
 
 

 
Pytanie 1. 
a) Na jakiej podstawie Zarząd oznajmia dobry kierunek rozwoju Grupy EBC, podczas gdy w jednostko-
wym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017r. (str. 15, zdjęcie poniżej) jest wykaz spółek z Grupy Kapi-
tałowej, w tym spółek portfelowych inkubatorów wraz z wynikami finansowymi, które to obrazują w 
znakomitej większości wielo set tysięczne ujemne wyniki finansowe (m.in. w kontekście wpisu Prezesa 
Zarządu w raporcie rocznym: „Nasze doświadczenia pokazują, że realizowanie przedsięwzięć bizneso-
wych na rynku inwestycji seed oraz startup jest dobrym kierunkiem rozwoju Grupy EBC Solicitors. Spółki 
portfelowe inkubatorów EBC Incubator oraz Świętokrzyski Inkubator Technologiczny (ŚwiT), w istotny 
sposób poprawiają swoje wyniki, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokonanych w przyszłości wyj-
ściach kapitałowych”)?  
b) Czy zatem stwierdzenie z cyt. z pyt. 2a „w istotny sposób poprawiają swoje wyniki” ma świadczyć o 
tym, że te wyniki spółek z listy z pkt. 6.3 str. 15 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017r w 
latach poprzednich były istotnie jeszcze gorsze – jeszcze bardziej ujemne?  
c) Które zatem konkretne spółki z listy z pkt. 6.3 str. 15 jednostkowego sprawozdania finansowego za 
2017r dokonały tej istotnej poprawy wyników w odniesieniu do ich prezentowanych wielo set tysięcz-
nych ujemnych wyników finansowych?  
d) Które zatem spółki z listy spółek portfelowych inkubatorów z pkt. 6.3 str. 15 jednostkowego sprawoz-
dania finansowego prowadzą faktyczną działalność operacyjną tj. osiągnęły w 2017r. przychody ze sprze-
daży z działalności operacyjnej? Jak była wysokość tych przychodów?  
e) Czy są przypadki spółek z listy z pkt. 6.3 str. 15 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017r 
(ile i które spółki) gdzie takie ujemne wyniki skonsumowały już kwoty zainwestowanych środków od mo-
mentu ich zarejestrowania?  
 
Odpowiedź: 
Przy inwestycjach w start-up’y na bardzo wczesnym etapie rozwoju statystyki światowe wskazują, że 90 
proc. takich inwestycji kończy się niepowodzeniem w pierwszym okresie ich istnienia. Zysk przynoszą 
natomiast pozostałe projekty. Zarząd Spółki ocenia, że w jej portfelu jest nawet więcej niż 10 proc. pro-
jektów, które dają racjonalne podstawy do zakładania, że przyniosą one atrakcyjny zwrot z inwestycji. 
Takie przykłady, to m.in. wskazywane już wcześniej Tonemine i Scabrosus [obie miały lub będą miały 
kampanie crowdfundingowe]. W ocenie Zarządu upoważnia to do formułowania przywołanego stanowi-
ska nt. właściwego kierunku rozwoju Grupy. proszę również pamiętać, że do osiągnięcia przez spółki naj-
ciekawsze spółki portfelowe gotowości do dokonania wyjścia kapitałowego konieczne jest skuteczne zre-
alizowanie planów rozwojowych, co wymaga między innymi czasu. EBC zakładała, że spółki portfelowe 
będą osiągać gotowość do dokonania wyjść kapitałowych po mniej więcej 3 - 5 latach istnienia. W przy-
padku większości spółek portfelowych nie upłynął jeszcze ten minimalny zakładany okres. Do dnia dzi-
siejszego inkubatory dokonywały wyjść kapitałowych z tych spółek, które (a) nie osiągnęły zakładanych 
celów, lub (b) wymagały dla dalszego prawidłowego rozwoju, nieplanowanego, dodatkowego finanso-
wania. Jednocześnie w związku z faktem, że zgodnie z planami inwestycyjnymi EBC zakładany okres in-
westycji to 3 - 5 lat, a tym samym wyjścia kapitałowe z projektów, które osiągnęły lub dają racjonalną 
podstawę do założenia, że osiągną, zakładane cele biznesowe, powinno nastąpić po tym okresie. Do dnia 
dzisiejszego EBC nie dokonała wyjść kapitałowych z projektów; które (c) nie osiągnęły jeszcze gotowości 
do dokonania możliwie najkorzystniejszego wyjścia kapitałowego. Ponadto EBC nie dokonała jeszcze 
wyjść kapitałowych z projektów (d) co do których, wobec niepowodzenia projektu, nie podjęto jeszcze 
ostatecznej decyzji co do ich losów. 
 
