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1.  WYBRANE DANE FINANSOWE EFH S.A.  

  

Okres 
zakończony 

30 września 2015 
w tys. PLN 

  Okres 
zakończony 

30 września 2014 
w tys. PLN 

  Okres 
 zakończony 

30 września 2015 
w tys. EUR 

  Okres 
 zakończony 

30 września 2014 
w tys. EUR       

Przychody ze sprzedaży                           8                         206                            2                        49  

(Strata)/ Zysk na działalności operacyjnej                   (2 580)                    (1 134)                       (620)                      (271) 

(Strata)/ Zysk przed opodatkowaniem                   (5 309)                  (73 383)                     (1 277)                 (17 516) 

(Strata)/ Zysk netto z działalności kontynuowanej 
przypadająca na akcjonariuszy Emitenta 

                  (5 309)             (75 109)                          (1 277)                 (17 928) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                           1                       (135)                           0                  (32) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                         -                         145                           -                         35  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                        -                          (29)                          -                        (7) 

Kurs PLN/ EUR średni za okres sprawozdawczy         4,1585   4,1894 

Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)           14 660 000            14 660 000            14 660 000            14 660 000  

Podstawowa (strata)/ zysk z działalności 
kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)  

                  (0,36) 
  

                  (5,12) 
  

                  (0,08) 
  

                  (1,22) 

                

  

Stan na  
30 września 2015 

tys. PLN 
  

Stan na  
30 września 2014 

tys. PLN 
  

Stan na  
30 września 2015 

tys. EUR 
  

Stan na  
30 września 2014 

tys. EUR 
 Aktywa razem                        17    46 003                                      4                   11 028  
 Zobowiązania razem                   68 750    58 681                   16 220                   14 068  
 Zobowiązania długoterminowe                     5 137                   16 275                        1 212                     3 902  
 Zobowiązania krótkoterminowe                   63 613                   42 406                   15 008                     10 166  

 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy 
Emitenta                (68 733) 

  
               (12 678)  

  
              (16 216) 

  
               (3 039)  

 Kapitał zakładowy                146 600                 146 600                   34 587                  35 145  

 Kurs PLN/ EUR na dzień bilansowy          4,2386   4,1713 
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2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 30 

WRZEŚNIA 2015 ROKU  

 

 Okres   Okres  
 zakończony  zakończony 
 30.09.2015  30.09.2014 
    

Działalność kontynuowana    
    

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 8  206 
Koszt własny sprzedaży    
Zysk(Strata)  brutto ze sprzedaży 8  206 
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 168  910 
Pozostałe przychody operacyjne   12 
Pozostałe koszty operacyjne 2 420  442 
Zysk(Strata) z działalności operacyjnej (2 580)  (1 134) 

    
Przychody finansowe 3 024  4 666 
Pozostałe koszty finansowe 5 753  76 915 
Zysk (Strata) z działalności finansowej (2 729)  (72 249) 
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem (5 309)   (73 383) 

    
Podatek dochodowy 0  1 726 
Razem podatek dochodowy (5 309)  1 726 

    
Zysk (Strata) netto z działalności 
kontynuowanej    (75 109) 

    
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej (5 309)   
Zysk (strata) netto (5 309)   (75 109) 
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3. BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU  

 
     

  stan na dzień   stan na dzień  
  30.09.2015  30.09.2014 

AKTYWA     
     

Aktywa trwałe  0  15 154 
Rzeczowe aktywa trwałe    36 
Pozostałe wartości niematerialne     
Pozostałe aktywa finansowe    15 118 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego     
Pozostałe aktywa      

     
Aktywa obrotowe  17  30 849 
Zapasy      
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności     302 
Pozostałe aktywa finansowe    30 509 
Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe    38 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  10   
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  7   
SUMA AKTYWÓW   17  46 003 

     
PASYWA     

     
Kapitał własny   -68 733  (12 678) 
Kapitał zakładowy  146 600  146 600 
Udziały (akcje) własne  (2 256)  (2 256) 
Kapitał zapasowy  65 236  65 236 
Kapitał rezerwowy  14 584  14 585 
Kapitał z aktualizacji wyceny  (2 963)   
Niepodzielony wynik finansowy  ( 284 623)  (236 843) 

     
Zobowiązania długoterminowe  5 137  16 275 
Rezerwa na zobowiązania  2 954  14 686 
Rezerwa na podatek odroczony  2 183  1 589 

