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List Zarządu Spółki 

Szanowni Akcjonariusze oraz Inwestorzy,

niniejszym przekazujemy w Wasze ręce raport okresowy za II kwartał 2012 roku obrazujący wybrane dane 

finansowe, czynniki, zdarzenia oraz aktywności Spółki, które wystąpiły w okresie objętym raportem oraz 

komentarz Zarządu Spółki na temat prognoz wyników na 2012 rok. 

II kwartał 2012 roku był okresem wzmożonej pracy, w którym Spółka w pełni skoncentrowała się na pozyskaniu 

klientów oraz sprzedaży usług finansowych. Działania podjęte w tym okresie pozwoliły na znaczne zwiększenie 

ilości klientów, obrotu faktoringowego, a co się  z tym wiąże przychodu ze sprzedaży oraz zysku netto. 

Zaznaczyć przy tym należy, iż zarówno obrót faktoringowy, jak również osiągnięty z tego  tytułu przychód netto 

ze sprzedaży były najwyższe w historii Spółki zestawiając poszczególne kwartały roku kalendarzowego. 

Aby utrzymać tendencję wzrostową oraz zrealizować prognozy finansowe na lata 2012 - 2013, Zarząd Spółki 

zamierza w kolejnych okresach 2012 roku pozyskać środki obrotowe, które w pełni przeznaczone zostanie na 

świadczenie usług finansowych, w tym usług faktoringu należności. 

W ocenie  Zarządu Spółki oraz w oparciu o  zaprezentowane w dalszej treści raportu wyniki, II kwartał 2012 

roku, uznać należy za udany. 

Zarząd Spółki definiując duże perspektywy rynku usług faktoringowych zamierza w najbliższych miesiącach 

skoncentrować swoją uwagę na pozyskaniu dodatkowego kapitału obrotowego, zwiększeniu udziału w rynku i 

poszerzaniu oferty produktowej.

Zarząd AKCEPT Finance S.A.
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1.  Wybrane dane finansowe za II kwartał 2012 roku

1.1 Bilans

Dane w złotych Dane na 30.06.2012r. Dane za 30.06.2011r.

Kapitał własny 7 000 745,65 zł 3 536 867,18 zł

Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

Należności krótkoterminowe 18 669 694,54 zł 8 665 656,65 zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 574,76 zł 4 666,19 zł

Zobowiązania długoterminowe 5 656 051,25 zł 69 859,47 zł

Zobowiązania krótkoterminowe 12 758 355,44 zł 7 396 742,57 zł

1.2 Rachunek zysków i strat

Dane w złotych II kwartał 2012r.    
za okres 

od 01.04.2012r. 
do 30.06.2012r.

I półrocze 2012r. 
za okres 

od 01.01.2012r. 
do 30.06.2012r.

II kwartał 2011r.    
za okres 

od 01.04.2011r. 
do 30.06.2011r.

I półrocze 2011r. 
za okres 

od 01.01.2011r. 
do 30.06.2011r.

Amortyzacja 26 241,07 zł 51 813,76 zł 15 218,37 zł 30 436,74 zł

Przychody netto ze sprzedaży 1 213 951,16 zł 2 122 455,67 zł 612 586,24 zł 1 169 196,94 zł

Zysk/strata na sprzedaży 682 519,72 zł 1 072 756,66 zł 270 295,18 zł 505 943,60 zł

Zysk/strata na działalności operacyjnej 685 869,31 zł 1 078 727,29 zł 282 598,04 zł 522 606,80 zł

Zysk/strata brutto 349 091,57 zł 542 481,56 zł 211 332,77 zł 346 888,28 zł

Zysk/strata netto 248 632,57 zł 432 850,56 zł 188 158,77 zł 304 022,28 zł
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1.3 Wybrane wskaźniki finansowe

  Dane w zł za okres              
od 01.01.2012r. 

do 30.06.2012r.

  Dane w zł za okres              
od 01.01.2011r. 

do 30.06.2011r.

ROA (rentowność aktywów) 1,70% 2,75%

ROE (rentowność kapitałów własnych) 6,18% 8,60%

ROS (rentowność sprzedaży netto) 20,39% 26,00%

EBIT 1 078 727,29 zł 522 606,80 zł

EBITDA 1 130 541,05 zł 553 043,54 zł

ROA (rentowność aktywów) = zysk netto / aktywa razem * 100%

ROE (rentowność kapitałów własnych) = zysk netto / kapitał własny * 100%

ROS (rentowność sprzedaży netto) = zysk netto / przychody ze sprzedaży * 100%

EBIT ( zysk operacyjny) - jest to zysk przed obliczeniem podatków i odsetek

EBITDA - zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji.
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2. Informacje o Spółce

2.1 Dane o Spółce 
Nazwa:     AKCEPT Finance Spółka Akcyjna

Siedziba:     Mysłowice

Adres:     ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice 

Oznaczenie Sądu:    Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach

     VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS:     0000348205

Kapitał akcyjny:    5.000.000,00 złotych

Liczba akcji:    5 000 000 

NIP:     2220873211

REGON:    241491267

Telefon:     + 48 32 31 71 401

Fax:     + 48 32 31 71 404

Adres poczty elektronicznej:   sekretariat@akceptfinance.pl

Strona internetowa:    www.akceptfinance.pl 

Symbol PKD:    64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana  

     z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

Profil działalności:    usługi finansowe, w tym faktoring należności, pożyczki, dyskonto weksli 