Pytanie 2. 
a) Dlaczego Spółka (wg sprawozdania jednostkowego za 2017r.) pomimo wysokiej wartości wynagro-
dzeń tj. 270.962,64zł (przy przeciętnym zatrudnieniu 4 os. w roku obrotowym 2017 wg tego samego 
sprawozdania) musiała korzystać jeszcze dodatkowo z „Usług obcych” w kwocie aż 783.560,64zł? (abo-
namenty telefoniczne czy internetowe itp. są kwestią oczywistą)  
b) Na jakie konkretnie „Usługi obce” Spółka miała zapotrzebowanie w roku 2017r., które to łącznie dały 
kwotę aż 783.560,64zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017r.?  
c) Przez ile podmiotów świadczone były „Usługi obce” sumujące się do kwoty 783.560,64zł wg jednost-
kowego sprawozdania finansowego za 2017r.?  
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d) Czy wśród podmiotów świadczących „Usługi obce” dla Spółki były podmioty (osoby, spółki) jakkolwiek 
powiązane z Zarządem, członkami RN, Akcjonariuszami Spółki, ze spółkami z Grupy Kapitałowej?  
 
Odpowiedź: 
Była to decyzja poprzedniego Zarządu, przy czym warto zwrócić uwagę, że poziom tych kosztów był niż-
szy niż w roku 2016, a model biznesowy Spółki od dawna zakładał tak wysoki udział kosztów usług ob-
cych. Zaznaczę tu, że na 4 osoby kwota wynagrodzenia to średnio na osobę 67 tys brutto rocznie, co daje 
ok 4.000,00 netto miesięcznie na osobę.  
Na koszt usług obcych w największych pozycjach składały się: 
usługi bankowe: 3.939,12 
usługi pocztowe: 1624,10 
usługi transportowe: 6.073,56 
usługi najmu: 145.773,00 
usługi telekomunikacyjne: 1.160,06 
usługi internetowe: 6.785,81 
usługi doradcze: 107.100,00 
usługi prawne, notarialne: 312.175,71 

usługi leasingu: 39.164,64 
usługi informatyczne: 17.949,84 
usługi księgowe i audytorskie: 51.580,00 
najem programu Dyrygent: 7.500,00 
Public relations: 41.650,00 
Serwis drukarek: 1.510,12 
Dostęp do serwisu prawniczego: 11.623,92 
Pozostałe usługi: 27.950,76 

Usługi obce obejmowały łącznie 59 podmiotów, w tym podmioty powiązane to: EBC Incubator, EastSide-
Capital, IC Partners Stratego, KOAS. 
 
Pytanie 3. 
W sprawozdaniu Zarządu z działalności GK za 2017r jest informacja (str. 7, zdjęcie poniżej), że w dniu 31 
marca 2017r. spółka zależna Emitenta to jest Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A., zawarła przed-
wstępne umowy zbycia wszystkich posiadanych udziałów w:  
- CY GYRO Sp. z o.o. za cenę 200.000zł (ŚwIT S.A. zainwestowała 798.270,75zł)  
- Arrinera Aerodyamics Sp. z o.o. za cenę 200.000zł (ŚwIT S.A. zainwestowała 824.505zł)  
- Super Liquid Sp. z o.o. za cenę 900.000zł (ŚwIT S.A. zainwestowała 700.000zł).  
Jest też informacja, że zgodnie z zawartymi umowami przedwstępnymi umowy przyrzeczone powinny 
zostać zawarte na żądanie którejkolwiek ze Stron w terminie do 31 marca 2018r., przy czym Emitent bę-
dzie dążył do wcześniejszego zawarcia tych umów.  
a) (jedno wprowadzenie do każdego podpunktu 5a-5d) Dlaczego cena zbycia w przypadku CY GYRO i Ar-
rinera została ustalona („wynegocjowana”) ok. 4-krotnie niżej niż kwota zainwestowana w te spółki? Co 
jest przyczyną takich bardzo słabych warunków transakcji?  
b) (jedno wprowadzenie do każdego podpunktu 5a-5d) Czy umowy przyrzeczone sprzedaży CY GYRO, 
Arrinera i Super Liquid zostały w końcu zawarte? Jeśli nie, to jaki jest tego powód?  
c) (jedno wprowadzenie do każdego podpunktu 5a-5d) Jeśli umowy przyrzeczone nie zostały jednak za-
warte to jaki jest bieżący status prób sprzedaży spółek CY GYRO, Arrinera i Super Liquid i kiedy w ocenie 
Zarządu może to nastąpić? A jak kwestia prób sprzedaży ma się do pozostałych spółek?  
d) (jedno wprowadzenie do każdego podpunktu 5a-5d) Dlaczego Spółka nie wydała żadnego komunikatu 
(opublikowała żadnego raportu bieżącego) w kwestii statusu przedmiotowych transakcji/umów przyrze-
czonych mimo, że terminy tych umów już dawno minęły?  
 
