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Skorygowane Sprawozdanie Zarządu z działalności 
EUROINVESTMENT S.A. za okres 

od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 
 
Sprawozdanie z działalności jednostki w okresie sprawozdawczym obejmuje: 

1.0 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 
obrotowym. 

2.0 Przewidywany rozwój jednostki        

3.0 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju     

4.0 Aktualną i przewidywaną sytuację finansową 

5.0  Nabycie akcji własnych 

6.0 Posiadane jednostki (oddziały) 

7.0 Informację o instrumentach finansowych 

8.0 Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń 

9.0 Rekomendację Zarządu        
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1.0 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w 
okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu. 

 
W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019, a także w okresie do  dnia opublikowania 
niniejszego sprawozdania następujące zdarzenia miały wpływ na działalność jednostki, jak i 
zdarzenia podmiotów zależnych lub powiązanych: 

1.1.   
OPIS  GRUPY  KAPITAŁOWEJ 
 
Od 2017 roku Spółka  nie spełnia warunków do konsolidacji sprawozdania finansowego. 
 

Transakcje z podmiotami powiązanymi  
Spółka była lub jest stroną umów i transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi: 
 
VAP Video Art Production GmbH 
 
Zobowiązania Spółki wobec VAP Video Art Production GmbH, (podmiotu, którego 100% 
udziałów posiada Prezes Zarządu  Emitenta) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 
557 294,02 zł. 
 

1.2.  Działalność spółki w okresie sprawozdawczym  

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W 
OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I 
ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI 
 
Opinia Biegłego rewidenta za rok 2019 została wydana z zastrzeżeniem. Biegły pokreślił, że 
na dzień 31 grudnia 2019 roku  w Spółce EUROINVESTMENT SA występuje niedobór 
kapitału własnego w kwocie 3.362 tys. zł, przy sumie bilansowej 35 tys. zł .   
 
Zobowiązania Spółki łącznie z rezerwami na dzień  31 grudnia 2019 wyniosły 3.397 tys. zł . 
Zobowiązania w całości przez Spółkę zostały uznane. Spółka nie posiada  płynności 
finansowej.   
 
Odnosząc się do opinii Biegłego wydanej z zastrzeżeniem, ze wzgledu na niedobór w 
kapitale, Zarząd informuje, że w roku 2019 spółka wykazała 524.556,25 zł zysku w 
porównaniu do 31.194,88 zł straty w 2018 roku. Zysk w wysokosci 524.556,25 zł zostanie na 
WZ w dniu 31.08.2020  w calosci przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. 

Biorąc pod uwagę niedobór kapitału na  koniec roku 2019, w dniu 27 czerwca 2020 dwa 
podmioty, do których Spółka miała zobowiazania bilansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku w 
wysokości 941.988,31 zł dokonały cesji wierztelności na rzecz VAP Video Art Production 
GmbH. 

Spółka na 31 grudnia 2019 roku miała też zobowiazania wykazane w Bilansie na dzień 31 
grudnia 2019  w stosuku do  VAP Video Art Production GmbH, będącym większościowym 
akcjonariuszem Spółki, w wysokoći 557.294,02 zł.  

Po w.w. cesji wierzytelnosci łączne zobowiązania Spółki do firmy VAP Video Art Production 
GmbH, wyniosły 1.499.282,34. Zł.  
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 W celu podniesienia kapitału Spółki rekomendowango przez Bieglego rewidenta VAP Video 
Art Production GmbH zawarł umowe na objęcie 150 milionów nowej Emisję akcji Serii H, w 
ramach wzajemnego potrącenia wierzytelności.  Podniesienie kapitału Spóki o 1.500.000 
PLN przyczyni sie do dalszyej stabilizacji finansowej spółki. 
 
 
 
1.2.1     Zdarzenia po 31 grudnia 2019 roku i inne działania Emitenta i zdarzenia 
po 31 grudnia 2019 do chwili opublikowania niniejszego raportu:  

Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały nr 2019001 z dnia 20 czerwca 2019 roku, działając w 
oparciu o postanowienia § par. 13 ust. 2 punkt 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 
rok. Dobadania tych sprawozdań wybrano firmę audytorską o numerze ewidencyjnym 731. 

Euroinvestment SA w celu podniesienia kapitału Spółki planuje Emisję akcji Serii H i zawarł z 
VAP Video Art Production GmbH, w ramach wzajemnego potrącenia wierzytelności, umowę 
na zapis na 150 milionów akcji  Serii H po cenie nominalnej w wys. jednego grosza.  
 
 
 
2.0. Przewidywany rozwój jednostki 
 

Emitent planuje emisję Akcji serii H w ilosci 150 milionów po cenie nominalnej w wys. jednego 
grosza. Emisja ta przyczyni sie do stabilizacji finansowej spółki. 
 

3.0  Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
W okresie sprawozdawczym spółka nie miała żadnych ważnych osiągnięć w dziedzinie badań 
i rozwoju. 
 

4.0 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa  
• Spółka na 31 grudnia 2019 rok wykazuje zysk z w wysokości 525 tys. zł  w 

porównaniu do straty z 2018 roku w kwocie 31 tys. zł. 
 
