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I. WIZYTÓWKA JEDNOSTKI 
 

1. Dane jednostki  

 

Pełna nazwa Jednostki: 
Everest Finanse Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Forma prawna: Spółka komandytowa 

Ulica: Stary Rynek 88 

Miejscowość: Poznań 

Kod pocztowy: 61-772 

Poczta: Poznań 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

Data wpisu do rejestru: 10 stycznia 2014 r. 

Numer wpisu do rejestru: 0000493974 

 

2. Przedmiot działalności 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. głównym przedmiotem prowadzonej działalności Spółki 

wykazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym była: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (96.09.Z.). Spółka aktualnie jest spółką holdingową sprawującą kontrolę nad 

jednostkami zależnymi z grupy kapitałowej,a dodatkowo w 2020 r. rozpoczęła działalność w zakresie 

udzielania konsumenckich leasingów zwrotnych. 

Czas trwania Spółki: nieoznaczony. 

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe. 

W trakcie okresu obrotowego zakończonego 31 grudnia 2020 r. nie nastąpiło połączenie z innymi 

spółkami. 

 

3. Struktura kapitałowa 

Na dzień 31.12.2020 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.000.000,00 zł.  

W związku z przekształceniem w dniu 10.01.2014 r. spółki EVEREST FINANSE Spółka z o.o. S.K.A.  

w EVEREST FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wkłady 

poszczególnych wspólników do Spółki zostały określone w sposób następujący: 

a) spółka pod firmą: EVEREST FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Śremie – wkład pieniężny o wartości 1.000,00 zł, w postaci części majątku Spółki 

Przekształcanej, przypadającej na jej udział kapitałowy w Spółce Przekształcanej, 

b) Piotr Śledź – wkład pieniężny o wartości 630.000,00 zł w postaci części majątku Spółki 

Przekształcanej, przypadającej na należące do niego akcji Spółki Przekształcanej, 

c) Artur Hawryluk – wkład pieniężny o wartości 250.000,00 zł w postaci części majątku Spółki 

Przekształcanej, przypadającej na należące do niego akcji Spółki Przekształcanej, 
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d) Elżbieta Hyżyk – wkład pieniężny o wartości 60.000,00 zł w postaci części majątku Spółki 

Przekształcanej, przypadającej na należące do niej akcji Spółki Przekształcanej, 

e) Stanisław Hyżyk – wkład pieniężny o wartości 60.000,00 zł w postaci części majątku Spółki 

Przekształcanej, przypadającej na należące do niego akcji Spółki Przekształcanej. 

 

Strukturę własnościową Spółki wg stanu na  31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela: 

Wspólnik 
Charakter 
wspólnika 

Wkład na kapitał 
podstawowy 

Udział w kapitale 
Spółki 

Wkład na kapitał 
rezerwowy 

Everest Finanse Sp. z o. o. komplementariusz 0,00 0,10% 1 000,00 

Śledź Piotr  komandytariusz 630 000,00 62,94% 0,00 

Hawryluk Artur  komandytariusz 250 000,00 24,98% 0,00 

Hyżyk Elżbieta komandytariusz 60 000,00 5,99% 0,00 

Hyżyk Stanisław komandytariusz 60 000,00 5,99% 0,00 

RAZEM   1 000 000,00 100,00% 1 000,00 

 

Wysokości sumy komandytowej poszczególnych wspólników na 31.12.2020 r. wygląda następująco: 

a) Piotr Śledź         630.000,00 zł, 

b) Artur Hawryluk                   250.000,00 zł, 

c) Elżbieta Hyżyk                                                            60.000,00 zł, 

d) Stanisław Hyżyk                    60.000,00 zł. 

 

 

II. WAŻNE WYDARZENIA, INWESTYCJE I ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE. 
 
W okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. oraz do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nastąpiły 

następujące istotne zdarzenia w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki: 

 

1. Poręczenia obligacji Everest Capital 

 W dniu 08.10.2015 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia, udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G na 

okaziciela, o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 

zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone zostało do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone 

zostało do 30.04.2020 r. W dniu 05.04.2019 r. wydłużony został okres obowiązywania udzielonego 

przez Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa poręczenia 

spółce Everest Capital z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii G na okaziciela  

o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda). 

