     21 713,59  

d) dochodzone na drodze sądowej - 0,00  
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III Inwestycje krótkoterminowe 5 302 907,59     2 622 998,51  

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 302 907,59     2 622 998,51  

a) w jednostkach powiązanych - 0,00  

- udziały lub akcje - 0,00  

- inne papiery wartościowe - 0,00  

- udzielone pożyczki - 0,00  

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - 0,00  

b) w pozostałych jednostkach 3 785 475,28     1 048 980,44  

- udziały lub akcje 13 750,00     3 250,00  

- inne papiery wartościowe - 0,00  

- udzielone pożyczki 3 771 725,28     1 045 730,44  

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - 0,00  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 517 432,31     1 574 018,07  

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 517 432,31     438 096,93  

- inne środki pieniężne - 1 135 921,14  

- inne aktywa pieniężne - 0,00  

2 Inne inwestycje krótkoterminowe - 0,00  

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 155 551,18     121 876,48  

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - 0,00  

D Udziały (akcje) własne - 0,00  

  Aktywa razem 41 889 271,33     19 027 858,35  

 

  PASYWA (w złotych) 
na dzień                             

31.03.2017 r. 
 na dzień                           

31.03.2018 r. 

A Kapitał (fundusz) własny 26 012 219,37     950 695,99  

I Kapitał (fundusz) podstawowy 240 495,00     240 495,00  

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 859 363,18     2 391 871,56  

- 
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji) 

- 
0,00  

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 24 745 517,14     4 632 656,92  

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej - 0,00  

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - 0,00  

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki - 0,00  

- na udziały (akcje) własne - 0,00  

V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 467 491,62     -4 832 365,43  

VI Zysk (strata) netto -1 365 664,33     -1 481 962,06  

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - 0,00  

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 877 051,96     18 077 162,36  

I Rezerwy na zobowiązania - 0,00  

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 0,00  
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2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - 0,00  

- Długoterminowa - 0,00  

- Krótkoterminowa - 0,00  

3 Pozostałe rezerwy - 0,00  

- Długoterminowe - 0,00  

- Krótkoterminowe - 0,00  

II Zobowiązania długoterminowe 8 212 011,34     4 149 545,69  

1 Wobec jednostek powiązanych 2 083 880,03     3 846 598,70  

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -       0,00  

3 Wobec pozostałych jednostek 6 128 131,31     302 946,99  

a) kredyty i pożyczki -       0,00  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 309 600,00     0,00  

c) inne zobowiązania finansowe 818 531,31     302 946,99  

d) zobowiązania wekslowe - 0,00  

e) Inne - 0,00  

III Zobowiązania krótkoterminowe 7 605 207,13     9 279 911,36  

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2 444 644,04     1 353 635,55  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 444 644,04     1 353 635,55  

- do 12 miesięcy 2 444 644,04     1 353 635,55  

- powyżej 12 miesięcy - 0,00  

b) Inne - 0,00  

2 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

- 
0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - 0,00  

- do 12 miesięcy - 0,00  

- powyżej 12 miesięcy - 0,00  

b) Inne - 0,00  

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 160 563,09     7 926 275,81  

a) kredyty i pożyczki 
                                     

-       
0,00  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 857 088,76     6 741 240,70  

c) inne zobowiązania finansowe 335 849,08     234 489,30  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 349 113,44     337 709,01  

- do 12 miesięcy 2 349 113,44     337 709,01  

- powyżej 12 miesięcy - 0,00  

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi - 0,00  

f) zobowiązania wekslowe - 0,00  

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publiczno-prawnych 

278 709,60     
475 330,37  

h) z tytułu wynagrodzeń 317 107,69     117 431,85  

i) Inne 22 694,52     20 074,58  

4 Fundusze specjalne - 0,00  
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IV Rozliczenia międzyokresowe 59 833,49     4 647 705,31  

1 Ujemna wartość firmy - 0,00  

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 59 833,49     4 647 705,31  

- Długoterminowe - 4 621 846,93  

- Krótkoterminowe 59 833,49     25 858,38  

  Pasywa razem 41 889 271,33     19 027 858,35  

 

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 

Sprawozdanie finansowe zaprezentowane w niniejszym raporcie zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane 

z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich. 

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości 

stosowanymi w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

Zasady wyceny zostały dostosowane do poszczególnych grup aktywów trwałych i obrotowych oraz pasywów zostały 

przedstawione w poniższych punktach 

 Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wartości netto, to jest wartość początkowa (cena nabycia) 

pomniejszona o dokonywane odpisy amortyzacyjne. Oprogramowanie amortyzowane jest metodą liniową przy 

zastosowaniu stawki 50% 

 Środki trwałe wycenianie są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększone o koszty poniesione na ich 
ulepszenie oraz pomniejszone o dokonywane odpisy amortyzacyjne.  

Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu oddania do użytkowania. Stawki amortyzacyjne ustala się z uwzględnieniem okresu ekonomicznej 
użyteczności środków trwałych. Zastosowane stawki amortyzacyjne były następujące: Urządzenia techniczne i 
maszyny- 20%, Komputery- 60%, Środki transportu- 20% 

 Zasady rachunkowości dotyczące leasingu pojazdów - Wszystkie umowy leasingu klasyfikowane są zgodnie z art. 3 

ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości niezależnie od formy umowy, jako leasing operacyjny bądź finansowy. 

 Inwestycje długoterminowe - Inwestycje długoterminowe obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek dywidend lub 

innych pożytków. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny ich nabycia z uwzględnieniem odpisów z 

tytułu trwałej utraty wartości 

 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - Inne rozliczenia międzyokresowe wykazywane są w wartości 

nominalnej i obejmują część już poniesionych kosztów, która z uwagi na okres ich skutkowania będzie odpisana 

w ciężar wyniku po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
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 Zapasy - Zapasy wycenia się według cen nabycia. 

 Należności krótkoterminowe wyceniane są według kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 

 Inwestycje krótkoterminowe - Udzielone pożyczki krótkoterminowe wyceniane są według kwot wymagających 

zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość udzielonych pożyczek aktualizuje się uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpowiedniego odpisu aktualizującego, zaliczanego do 

kosztów finansowych. Spółka dokonuje szacunku wysokości odpisu aktualizującego na podstawie liczby tygodni 

przeterminowania poszczególnych pożyczek.  

 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. 

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - W celu przypisania kosztów do okresów sprawozdawczych których dotyczą, 

Spółka dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dotyczy to w szczególności kosztów 

działalności operacyjnej. 

 Kapitał własny - Kapitał podstawowy ujmowany jest w wartości nominalnej zgodnie ze statutem spółki. 

 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Wycenia się według kwot wymagających zapłaty. 

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów – Wyceniane są według kwot wymagających zapłaty z zachowaniem 

zasady ostrożności. 

 Przychody netto ze sprzedaży oraz koszty działalności operacyjnej - W przychodach ze sprzedaży ujmuje się 

przychody z tytułu udzielonych pożyczek, które zaliczane są do odpowiednich okresów sprawozdawczych zgodnie 

z zasadą memoriału. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek obejmują opłatę przygotowawczą, przychody 

odsetkowe oraz przychody z tytułu obsługi pożyczkobiorców w domu i są rozliczane przez okres na który udzielone 

zostały pożyczki.  

Do kosztów działalności operacyjnej zalicza się wszystkie koszty związane z podstawową działalnością z wyjątkiem 

pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych. W szczególności do kosztów 

działalności operacyjnej zalicza się koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, koszty usług obcych, koszty 

amortyzacji i inne. 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne - Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się ogół 

przychodów i kosztów nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością operacyjną, a wywierających 

wpływ na wynik finansowy. 

 Pozostałe przychody i koszty finansowe - Przychody i koszty finansowe stanowią wynik operacji finansowych. 

Do przychodów finansowych zalicza się otrzymane dywidendy oraz odsetki, zysk ze zbycia inwestycji, aktualizacja 

wartości inwestycji, dodatnie różnice kursowe. Do kosztów finansowych zalicza się stratę ze zbycia inwestycji, 

aktualizację wartości inwestycji oraz odpisy z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek, odsetki, prowizje 

bankowe oraz ujemne różnice kursowe. 

 Zyski i straty nadzwyczajne - Do zysków i strat nadzwyczajnych zalicza się skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia, 

powstających poza zwykła działalnością i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

 Zasady ustalania wyniku finansowego - Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 42 

ustawy o rachunkowości w układzie porównawczym. 
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 Wycena zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - Zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Spółkę 

wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami umownymi. 

4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2018 ROKU WRAZ 
Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

W dniu 11 stycznia 2018 roku Emitentowi zostało doręczone postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydział 
Gospodarczy wydane w dniu 3 stycznia 2018 roku w sprawie z powództwa Prime Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny przeciwko Emitentowi o udzielenie zabezpieczenia roszczenia powoda, sygn. 
akt IX GC 1161/17. Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powoda o wydanie dokumentacji pożyczek 
udzielonych konsumentom objętych umowami cesji zawartymi pomiędzy funduszem GO Debt 1 FIZ a pozwanym o numerach 
od 1 do 67 do których powód nabył prawo na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej z funduszem GO Debt 1 FIZ 
poprzez nakazanie pozwanemu  wydania powodowi dokumentacji (także w wersji elektronicznej) pożyczek udzielonych 
konsumentom objętych umowami cesji zawartymi pomiędzy funduszem GO Debt 1 FIZ a pozwanym o numerach od 1 do 67, 
do których powód nabył prawo na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej z funduszem GO Debt 1 FIZ a których 
pozwany nie wydał powodowi na jego żądanie. 