 

 Jedn. 
 

2007 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Przychody ze 
sprzedaży Tys. Zł 0 401 2327 245 0 9 0 29 - 550 738 0 0 
Koszty 
operacyjne Tys. Zł 514 312 2001 219 361 2 341 1 270 2 723 2 690 927 702 31 25 

Wynik brutto Tys. Zł -514 -89 -141 19 -188 -8.751 -6.445 -2 376 -3 034 -557 42 -31 525 

 
4.1. Informacje o wszczętych wobec spółki postępowaniach.  
Wedle wiedzy Zarządu, wobec Spółki nie były wszczęte postępowania upadłościowe, 
układowe ani likwidacyjne i nie były wszczęte postępowania ugodowe arbitrażowe ani 
egzekucyjne ale zostały wszczęte postepowania komornicze o uregulowanie należności 
bilansowych Emitenta. 
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4.2 Zobowiązania Spółki  
 
Spółka EUROINVESTMENT S.A. nie posiada  zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych (obligacji), które były  związane z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej- 
finansowej. Zobowiązania Spółki łącznie z rezerwami na zobowiązania na 31 grudnia 2019 rok 
wynoszą 3 397 296,32 zł. 
 
4.3 Informacje o nietypowych zdarzeniach lub okolicznościach, mające wpływ 
na wyniki działalności gospodarczej Spółki w okresie objętym sprawozdaniem 
finansowym. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak również do dnia sporządzenia niniejszego 
sprawozdania, poza wydarzeniami opisanymi w punkcie 1.2 nie wystąpiły żadne nietypowe 
zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Spółki. 
 
 
4.4 Wskazanie zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki 
Po sporządzeniu danych finansowych ujętych w sprawozdaniu finansowym, stanowiącym 
cześć niniejszego dokumentu, , poza wydarzeniami opisanymi w punkcie 1.2  nie nastąpiły w 
sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki żadne istotne zmiany oraz nie ujawniły 
się informacje  istotne dla ich oceny.  
. 
 
5.0 Informacja o nabyciu akcji własnych 
 
Spółka nie nabyła własnych akcji. 
 
6.0 Posiadane przez jednostkę odziały 
 
Spółka nie posiada oddziałów. 
 
7.0 Informacja o instrumentach finansowych 
 
Działalności spółki nie wiąże się w istotny sposób z posiadaniem instrumentów finansowych. 
W okresie sprawozdawczym spółka nie posiadała instrumentów finansowych, co do których 
zasadne byłoby przekazywanie informacji określnych w art. 49. ust. 7 ustawy o rachunkowości. 
 
 
8.0      Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń 

8.1.1  Ryzyko związane  historią działalności Spółki. 
Spółka zmaniła obszar swojej działalności i o ile Spółka nie osiągnie na rynku oczekiwanej 
pozycji i nie będzie w stanie zrealizować swoich planów strategicznych i finansowych istnieje 
niepewność w kwestii oszacowania kosztów  Spółki w powiązaniu z niepewnością 
uzyskiwanych przychodów. 

8.1.2  Ryzyko związane z działalnością na rynku 
Emitent jest jednym z wielu podmiotów działających na rynku co łączy się z ryzykiem 
specyficznym dla podmiotów w tej działalności.  
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8.1.3  Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych. 
Specyfika wyboru podmiotów zależnych nie jest konkurencyjna do typowych firm 
holdingowych występujących na rynku , więc ryzyko związane z działalnością firm 
konkurencyjnych jest na średnim poziomie.  

8.1.4  Ryzyko związane z kadrą menadżerską Spółki 
Należy zwrócić uwagę, że Spółka jest podmiotem gospodarczym o niewielkich rozmiarach, 
czego konsekwencją jest wykonywanie specjalistycznych zadań przez pojedynczych 
pracowników. W przypadku utraty tych specjalistów przez Spółkę, istnieje ryzyko pogorszenia 
się jakości i terminowości świadczonych usług. W efekcie może to skutkować pogorszeniem 
się warunków przyszłych kontraktów Spółki i w związku z tym obniżeniem planowanych 
zysków Spółki. 

8.1.5  Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami 
organów Spółki 

Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Spółki występują powiązania 
osobiste (rodzinne): 
a) Richard Maria Kunicki – Prezes Zarządu jest ojcem Sandry Marii Kunicki – Członka Rady 
Nadzorczej, 
b) Andrzej Górski – Przewodniczący Rady Nadzorczej jest bratem żony Richarda Kunickiego 
- Prezesa Zarządu EUROINVESTMENT S.A. 
Istnieją interpretacje wskazujące na możliwość powstania ryzyk, polegających na negatywnym 
wpływie powiązań rodzinnych pomiędzy członkami organów Spółki na ich decyzje. Dotyczy to 
w szczególności wpływu tych powiązań na Radę Nadzorczą Spółki w zakresie prowadzenia 
bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym działalności Zarządu. 
 
Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego ryzyka należy jednak wziąć pod uwagę 
fakt, iż organy nadzorujące podlegają kontroli innego organu – Walnego Zgromadzenia, a w 
interesie członków Rady Nadzorczej leży wykonywanie swoich obowiązków w sposób rzetelny 
i zgodny z prawem. W przeciwnym razie grozi im odpowiedzialność przed Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniem Spółki – polegająca na nieuzyskaniu absolutorium z wykonania 
obowiązków lub odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę Spółki 
(odpowiedzialność ta dotyczy również członków Zarządu).  
 

8.1.6  Ryzyko związane z sytuacją finansową Spółki.    
 
Niniejsze sprawozdanie nie zawiera prognozy działalności Spółki na lata 2019; jest to 
związane z charakterem działalności Spółki w nowej dziedzinie. 
 
Zbycie aktywów  EURODENTAL S.A., pozwalające na konsolidację wyników finansowych 
spółki jawnej  z wynikami EMITENTA nie umożliwiło spłaty zadłużenia do PISFU- a Emitent 
nie uzyskał nowej zgody PISFU na zmianę terminu spłaty pożyczki – co wskazuje, że 
działalność Spółki jest zagrożona. 
 
 
8.2 Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi swoją 
działalność. 

8.2.1  Ryzyko związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej. 
Obecne pozytywne tendencje wzrostowe w gospodarce zostały zakłócone, a tempo wzrostu 
PKB może ulec obniżeniu. Skutkiem takiego obrotu spraw może być ograniczenie budżetów 
na projekty IT. Sytuacja dekoniunktury na rynku może bezpośrednio przełożyć się na 
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zmniejszenie budżetów nowych projektów. Sytuacja taka może spowodować, że Emitent  
będzie miał trudności w pozyskaniu kontrahentów i uzyskaniu takiego poziomu sprzedaży 
produktów i usług, który pozwoli jej utrzymać się na rynku. 

8.2.2  Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki pewne ryzyko w 
zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności 
regulacji z dziedzin prawa spółek handlowych, podatkowego, przepisów regulujących 
działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa 
papierów  wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą obecnie 
proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem do przepisów unijnych. Zmiany te 
mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Spółki i na jej wyniki finansowe. Zmiany 
te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie 
jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również 
przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane 
przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co 
może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności 
z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy 
prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje 
natury administracyjno – prawnej.  W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie 
przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. 

8.2.3  Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych 
Działalność EUROINVESTMENT S.A. będzie w dużej mierze skierowana do kontrahentów 
zagranicznych. W związku z tym, można oczekiwać, że kontrakty, które Spółka zamierza 
zawrzeć prowadząc działalność, będą opiewały na kwoty wyrażone w walutach obcych. W 
związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko kursowe związane ze zmianami kursu PLN 
wobec euro istnieje zatem ryzyko, że duże wahania kursów walut mogą spowodować straty 
lub zyski z tytułu różnic kursowych. 
 

8.2.4  Ryzyko związane z polityką fiskalną 
Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo 
sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. 
Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy 
skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych 
stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki 
działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych.  
 
O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów 
podatkowych odmienną od przyjętej przez Spółkę, a będącej podstawą wyliczenia 
zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Spółki, jej 
sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. 
 
8.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

8.3.1  Ryzyko związane z płynnością obrotu oraz przyszłym kursem akcji 
Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z 
sytuacją finansową Spółki, takie jak sytuacja na rynkach światowych oraz sytuacja 
makroekonomiczna Polski. 
Płynność akcji, a także kurs instrumentów finansowych notowanych na NewConnect zależy 
od ilości oraz  wielkości zleceń kupna/sprzedaży składanych przez inwestorów. Ponieważ 
Spółka nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu emitowanych przez siebie 
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instrumentów finansowych, dlatego nie ma pewności, że osoba nabywająca akcje będzie 
mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

8.3.2  Ryzyko zawieszenia notowań akcji Spółki na rynku NewConnect 
 
1. Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2:  

1) na wniosek emitenta,  

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

 
2. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu 
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
1. Jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 
niniejszym rozdziale, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b, 
Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 
naruszenia lub uchybienia:  
1) upomnieć emitenta,  

2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,  

3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

4) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  
 
Na dzień sporządzanie niniejszego Raportu akcje Spółki nie są zawieszone. 

8.3.3  Ryzyko wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect. 
1. Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
 
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania,  

4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

 

2. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 
alternatywnym systemie:  

1) w przypadkach określonych przepisami prawa,  

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd 
wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 
zaspokojenie kosztów postępowania.  
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8.3.4  Ryzyko nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez KNF w przypadku 
niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków 

Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o 
Obrocie. W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na Spółkę kar 
administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie (rozdz. 
7 Art. 96) lub Ustawy o Obrocie (Dział VIII art. 165-167 oraz 171-176) 
 
9.0 Rekomendacja Zarządu 
Zarząd Spółki rekomenduje kontynuację działalności wraz z  podniesieniem kapitału Spółki. 
 
 
Warszawa, dnia  31-08-2020 
 
 
 
Richard Kunicki 
 
 
Prezes Zarządu 
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