Poręczenie do zapłaty ograniczone zostało do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone zostało 

do 31.03.2022 r.; obligacje serii G zostały w całości spłacone dnia 12.02.2020 r.; 
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 W dniu 13.10.2016 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii J na 

okaziciela, o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 

zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone 

zostało do 30.04.2022 r. Obligacje serii J zostały w całości spłacone dnia 13.04.2020 r.; 

 W dniu 11.12.2017 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii K na 

okaziciela, o wartości nominalnej 55.000.000,00 zł (55.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 

zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 82.500.000,00 zł i udzielone 

zostało do 30.06.2022 r.;  

 W dniu 12.03.2018 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii L na 

okaziciela o wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (50.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł 

każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 75.000.000 zł i udzielone zostało 

do 30.09.2022 r.; 

 W dniu 07.02.2019 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii M na 

okaziciela o wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (5.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł 

każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 22.500.000 zł i udzielone zostało 

do 14.08.2023 r.; 

 W dniu 05.04.2019 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii N na 

okaziciela o wartości nominalnej 22.000.000,00 zł (22.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł 

każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 33.000.000,00 zł i udzielone 

zostało do 31.10.2024 r.; 

 W dniu 13.02.2020 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii P na 

okaziciela o wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (15.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł 

każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 22.500.000,00 zł i udzielone 

zostało do 28.02.2025 r. 
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 W dniu 21.09.2020 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii R na 

okaziciela, o wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (12.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 

zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 18.000.000,00 zł i udzielone 

zastało do 30.09.2025 r. 

 W dniu 27.10.2020 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii S na 

okaziciela, o wartości nominalnej 17.750.000,00 zł (17.750 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 

zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 26.625.000,00 zł i udzielone 

zastało do 31.03.2026 r. 

 W dniu 27.10.2020 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Capital Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii T na 

okaziciela, o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 

zł każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł i udzielone 

zastało do 30.09.2025 r. 

 

2. Poręczenia dla Everest Finanse S.A. 

 W dniu 8.12.2020 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Finanse Spółka 

Akcyjna z tytułu wystawionych pięciu weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi 

zabezpieczających spłatę zaciągniętego kredytu od Konsorcjum Banków.; 

 W dniu 23.12.2020 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Finanse Spółka 

Akcyjna z tytułu zobowiązania kredytowego. Poręczenie zostało udzielone do wysokości 37.500.000,00 

zł do dnia 30.06.2027 r.; 

 W dniu 23.12.2020 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Everest Finanse Spółka 

Akcyjna z tytułu zobowiązania kredytowego. Poręczenie zostało udzielone do wysokości 60.000.000,00 

zł do dnia 14.02.2026 r. 
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3. Pozostałe poręczenia 

 W dniu 21.08.2019 r. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa na podstawie umowy poręczenia udzieliła poręczenia spółce Soltex Holding Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę obligacji serii E na 

okaziciela o wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (10.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł 

każda). Poręczenie do zapłaty ograniczone jest do łącznej wysokości 15.000.000,00 zł i udzielone 

zostało do 30.06.2024 r. 

 

4. Zastawy na zbiorze wierzytelności 

 Z tytułu dokonanej przez spółkę Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w dniu 05.04.2019 r. emisji obligacji serii N ustanowiono dnia 27.10.2020 roku zabezpieczenie na 

zbiorze wierzytelności Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 

w skład którego wchodzą wierzytelności aktualne i przyszłe przysługujące Everest Finanse Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z tytułu umów leasingu zwrotnego 

zawieranych przez Spółkę jako Finansującego w ramach prowadzonej działalności z osobami 

fizycznymi, których wiek wynosi 66 do 70 lat; 

 Z tytułu dokonanej przez spółkę Everest Capital Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w dniu 13.02.2020 r. emisji obligacji serii P ustanowiono dnia 27.10.2020 

roku zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności Everest Finanse Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa, w skład którego wchodzą wierzytelności aktualne 

i przyszłe przysługujące Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z tytułu umów leasingu zwrotnego zawieranych przez Spółkę jako 

Finansującego w ramach prowadzonej działalności z osobami fizycznymi, których wiek 

wynosi 63 do 65 lat oraz 71 lat i 74 lat; 

 Z tytułu zawartego przez spółkę Everest Finanse Spółka Akcyjna w dniu 23.12.2020 r. 

aneksu do Umowy o kredyt obrotowy z dnia 14.07.2020 r. ustanowiono zabezpieczenie na 

zbiorze wierzytelności przysługujących Everest Finanse Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z tytułu leasingu zwrotnego na grupach wiekowych: 

53 do 59 lat, 72 lat oraz 75 lat; 

 Z tytułu zawartego przez spółkę Everest Finanse Spółka Akcyjna w dniu 23.12.2020 r. 

aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 24.04.2016 r. ustanowiono 

zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności przysługujących Everest Finanse Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z tytułu leasingu zwrotnego na 

grupach wiekowych: 37 do 43 lat, 49 do 52 lat oraz 73 lat. 
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5. Wielkość zatrudnienia 

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka zatrudniała 6 osób na umowę zlecenia. 