     
Zobowiązanie krótkoterminowe  63 613  42 406 
Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  9 594  7 175 
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe  54 019  35 231 

     
Zobowiązania razem  68 750  58 681 

     
SUMA PASYWÓW  17  46 003 
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4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 3 

MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU 

 

 

Kapitał 
zakładow

y 

Akcje  
własne 

Kapitał 
zapaso

wy 

Kapitał  
rezerwow

y 

Niepodzielon
y 

wynik 
finansowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
Razem 

        
Stan na 01.01.2014 146 600 (2 256) 65 236 14 585 (161 734) 0 62 431 
Podział zysku        
Zakup akcji własnych        
Podział wyniku        
Wynik netto za okres     (75 109)  (75 109) 
Stan na 30.09.2014 146 600 (2 256) 65 236 14 585 (236 843) 0 (12 678) 

        
Stan na 01.01.2015 146 600 (2 256) 65 236 14585 (284  627) 0 (60 463) 
Zakup akcji własnych        
Aktualizacja wartości 
aktywów      (2 446)  
Rezerwy z art.. 29 ust. 
o rachunkowości      (517)  
Podział wyniku        
Wynik netto za okres     (5 309)   
Stan na 30.09.2015 146 600 (2 256) 65 236 14 585 ( 289 936) (2 963) (68 733) 
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5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidayjnej („Spółka”, „Emitent”, „EFH S.A.”) jest wpisany 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134613.  

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa. 

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.  

 
Zgodnie ze statutem Spółki, przedmiotem działalności jest: 

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługowa (PKD 01). 
2. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45). 
3. Działalność związana z oprogramowaniem, związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana (PKD 62). 
4. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z). 
5. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z). 
6. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 66.19.Z). 
7. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z). 
8. Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości (PKD 68). 
9. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). 
10. Działalność firm centralnych firm centralnych (Head Office); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 

70). 
11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73). 
12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

74.90.Z). 
13. Wynajem i dzierżawa (PKD 77). 
14. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z). 
15. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 

usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią zawiązane (PKD 79). 
16. Działalność związana z administracyjna obsługa biura i pozostała działalność wspomagająca 

potwierdzenie działalność gospodarczej (PKD 82). 
 

 

W skład  Zarządu na dzień 30 września 2015 roku wchodzili:  

Paweł Paluchowski- Prezes Zarządu 

Radosław Stęplewski- Wiceprezes Zarządu 

 

W skład  Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2015 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania, tj. na 23 
listopada  2015 roku wchodzili:  

Mateusz Radosław Kaczmarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Maciej Węgierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Rafał Zenon Reczek - Członek Rady Nadzorczej  

Anna Jakubowicz - Członek Rady Nadzorczej 

Michał Hieronim Bartczak  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
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6. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA EFH S.A. 

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, 
podane są w tysiącach PLN. 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności – w dniu 30.07.2015 r. Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych 
ogłosił upadłość Spółki obejmującą likwidację majątku.  

 

6.1 Oświadczenie o zgodności z przepisami 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości, jak również uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie 
będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 
roku, nr 209, poz. 1743 z późniejszymi zmianami). 
 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.  
 
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy 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. 
 
 

6.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą 
funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach 
złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. 

 
 

7 ZASTOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

7.1 Transakcje wyrażone w walutach obcych 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego 
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są 
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według 
wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości 
godziwej.  
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Kurs obowiązujący na ostatni 
dzień okresu 30.09.2015 30.09.2014 

   
EURO 4,2386 4,1755 

 

 

 

 

 

 

7.2 Wycena aktywów 

 

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży 
netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o 
dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Różnica 
powstała w wyniku wyceny wpływa na kapitał z aktualizacji wyceny. 

 

7.3 Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związane z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku 
wymagających znacznego okresu w celu doprowadzenia ich do użytkowania są kapitalizowane jako część kosztu 
nabycia lub wytworzenia do momentu, w którym aktywa te są gotowe do użytkowania lub sprzedaży . Na koszty 
finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości 
odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.  

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia. 
 

7.4 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 

 
 
 

7.5 Kapitał własny 

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych 
przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości wykazywanej w statucie i Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje 
własne oraz należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego pomniejszają wartość kapitału własnego Spółki. 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej –  kapitał ten stanowią nadwyżki osiągnięte przy emisji, 
pomniejszone o koszty poniesione w związku z emisją akcji. 