Odpowiedź: 
Umowy te nie zostały jeszcze zawarte. Spółka chce bowiem uzyskać gwarancje uiszczenia przez nabyw-
ców uzgodnionych cen. W ocenie spółki nie było podstawy do wydawania w tym zakresie jakiegokolwiek 
komunikatu, gdyż nie było podstawy do przyjęcia, że jest to informacja poufna. Według mojego rozezna-
nia, uzyskane ceny wynikały z tego, że dwie z tych spółek nie osiągnęły zakładanych celów lub wymagały 
dla dalszego prawidłowego rozwoju, nieplanowanego, dodatkowego finansowania. 
 
Pytanie 4. 
a) Jaki był motyw i jaka była zasadność podejmowania decyzji w kwestii wzięcia w leasing samochodów 
Range Rover Dynamic, Lexus, Skoda, które wg skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017r 
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Nota nr 33 str. 49 (zdjęcie poniżej) są oddawane w najem – adnotacja „leasing tych samochodów jest 
traktowany jako operacyjny z uwagi na fakt, iż samochody te oddane są w najem osobom trzecim”?  
Działalność polegająca na najmie samochodów nie była i nie jest wg dostępnych informacji podstawową 
działalnością i wcześniej Spółka nie informowała (w tym też w prospektach emisyjnych), że zamierza też 
prowadzić taką działalność i potrzebuje środki właśnie na tego typu cele, jak również wg dostępnych in-
formacji nie jest to też podstawową działalnością Spółek zależnych czy stowarzyszonych (spółki portfe-
lowe inkubatorów). Dlaczego zatem takie decyzje o znacznej wartości?  
b) Ile zostało jeszcze rat do końcowej spłaty leasingu poszczególnych samochodów Range Rover Dyna-
mic, Lexus, Skoda i jaka jest wysokość raty każdego z samochodów wykazanego w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym za 2017r Nota nr 33 str. 49?  
c) Na którą/-e ze Spółek z Grupy Kapitałowej wzięte zostały leasing-i samochodów Range Rover Dyna-
mic, Lexus, Skoda wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017r Nota nr 33 str. 49?  
d) Jaki jest miesięczny czynsz najmu każdego z samochodów Range Rover Dynamic, Lexus, Skoda (wyka-
zanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017r Nota nr 33 str. 49), który mają płacić 
wynajmujący? (netto bez VAT)  
e) Czy są jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach za najem samochodów Range Rover Dynamic, Lexus, 
Skoda wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017r Nota nr 33 str. 49? Jeśli tak 
to których samochodów to dotyczy i na jakie kwoty?  
f) Czy dotychczasowi wynajmujący samochody Range Rover Dynamic, Lexus, Skoda (wykazane w skonso-
lidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017r Nota nr 33 str. 49) byli/są jakkolwiek powiązani (np. ka-
pitałowo, osobowo) ze Spółką, spółkami z Grupy Kapitałowej?  
g) Na jaki okres podpisywane są umowy najmu samochodów Range Rover Dynamic, Lexus, Skoda (wyka-
zane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017r Nota nr 33 str. 49) i jaki jest okres wypo-
wiedzenia?  
 
Odpowiedź: 
Była to decyzja poprzedniego Zarządu, przy czym warto zwrócić uwagę, że nie wpływało to istotnie na 
wynik operacyjny Spółki. Zgodnie z dokumentami, Spółka ma przypisane m.in. PKD 77.11.Z. (Wynajem i 
dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek). Nowy Zarząd podjął decyzję o zakończeniu wszystkich 
tych leasingów w sposób nie generujący jakichkolwiek kosztów po stronie Spółki. Leasingi zostały zakoń-
czone lub zostaną zakończone w najbliższym czasie.  
 