Również w dniu 11 stycznia 2018 roku Emitent powziął informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I 
Cywilny w dniu 10 stycznia 2018 roku postanowienia w sprawie z Powództwa PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny przeciwko Emitentowi o zapłatę, wydanego na skutek zażalenia strony 
powodowej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 października 2017 r, sygn. akt IX GNc 1145/17. W 
postanowieniu tym Sąd postanowił: 

I. na podstawie art. 174 § 1 pkt 5 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zawiesić postępowanie zażaleniowe 
w związku z ustanowieniem w dniu 08 grudnia 2017 r. zarządu przymusowego nad majątkiem strony pozwanej i powierzenie 
zarządcy przymusowemu zarządu w zakresie całego majątku dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz otwarcie 
postępowania układowego, sygn. akt VIII GU-528/17, 

II. wezwać zarządcę przymusowego do udziału w sprawie, 

III. podjąć postępowanie z udziałem zarządcy przymusowego, 

IV. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że udzielić stronie powodowej zabezpieczenia roszczenia o zapłatę 
poprzez zajęcie: 

a) Wierzytelności z rachunków bankowych należących do strony pozwanej o nr:  

- 59 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzonego przez x 

- 55 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzonego przez x 

- 71 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzonego przez x 

b) Wierzytelności z tytułu należących do strony pozwanej 300 certyfikatów inwestycyjnych serii A oraz 12.948 certyfikatów 
inwestycyjnych serii B funduszu inwestycyjnego ERC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, RFI nr 1270 zarejestrowanego 
przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, 

c) 100 udziałów o łącznej wartości 5000 zł posiadanych przez stronę pozwaną w spółce RAVEN 2 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000648097, 
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d) 99 udziałów o łącznej wartości 4950 zł posiadanych przez stronę pozwaną w spółce TOUCAN 1 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000576701, 

e) Praw komandytariusza spółki IDA Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisanej do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000603387, w tym prawa do 99,64% zysku spółki z tytułu jego udziału w tej 
spółce  oraz roszczeń służących mu w przypadku jego wystąpienia bądź rozwiązania spółki 

f) 1950 udziałów o łącznej wartości 195 000zł posiadanych przez stronę pozwaną w spółce DEBTOR Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000465814, 

g) Praw wspólnika spółki EUROCENT Spółka Akcyjna spółka komandytowa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS nr 0000405838, w tym prawa do 60% zysku spółki z tytułu jego udziału w tej spółce  oraz roszczeń służących 
mu w przypadku jego wystąpienia bądź rozwiązania spółki, 

V. oddalić zażalenie w pozostałej części. 

W dniu 17 stycznia 2018 roku Emitent powziął informację na temat wydania w dniu 11 stycznia 2018 roku przez Sąd 
Apelacyjny w Warszawie Wydział VII Gospodarczy postanowienia, sygn. akt I AGz 163/18, na podstawie którego Sąd 
zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt XX GCo 242/17 częściowo w ten 
sposób, że udzielił zabezpieczenia roszczenia Eurocent S.A. w Krakowie przeciwko Prime Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie o uznanie za bezskuteczną umowy cesji z dnia 30 czerwca 2017 
r. zawartej przez Prime Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie i 
GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie przez zajęcie 
wierzytelności objętych umową cesji oraz wyznaczył uprawnionemu na wniesienie pozwu termin dwutygodniowy od dnia 
doręczenia odpisu postanowienia. 

W dniu 24 stycznia 2018 roku Emitent otrzymał od jednego z współpracujących z Emitentem w zakresie sekurytyzacji 

funduszy inwestycyjnych (dalej: "Fundusz") rozwiązanie Umowy ramowej o współpracy z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku. 

Umowa dotyczyła współpracy Emitenta i Funduszu w zakresie regularnego nabywania przez Fundusz portfeli wierzytelności 

pieniężnych wynikających z tytułu pożyczek udzielanych osobom fizycznym.  