Pozostałe kapitały stanowi kapitał z wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych zaliczonych do kategorii 
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
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Zyski zatrzymane stanowią: kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe tworzone  z zysku za kolejne lata, 
niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych), wynik 
finansowy bieżącego roku obrotowego. 

7.6 Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według 
ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty 
związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz 
dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. 

Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku 
naliczania odpisu. 

7.7 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek, którego wypełnienie, według 
oczekiwań, spowoduje wypływ  środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. 

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy wycenia się na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu (tj. zdyskontowane przy użyciu 
efektywnej stopy procentowej). W przypadku zobowiązań krótkoterminowych o terminie płatności do 360 dni 
wycena ta odpowiada kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania nie zaliczone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

7.8 Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o 
wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana 
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie 
oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na 
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 

Rezerwy związane z utratą zdolności do kontynuowania działalności i postępowaniem upadłościowym obciążają 
kapitał  aktualizacji wyceny. 

 

7.9 Przychody 

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 
Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) i inne podatki (poza  
akcyzowym) oraz rabaty (dyskonta, premie, bonusy).   

Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody wycenia 
się według wartości zdyskontowanej, w przypadku, gdy wpływ zmian wartości pieniądza w czasie jest istotny (a 
za taki uważa się okres uzyskania zapłaty dłuższy niż 360 dni). 

Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej. 
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Sprzedaż towarów i produktów  

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

Świadczenie usług długoterminowych 

Przychody z tytułu świadczenia usług, które można wiarygodnie oszacować oraz określić poziom realizacji, są 
ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania. 

W przypadku, kiedy wartości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, przychody z tytułu umowy ujmuje się w 
stopniu, w jakim jest prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. Koszty 
związane z umową ujmuje się jako koszty okresu, w jakim zostały poniesione. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, 
że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody, przewidywaną stratę ujmuje się niezwłocznie jako koszt. 

Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem metody 
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany 
okres użytkowania instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika 
aktywów finansowych. 

Dywidendy 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

Przychody z tytułu wynajmu 

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu 
w stosunku do otwartych umów.  

Dotacje rządowe  

Spółka ujmuje dotacje rządowe w momencie zaistnienia uzasadnionej pewności, że dotacja zostanie uzyskana oraz 
że spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki. W celu ujęcia dotacji rządowej obydwa powyższe warunki 
muszą być spełnione łącznie. 

Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie przychodów 
przyszłych okresów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków 
i strat przez szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów. 

Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny 
do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  

Jeżeli dotacja jest formą rekompensaty za już poniesione koszty lub straty, lub została przyznana jednostce 
gospodarczej celem udzielenia jej natychmiastowego finansowego wsparcia, bez towarzyszących przyszłych 
kosztów, ujmuje się  ją jako przychód w okresie, w którym stała się należna. 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie dotacji ujmuje się w wartości 
godziwej. 
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7.10 Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią 
ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  

 

8 ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji 
zwykłych występujących w ciągu okresu. 

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych 
zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu 
okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji 
uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego 
zysku na jedną akcję: 

 

 

Okres 
zakończony 

30 września 2015 
w tys.PLN 

Okres 
zakończony 

30 września 2014 
w tys.PLN 

   
(Strata)Zysk netto z działalności 
kontynuowanej 
przypadająca na akcjonariuszy Emitenta (5 309) (75 109) 

   
Średnia ważona liczba akcji (nie w 
tysiącach) 14 660 000 14 660 000 

   
Podstawowa (strata) zysk z działalności 
kontynuowanej na jedną akcję zwykłą 
(nie w tysiącach) (0,36) (5,12) 
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9 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Na dzień 30 września 2015 roku Spółka nie posiadała rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych na mocy 
umów leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu.  

Spółka nie posiada środków trwałych wykazywanych w ewidencji pozabilansowej. 

Rzeczowe aktywa trwałe nie są zabezpieczeniem otrzymanych przez Spółkę zobowiązań z tytułów, kredytów, 
pożyczek i obligacji.  