 

 

III. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA 

W 2020 r. w wyniku podpisanych umów leasingu zwrotnego konsumenckiego Spółka osiągnęła 

przychody ze sprzedaży w wysokości 15 699 308,98 zł. 

 

Jednocześnie Spółka w 2020 r. osiągnęła: 

 pozostałe przychody operacyjne w wysokości 2,08 zł, 

 przychody finansowe w wysokości 7 464 102,16 zł 

oraz poniosła  

 pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1 878 524,26 zł 

 koszty finansowe w wysokości  1 556 348,78 zł 

co przełożyło się na zysk netto w wysokości 17 905 912,97 zł. 

 

Wybrane wskaźniki: 

Wskaźnik Formuła wskaźnika 31.12.2020 31.12.2019 

Finansowanie kapitałem własnym Kapitał własny/Pasywa ogółem 98,79% 99,93% 

Pokrycie zobowiązań kapitałem własnym 
Kapitał własny/Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 8 131,89% 146 198,48% 

Płynność bieżąca 

(Zapasy + należności krótkoterminowe + 
środki pieniężne + rozliczenia 
międzyokresowe generujące wpływy 
gotówkowe)/(Zobowiązania 
krótkoterminowe + rozliczenia 
międzyokresowe generujące wydatki) 248,98% 3 853,97% 

Płynność szybka 

(Należności krótkoterminowe + środki 
pieniężne+ rozliczenia międzyokresowe 
generujące wpływy 
gotówkowe)/(Zobowiązania 
krótkoterminowe + rozliczenia 
międzyokresowe generujące wydatki) 248,98% 3 853,97% 

 

W roku 2020 wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej zmalały, co spowodowane jest  wykorzystywaniem 

środków na bieżącą działalność, tj. finansowanie podpisywanych umów leasingu zwrotnego 

konsumenckiego.  

W roku 2020 Spółka zaciągnęła zobowiązanie z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 29.07.2020 r. 

z Santander Leasing SA.  

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne 

zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności.  

W najbliższej przyszłości Spółki zamierza kontynuować działalność na obecnym poziomie, w zakresie 

obsługi udzielonej pożyczki, realizowanych inwestycji oraz  
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IV. WAŻNIESZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO 

Spółka nie prowadzi działań w zakresie badań i rozwoju technicznego.  

 

V. INFORMACJA O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH 

Nie dotyczy Spółki. 

 

VI. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ 

Na dzień 31.12.2020 r. Spółka nie posiadała żadnych oddziałów. 

 

VII. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKA 

Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności podstawowe ryzyka i zagrożenia, które mogą mieć 

wpływ na dalszą działalność Spółki to: 

 

1. Ryzyko utraty płynności, zakłóceń przepływów pieniężnych 

Spółka posiada pożyczkę udzieloną jednostce zależnej z dnia 29.02.2016 r. Od terminowych spłat 

niniejszej pożyczki zależy terminowe wywiązywanie się Spółki z zaciągniętych zobowiązań.  

Spółka w dniu 1.05.2020 r. zawarła z jednostką zależną EVEREST FINANSE SA umowę o współpracy  

w zakresie  pośrednictwa w zawieraniu umów leasingu zwrotnego konsumenckiego, bieżącej obsługi 

tychże umów oraz sposobu przekazywania przychodów uzyskanych od klientów. Od terminowych 

rozliczeń wynikających z tej umowy również zależy wywiązywanie się Spółki z zaciągniętych 

zobowiązań. 

W związku z tym, że Spółka posiada większościowy pakiet akcji w jednostce zależnej, posiada 

znaczący wpływ na decyzje w zakresie podejmowanych działań i rozwoju jednostki zależnej, co 

pozwala Spółce na minimalizacje potencjalnego ryzyka utraty płynności. 

 

2. Ryzyko podwyższenia stóp procentowych 

Głównym ryzykiem związanym z udzielonym Spółce finansowaniem zewnętrznym (pożyczki i kredyty) 

jest podwyższenie stóp procentowych. Ryzyko stóp procentowych wynika ze zmienności rynków 

finansowych  

i przejawia się w zmianach ceny pieniądza. Ryzyko to ma istotny wpływ na zmianę wielkości 

spłacanych zobowiązań finansowych. Skutki zmian stóp procentowych równoważone są poprzez 

portfel aktywów finansowych oprocentowanych w analogiczny sposób co zobowiązania finansowe 

Spółki. W dotychczasowej działalności Spółki zmiany stóp procentowych nie wpływały w istotny sposób 

na sytuację finansową. 

 

3. Wpływ KORONAWIRUSA COVID-19 na działalność Grupy EVEREST FINANSE 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 wpływa na przedsiębiorstwa na całym świecie. 

