
 
 

 

SZACUNKOWE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 

PRAGMA FAKTORING S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 R.  

ORAZ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 R. 
 

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia szacunkowe skonsolidowane dane finansowe 

Pragma Faktoring  S.A.  

Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane za II kwartał 2011 r.: 

SZACUNKOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ZA II KWARTAŁ 2011 r. 

  
II kwartał 2011 

(w tys. zł) 

II kwartał 2011 / 

II kwartał 2010 

II kwartał 2011 /  

I kwartał 2011 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 

brutto 
50 592 253% 162% 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto 3 358 151% 111% 

Skonsolidowany wynik netto 945 - * 57% 

*W II kwartale 2010 r. wystąpiła strata 

Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane za I półrocze 2011 r.: 

SZACUNKOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ZA I PÓŁROCZE 2011 r. 

  
I półrocze 2011  

(w tys. zł) 

I półrocze 2011 /  

I półrocze 2010 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto 81 769 150% 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto 3 380 125% 

Skonsolidowany wynik netto 2 573 896% 

 

  



 
 

 

Szacunkowe wybrane dane bilansowe na 30 czerwca 2011 r.: 

SZACUNKOWE WYBRANE DANE BILANSOWE NA 30 CZERWCA 2011 r. 

  w tys. zł 

Kapitał własny 44 352 

Zobowiązania oprocentowane 28 000* 

*Z wyłączeniem przyszłych rat wynikających z umów leasingowych oraz wartości odsetek od zobowiązań 

oprocentowanych, które zostały uwzględnione w pozycji Koszty finansowe w rachunku wyników. 

Dane finansowe podlegały konsolidacji  ze spółką  Premium Inwestycje Sp. z o.o. (kontrolowaną  

w 100 %), przy czym spółka ta z racji ograniczonego zakresu prowadzenia działalności operacyjnej  

w znikomym stopniu wpłynęła na skonsolidowane wyniki.  

Komentarz Zarządu Pragma Faktoring S.A. 
Zarząd Pragma Faktoring S.A. ocenia wypracowane przez Spółkę wyniki bardzo pozytywnie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto (wskazujące na skalę działalności) wzrosły w II 

kwartale br. o 153 % w stosunku do analogicznego okresu 2010 r., a skonsolidowane przychody netto 

(pokazujące wypracowany na transakcjach zysk) wzrosły o 51 % w stosunku do II kwartału 2010 r.  

O dynamicznym rozwoju Spółki świadczy nie tylko porównanie przychodów w stosunku r/r, ale i 

dynamika wzrostu wyników II kwartału w stosunku do I kwartału 2011 r.: skonsolidowane przychody 

ze sprzedaży brutto wzrosły o 62 %, a skonsolidowane przychody netto wzrosły o 11 %.  

Warty podkreślenia jest znaczący wzrost kontraktacji i posiadanego na koniec pierwszego półrocza 

portfela wierzytelności (o czym Spółka szczegółowo informowała w raporcie bieżącym nr 141/2011),  

który to wzrost przyczyni się do zwiększenia poziomu przychodów w kolejnych kwartałach.   

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w II kwartale 945 tys. zł, a w całym półroczu 2.573 tys. zł (wzrost 

o niemal 800 % r/r). Niższy wynik odnotowany w drugim kwartale w stosunku do pierwszego jest 

rezultatem realizacji opisanego poniżej projektu restrukturyzacji źródeł finansowania działalności 

Pragma Faktoring i obciążenia wyniku II kwartału kosztami finansowymi  z tytułu wyemitowanych 

obligacji, a także jednorazowymi opłatami związanymi z realizacją nabywania akcji własnych  

w ramach ogłoszonego wezwania (zakwalifikowana do kosztów niepodatkowych kwota ok. 133 tys. 

zł).  

W czerwcu br. zakończył się pierwszy etap projektu restrukturyzacji źródeł finansowania działalności 

Pragma Faktoring S.A. Dotychczas Spółka posiadała bardzo wysokie, przeszło 55 milionowe kapitały 

własne nie finansując jednocześnie działalności w jakimkolwiek zakresie długiem, co powodowało 

niską efektywność kapitałów własnych. Założeniem Zarządu Pragma Faktoring S.A. po przejęciu Spółki 

przez PRAGMA INKASO S.A. było takie docelowe ukształtowanie źródeł finansowania by ok. 35-40 % 

działalności było finansowanej środkami własnymi,  natomiast pozostała część długiem, którego 

źródła byłyby dodatkowo zdywersyfikowane (kredyty bankowe, obligacje). W związku z tym 



 
 

 

założeniem Spółka pozyskała w kwietniu br. kwotę 25 mln zł z emisji zabezpieczonych portfelem 

należności obligacji, a PRAGMA INKASO (jako podmiot dominujący) ogłosiła wezwanie na sprzedaż 

akcji Pragma Faktoring poprzez nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia. Po zakończeniu 

wezwania w posiadaniu Spółki znalazło się 934.090 akcji własnych (na 3.500.000 ogólnej liczby akcji), 

co do których zainicjowana już została procedura umorzenia. W wyniku przeprowadzonej operacji 

skonsolidowane kapitały własne Pragma Faktoring S.A. zmniejszyły się do ok. 44.352 tys. zł a ilość 

akcji do 2.565.910. Zmniejszenie ilości akcji spowoduje, w ocenie Zarządu, znaczne poprawienie 

wskaźników zysku i wartości księgowej na akcję, co zdecydowanie zwiększy atrakcyjność Spółki  

w oczach inwestorów. Dodatkowo, w ocenie Zarządu, przyjmując obecny kurs akcji Spółki, ich 

znacznie mniejszą ilość po umorzeniu akcji własnych, a także generowane przez Spółkę wyniki, kurs 

akcji Spółki posiada duży potencjał wzrostu w najbliższych miesiącach.   

Zarząd podkreśla, że rezultat wezwania odpowiada oczekiwaniom Spółki, gdyż z jednej strony 

zmniejszyła się ilość akcji i poprawią wskaźniki efektywności w przeliczeniu na jedną akcję,  

a z drugiej pozostał stosunkowo wysoki free float, co zapewnić może odpowiednia płynność akcji. 

Zarząd deklaruje, iż nie ma planów wycofania Spółki z rynku Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie.   

Po rozliczeniu w/w wezwania Spółka posiada kilkanaście mln nadwyżek gotówki, a jednocześnie 

finalizuje zawarcie dwóch umów kredytowych, na podstawie których Spółka ma uzyskać kredyty  

w rachunkach bieżących o wartości 8 mln złotych i w ten sposób zapewni sobie nie tylko środki do 

obsługi dalszego wzrostu portfela i generowanych z nich przychodów, ale i optymalizację poziomu 

kosztów finansowych. Te okoliczności pozwalają Zarządowi pozytywnie ocenić rozważany przez 

PRAGMA INKASO S.A. jako większościowego akcjonariusza Spółki postulat wypłaty w formie 

dywidendy całości lub części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych wynoszących ok. 10.500 tys. zł. 

Zarząd zastrzega jednocześnie, że nie otrzymał oficjalnego wniosku akcjonariusza  o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.  

Zarząd informuje, że Spółka opublikuje prognozy wyników finansowych na 2011 i 2012 r. we wrześniu 

br.  

 

 

 

 