Pytanie 5. 
Na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017r. znaczącemu zmniejszeniu uległ 
bilans Grupy Kapitałowej (stan 31.12.2017r vs 31.12.2016r.). W szczególności m.in. znaczące zmiany na-
stąpiły w inwestycjach długoterminowych (z 18.504.194,72zł na koniec 2016r. na 9.812.498,91zł na ko-
niec 2017r.). Wg Noty nr 4 str. 26 (zdjęcie poniżej) wartość bilansowa „aktywów finansowych w jednost-
kach powiązanych” na początek okresu to 18.346.233,52zł, a wartość bilansowa na koniec okresu to już 
tylko 8.799.125,46zł. Wg pozycji z tabeli w Nocie nr 4 zmniejszenia nastąpiły z tytułu:  
- odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości w wysokości 6.035.289,52zł  
- sprzedaży: 3.265.475,00zł  
- udziału w stratach spółek ujmowanych metodą praw własności: 246.343,54zł  
a) (jedno wprowadzenie powyżej do każdego podpunktu 7a-7c) Skąd bierze się tak duża utrata wartości 
(aż 6.035.289,52zł), i których jednostek powiązanych ona dotyczy?  
b) (jedno wprowadzenie powyżej do każdego podpunktu 7a-7c) Jaką metodą były wyliczane te utraty 
wartości do dokonywania odpisów aktualizujących?  
c) (jedno wprowadzenie powyżej do każdego podpunktu 7a-7c) Czego konkretnie dotyczy ta sprzedaż 
3.265.475,00zł wpływająca na zmniejszenie wartości aktywów finansowych?  
 
Odpowiedź: 
Biegły po zapoznaniu się z dokumentami rekomendował odpisy dla 9 podmiotów – spółek portfelowych. 
Oznacza to przy okazji, że nie było podstaw do dokonania takich odpisów dla innych spółek portfelo-
wych, co pośrednio stanowi potwierdzenie słuszności stanowiska Zarządu prezentowanego w pytaniu 1 
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powyżej. Sprzedaż za kwotę 3.265 tyś zł dotyczyła sprzedaży podmiotów, które w ocenie Zarządu Inku-
batorów nie rokowały szans na dalszy rozwój w ramach grupy, bądź wymagały istotnego dofinansowania 
celem osiągnięcia planowanych celów. 
 
Pytanie 6. 
Według Noty nr 4 str. 26 (zdjęcie powyżej) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017r, na-
stąpiły też duże zmiany w „aktywach finansowych w pozostałych jednostkach”.  
a) (jedno wprowadzenie powyżej do każdego podpunktu 8a-8b) Czego konkretnie dotyczy pozycja „na-
bycie/udzielenie pożyczki” zwiększająca wartość aktywów w kwocie 1.420.320zł?  

Odpowiedź: Dotyczy to udziałów i akcji w trzech podmiotach będących w grupie EBC: Blue Ocean Media, 
Turtle Team i Red Dev Studio sp. z o.o. 

b) (jedno wprowadzenie powyżej do każdego podpunktu 8a-8b) Czego konkretnie dotyczą odpisy aktua-
lizujące z tyt. utraty wartości na kwotę 352.199,95zł zmniejszające wartość aktywów?  
 
Odpowiedź: Odpisy aktualizujące zrobione zostały zgodnie z rekomendacją biegłego rewidenta.  
 
Pytanie 7.  
a) Co konkretnie zawiera się w kwocie należności 2.283.276,92zł z pozycji „inne” (w „Należności od po-
zostałych jednostek”) wg Noty nr 7 str. 29 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017r.? Ilu 
i jakich podmiotów to dotyczy?  
 
Odpowiedź: Dotyczy to łącznie 25 podmiotów. 
 
b) Co konkretnie zawiera się w kwocie należności 621.735,43zł „z tytułu dostaw i usług” (w „Należności 
od pozostałych jednostek”) wg Noty nr 7 str. 29 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 
2017r.? Ilu i jakich podmiotów to dotyczy?  
 
Odpowiedź: Są to należności handlowe spółek konsolidowanych 
 
 
 
 
 