W obecnej chwili znane są konsekwencje pandemii koronawirusa dla rynków finansowych i gospodarek 
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w ogóle. Ogłoszenie stany zagrożenia epidemicznego spowodowało spadek ilości zawieranych 

transakcji, co miało bezpośrednie przełożenie na obniżenie realizowanych w tym okresie przychodów 

ze sprzedaży. 

 

WPŁYW ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI POZAODSETKOWYCH 

KOSZTÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 12 MAJA 2011 R.  

O KREDYCIE KONSUMENCKIM NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY EVEREST FINANSE 

Przyjętymi rozwiązaniami w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej 

„Ustawa Antykryzysowa”), wprowadzono m.in. regulację maksymalnej wysokości pozaodsetkowych 

kosztów kredytu konsumenckiego w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim.  

Przyczyną takiej zmiany było przyznanie przez ustawodawcę, w treści uzasadnienia Ustawy 

Antykryzysowej, że pożyczki pozabankowe stanowią bardzo często, zarówno dla konsumentów, jak 

również dla podmiotów z sektora MŚP i osób samozatrudnionych, istotne uzupełnienie kredytów 

bankowych, ze względu na fakt, że pożyczki te zapewniają szybką płynność w perspektywie 

krótkookresowej (kilkanaście dni – miesiąc). Ustawodawca wskazał na istotne znaczenie pożyczek 

pozabankowych w sytuacji kryzysowej, podkreślając wyraźnie, że w czasie epidemii, jak i po jej 

ustąpieniu istotne będzie właśnie udzielanie szybkich pożyczek dla konsumentów  

i podmiotów, których dotknęły skutki finansowe epidemii (np. dla zachowania płynności). 

Ustawodawca dążeniem do zapewnienia tego, aby w tym czasie nie wzrosły opłaty za udzielanie takich 

pożyczek, uzasadnił konieczność zapewnienia mechanizmów ochronnych, które sprawią, że pożyczki 

udzielane w trakcie i po okresie szczytu pandemii nie będą oferowane na mniej korzystnych 

warunkach niż przed nią. Uwarunkowania te zdecydowały o wprowadzeniu doraźnego, ponieważ 

jednoznacznie ograniczonego czasowo – jednorocznego okresu obowiązywania wskazanych przepisów 

(tj. do czerwca 2021 roku).  

Zwracamy uwagę, że sytuacja epidemii w kraju oraz związany z nią pakiet doraźnych rozwiązań 

szczególnych zawartych w Ustawie Antykryzysowej, są zdarzeniami bezprecedensowymi, 

wynikającymi z zaistnienia, w skali globalnej, zjawisk o charakterze żywiołowym, losowej siły 

wyższej,  jak i przedmiot, zakres oraz skutki powyższych zmian regulacyjnych są z istoty 

nadzwyczajne, ograniczone i podyktowane koniecznością zaradzenia przez władze państwowe tej 

sytuacji, jak i załagodzenia bezpośrednich następstw jej zaistnienia. Powyższe wymusiło więc również 

określone nowe warunki i działania w sektorze usług finansowych, które świadczy m.in. Grupa Everest 

Finanse. Ustawodawca wskazał zresztą, że nie ma innej możliwości osiągnięcia założonych celów, 

poza podjęciem w tym zakresie wymuszonej tak interwencji legislacyjnej, niemniej istotnie 

ograniczonej czasowo, gdy chodzi o ustalony okres jej obowiązywania. 

Grupa Everest Finanse, jak i jego współpracownicy oraz partnerzy biznesowi, aktywnie dostosowali 

swoją działalność gospodarczą do zmienionych czasowo uwarunkowań prawnych i faktycznych jej 
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prowadzenia, uwzględniając – z jednej strony – szczególny charakter okoliczności, które spowodowały 

wprowadzenie wspomnianych powyżej, jak i szeregu innych, wpływających na całą gospodarkę kraju, 

rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie pandemii Covid-19 oraz jej skutkom w sferze 

gospodarczej i społecznej, ale również – z drugiej strony – skoncentrowanych na odpowiednim 

poszerzeniu oferty produktowej i dążeniu do utrzymania i pełnego wykorzystania  zdolności 

operacyjnej oraz dynamiki przychodów z prowadzonej działalności. 

Powyższe zdarzenia nadzwyczajne oraz związane z nimi regulacje szczególne, choć ograniczoneh 

czasowo, na sposób funkcjonowania rynku pożyczek pieniężnych w kraju i sektora finansowego  

w ogóle spowodowały ograniczenia skali prowadzonej działalności, co spowodowało wypracowanie 

niższych przychodów ze sprzedaży.  

W ocenie Zarządu Grupy Everest Finanse konsekwencje koronawirusa COVID-19 nie wpłyną na ocenę 

niepewności w zakresie kontynuacji działalności Grupy Everest Finanse. 
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