W dniu 26 lutego 2018 roku Emitent powziął informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny 

postanowienia w przedmiocie dwóch zażaleń, tj. zażalenia złożonego przez byłego pełnomocnika Spółki oraz zażalenia 

złożonego przez Zarządcę Przymusowego na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy z dnia 

3 stycznia 2018 roku, sygn. akt IX GC 1161/17, na mocy którego Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił zabezpieczenia roszczenia 

PRIME FIZ o wydanie dokumentacji pożyczek udzielonych konsumentom objętych umowami cesji zawartymi pomiędzy 

funduszem Go Debt 1 a Spółką o numerach od 1-67. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wydanym postanowieniu: 

1) odrzucił zażalenie z dnia 12 stycznia 2018 roku, złożone przez byłego pełnomocnika Spółki,  

2) uwzględnił zażalenie Zarządcy Przymusowego, wskutek czego uchylił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w 

Krakowie. 
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W dniu 27 lutego 2018 roku Emitentowi został doręczony odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydziału 
Gospodarczego z dnia 9 lutego 2018 roku, sygn. akt XX GCo 20/18. Na mocy przedmiotowego postanowienia Sąd Okręgowy 
oddalił  wniosek Eurocent S.A. z dnia 17 października 2017 roku o zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem 
postępowania przeciwko GODEBT 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w 
Warszawie. 

Przedmiotowe postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy z dnia 9 lutego 2018 roku zostało 
wydane po ponownym rozpoznaniu sprawy przez ten sąd, mającym miejsce w związku z wydaniem postanowienia Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 roku, sygn. akt XX GCo 293/17. 

W dniu 07 marca 2018 roku Emitent poinformował o zwołaniu na dzień 09 kwietnia 2018 roku na godz. 11:00 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie 
Emitenta przy ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków. 
 

W dniu 20 marca 2018 roku podjęto decyzję o zaprzestaniu prowadzenia dalszej działalności operacyjnej Emitenta. 

Przedmiotowa decyzja była spowodowana  skomplikowaną sytuacją majątkową oraz prawną Emitenta, brakiem możliwości 

pozyskania inwestora i odzyskania rentowności działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta. Dalsze prowadzenie 

działalności operacyjnej przez Emitenta jest nieuzasadnione ekonomicznie i mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli 

między innymi ze względu na wysoki poziom kosztów stałych działalności. 

W związku z brakiem obsługi zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji w okresie objętym niniejszym raportem 

okresowym Emitent otrzymywał od Obligatariuszy liczne wezwania do przedterminowego wykupu Obligacji serii F oraz 

Obligacji serii G. 

Zaznaczyć należy, iż po dniu kończącym okres objęty niniejszym raportem kwartalnym, a to w dniu 20 kwietnia 2018 roku 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie, sygn. akt VIII GU  528/17, w którym postanowił: 

i. odmówić otwarcia postępowania układowego 
ii. ogłosić upadłość dłużnika Eurocent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków (KRS 

0000422501) 
iii. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego – komisarza w terminie 

trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym, 

iv. wezwać osób, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do 
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni 
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem 
utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 

v. wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – Barbary 
Fela, 

vi. wyznaczyć zastępcy Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 
Janusza Płocha 

vii. wyznaczyć syndyka w osobie Sylwestra Zięciaka – numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 471, 
viii. dla reprezentowania praw obligatariuszy ustanowić kuratora w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marcina 

Kubiczka, nr licencji 244, 
ix. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo 

upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2344), określając, iż w myśl przepisów art. 382 ust. 3 prawa upadłościowego 
jak również art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. 
w sprawie postępowanie upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015 Nr 141) niniejsze postępowanie ma charakter głównego 
postępowania upadłościowego. 
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5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW 
FINANSOWYCH 

Nie dotyczy. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

Nie dotyczy. Spółka nie zamieszczała w Dokumencie Informacyjnym informacji o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika 

Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

7. INFORMACJE NA TEMAT PODEJMOWANYCH W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW 
NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

W okresie objętym raportem EUROCENT S.A. w upadłości nie podejmowała działań w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU 
OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Grupa Kapitałowa Emitenta składała się z następujących podmiotów: 

 Raven 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jednostka konsolidowana), 

 Toucan 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jednostka konsolidowana) 

 IDA Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (jednostka 

konsolidowana), 

 DEBTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (jednostka konsolidowana) 

 EUROCENT Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (jednostka niekonsolidowana) 

 

9. 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 15 maja 2018 roku, struktura akcjonariatu 

EUROCENT S.A. w upadłości przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Liczba Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na WZ 

Snowfinch 11 Sp. z o.o. 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% 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY  

Na dzień 31 marca 2018 roku Emitent zatrudniał 37 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 

Kontakt dla Inwestorów 



 
The friendly face of finance 

 

 
16 Kraków 30-829, ul. Młodzieży 9D | www.eurocent.pl  

Ewa Mrugała – Business Development Manager 

mail: ewa.mrugala@eurocent.pl, ir@eurocent.pl 

 

Dodatkowo Syndyk Masy Upadłości Eurocent SA w upadłości informuje iż rachunek przepływów pieniężnych oraz 

skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe spólki zostaną opublikowane niezwołcznie po uzyskaniu przez Syndyka 

kompletu danych niezbędnych do ich sporządzenia.  

mailto:ir@eurocent.pl

