
 
 
 

 

SZACUNKOWE DANE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. 

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 
 

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

S.A. za I kwartał 2012 roku.  

Szacunkowe wybrane dane za I kwartał 2012 r.: 

SZACUNKOWE WYBRANE DANE ZA I KWARTAŁ 2012 r. 

  
I kwartał 2012  

(w tys. zł) 

I kwartał 2011 

(w tys. zł) 

I kwartał 2012 / 

 I kwartał 2011 

Przychody ze sprzedaży brutto 77 707 31 164 249% 

Przychody ze sprzedaży netto 4 814 3 034 159% 

Wynik operacyjny 2 853 1 817 157% 

Wynik netto 1 579 1 658 95% 

Szacunkowe wybrane dane bilansowe na 31 marca 2012 r.: 

SZACUNKOWE WYBRANE DANE BILANSOWE NA 31 MARCA 2012 r. 

  
I kwartał 2012 

(w tys. zł) 

I kwartał 2011 

(w tys. zł) 

Wartość aktywów 87 334 62 774 

Kapitał własny 38 400 57 262 

Zobowiązania oprocentowane 46 837 3 334 

 

AKCJE PRAGMA FAKTORING SA 

 I kwartał 2012 r. I kwartał 2011 r. 

Zysk na akcje 0,62 0,51 

Wartość księgowa na akcję  14,97* 17,46 

*w dniu 30 września 2011r. została wypłacona dywidenda w wysokości 4,09 zł na akcję 



 
 
 

 

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

ze sprzedaży brutto (wskazujące na skalę działalności) wzrosły w I kwartale br. o 149 % w stosunku do 

analogicznego okresu 2011 r., a przychody netto (pokazujące wypracowany na transakcjach zysk) 

wzrosły o 59 % w stosunku do I kwartału 2011 r.  

Warty podkreślenia jest znaczący wzrost kontraktacji (W I kwartale 2012 roku łączna wartość 

kontraktacji Pragma Faktoring SA wyniosła 79 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 

analogicznym okresem 2011 r. o ponad 77 %.) i posiadanego na koniec pierwszego kwartału 

portfela wierzytelności (Pragma Faktoring SA na dzień 31.03.2012 posiadała wierzytelności o łącznej 

wartości 79,3 mln zł, tj. portfel o 36 % większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.), o 

czym Spółka szczegółowo informowała w raporcie bieżącym nr 62/2012. Wzrost ten przyczyni się do 

zwiększenia poziomu przychodów w kolejnych kwartałach. 

Warty podkreślenia jest proces restrukturyzacji źródeł finansowania działalności Spółki jaki wdrożono 

w 2011 r., a który zaowocował znaczącym zwiększeniem dźwigni finansowej oraz zmniejszeniem 

ilości akcji. Procesy te wpłynęły oraz w dalszym ciągu będą wpływać na wzrost efektywności 

kapitałów własnych oraz zysku i kapitału własnego na akcję.  