 

 

 

10 KAPITAŁ WŁASNY 

10.1 Kapitał zakładowy 

Na dzień 30 września 2015 roku, kapitał zakładowy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A składał się z: 

Seria Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia praw 

do akcji 
Liczba akcji 

Wartość 
nominalna 

jednej akcji w 
zł 

Wartość serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 

A imienne 

co do głosu, w 
ten sposób, że na 

każdą akcję 
przypadają dwa 

głosy 

brak 10 000 10 100 000 

B na okaziciela brak brak 14 650 000 10 146 500 000 

Razem       14 660 000   146 600 000 
 

 
 

10.2 Struktura własności kapitału zakładowego 

Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. na 30 września 
2015 

 

 Podmiot Siedziba Ilość akcji 

% 
posiadanego 

kapitału Ilość głosów 
% posiadanych 

praw głosu 

1. Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Warszawa 2 035 640 13,89% 2 035 640 13,88% 

2. Inni akcjonariusze  12 624 360 86,11% 12 634 360 86,12% 

 Razem  14 660 000 100,00% 14 670 000 100,00% 
 

 

 

Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku, Zarząd EFH poinformował, iż 
akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 
5 stycznia 2015 roku był: 
- Karol Adamski , posiadający 96 950 akcji i 96 950 głosów stanowiących 7,20% głosów na NWZ i 0,66% w 
ogólnej liczbie głosów,  
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- Dominik Kurpiel , posiadający 420 000 akcji i 420 000 głosów stanowiących 31,21 % głosów na NWZ i 2,86% 
w ogólnej liczbie głosów,  
- Paweł Kasprzak , posiadający 68 843 akcji i 68 843 głosów stanowiących 5,19 % głosów na NWZ i 0,48 % w 
ogólnej liczbie głosów,  
- Aneta Maciaszek , posiadająca 726 500 akcji i 726 500 głosów stanowiących 53,99 % głosów na NWZ i 4,95% 
w ogólnej liczbie głosów. 

Zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 8 września 2015 roku Syndyk masy upadłości spółki Europejski 
Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie poinformował, że w dniu 28 sierpnia 
2015 r. otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji wystosowane przez Pana Dominika Kurpiel o 
następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), zawiadamiam, iż w dniu 2015.08.26 nabyłem 
na rynku regulowanym 46.199 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, co spowodowało przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
Przed nabyciem akcji w dniu 2015.08.26 posiadałem 730.00 akcji Spółki stanowiących 4,98% w kapitale 
zakładowym Spółki oraz 4,98% w ogólnej liczby głosów w Spółce. Po dokonanej transakcji posiadam 776.199 
akcji Spółki stanowiących 5,29% w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,29% w ogólnej liczby głosów w Spółce. 
Informuję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia 
lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce. Nie posiadam akcji Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez podmioty zależne. Nie zawarłem i nie jestem stroną umowy, w 
tym z osoba trzecią o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy, w której przedmiotem 
byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie." 

10.3 Zmiana wartości nominalnej akcji 

W III kwartale 2015 roku nie zmieniano wartości nominalnej akcji. 

Na dzień 30 września 2015 roku kapitał zakładowy spółki działającej pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny 
S.A. wynosi 146.600.000,00 zł i dzieli się na 14.660.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, w tym: 

10.000 akcji serii A oznaczonych numerami od 00.001 do 10.000  po 10 zł każda, 

14.650.000 akcji serii B oznaczonych numerami od 00.000.001 do 14.650.000 po 10 zł każda. 

Akcje serii A o numerach od  00.001 do 10.000 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu, na każdą 
z tych akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

 

10.4 Nabycie akcji własnych 

W III kwartale 2015 roku spółka nie nabywała akcji własnych. 
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11 DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA 

WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

12 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY 

Na dzień bilansowy Spółka  nie posiada środków trwałych wytworzonych na własne potrzeby. 

13 PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE 

NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO, W TYM NA 

NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE 

W III kwartale 2015 roku Spółka nie poniosła istotnych  nakładów inwestycyjnych.  

14 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ 

KONSOLIDACJI 

Spółka nie posiada udziałów we wspólnych przedsięwzięciach. 

15 INFORMACJĘ O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY 

ZAWODOWE. 

Przeciętna liczba zatrudnionych w III kwartale 2015 roku: 

   30.09.2015  
Pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych) 2  
Pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych) 0   

Uczniowie  0   

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 0  
Razem   2   
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16 INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD I KORZYŚCI 

DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

Łączna wartość wynagrodzeń nagród i korzyści dla Zarządu i Rady nadzorczej osiągnięte w Spółce w III kwartale 
2015 roku  przedstawia się następująco: 

 

 
 

30.09.2015  
   
Zarząd 0  
Rada Nadzorcza 0  

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 roku 

 