2.2  Zarząd Spółki
Paweł Barański    Prezes Zarządu

Monika Tymińska     Członek Zarządu

2.3 Rada Nadzorcza Spółki
prof. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Barański   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Hoszcz    Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Badura    Członek Rady Nadzorczej

dr hab. Jan Klimek     Członek Rady Nadzorczej

2.4 Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusz Ilość Akcji Wartość 
nominalna Akcji

Wartość 
Akcji

Udział w kapitale 
zakładowym

Biuro Informacyjno -Prawne AKCEPT S.A. 4 000 000 1,00 zł 4 000 000,00 zł 80,00%

Pozostali Akcjonariusze 1 000 000 1,00 zł 1 000 000,00 zł 20,00%

Łącznie: 5 000 000 5 000 000,00 zł 100%
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, 
 które miały wpływ na osiągane wyniki finansowe

3.1 Istotne czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe

W II kwartale 2012 roku istotny wpływ na działalność  Spółki miały zdarzenia dotyczące przede wszystkim 
rozwinięcia akcji pozyskania nowych klientów, zwiększenia obrotu faktoringowego oraz przychodu i zysku netto. 

Ponadto w II kwartale 2012 roku Spółka  zawarła 15 nowych umów faktoringowych oraz 55 aneksów 
zmieniających, przedłużających  czas trwania  umowy, zmieniających treść umów albo limity faktoranta lub 
kontrahenta. Część z tych zmian została opublikowana w postaci raportów bieżących.

Ponadto Spółka koncentrowała się  w głównej mierze na zwiększeniu środków obrotowych.

3.2 Zwiększenie środków obrotowych

W II kwartale 2012  roku Spółka intensywnie poszukiwała kapitału obrotowego celem zwiększenia  portfela 
należności faktoringowych.

W tym zakresie nastąpiły istotne zdarzenia wiążące się ze zwiększeniem środków obrotowych Spółki lub 
mogące w najbliższej przyszłości zwiększyć te środki. Do zdarzeń tych należy zaliczyć:
- uruchomienie programu emisji obligacji,
- zwiększenie obliga kredytowego.

3.2.1 Program emisji obligacji

W dniu 10.02.2012 roku Zarząd  Spółki, działając w oparciu o  w/w uchwałę Rady Nadzorczej nr 12/2011 z dnia 
07.11.2011 roku, podjął uchwałę nr Z/2/2012 („Uchwała  o  emisji”), mocą  której postanowił, iż Spółka  w ramach 
programu emisji obligacji wyemituje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji serii A o  wartości nominalnej 
1.000,00  (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, tj. o  łącznej wartości 15.000.000,00 (słownie: piętnaście 
milionów) złotych. 

W wyniku przeprowadzonej emisji obligacji serii A, w dniu 23.03.2012 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 
Z/5/2012, mocą której dokonał przydziału 3.435 (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć)  obligacji serii 
A o łącznej wartości 3.435.000 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych na rzecz 17 
podmiotów. 

W dniu 14.05.2012 roku Spółka otrzymała  z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oryginał 
Uchwały nr 336/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W/w uchwała  stanowi, iż  
Zarząd Krajowego  Depozytu postanowił przyjąć do  depozytu papierów wartościowych 3.435 (trzy tysiące 
czterysta  trzydzieści pięć) obligacji na okaziciela serii A spółki AKCEPT FINANCE S.A., o  wartości nominalnej 
1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr Z/2/2012 Zarządu tej spółki z 
dnia 10  lutego 2012  roku, oraz nadać im kod PLAKCFN00039, pod  warunkiem wprowadzenia  tych obligacji 
do  alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie wskazanych obligacji na okaziciela serii 
A spółki AKCEPT FINANCE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od  dnia 
otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do 
alternatywnego systemu obrotu.
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W dniu 11.06.2012 roku Zarząd  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 
540/2012 w sprawie wprowadzenia  do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 
A Spółki. Zgodnie z treścią powyższej uchwały, na podstawie § 5 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 1,2  i 4 pkt 2 Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd  Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego  systemu obrotu 
na rynek Catalyst 3.435 (trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć) obligacji na  okaziciela serii A Spółki o  wartości 
nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Ponadto w dniu 12.06.2012 roku Zarząd Spółki otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z informacją, iż w dniu 13.06.2012 roku nastąpi rejestracja papierów 
wartościowych, o których mowa w niniejszym raporcie. Obligacje zostaną oznaczone kodem ISIN: 
PLAKCFN00039.

W dniu 19.07.2012  roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 
717/2012 w sprawie wprowadzenia do  alternatywnego systemu obrotu  na  Catalyst obligacji na  okaziciela  serii A 
Spółki. Zgodnie z treścią  powyższej uchwały, na podstawie § 7 i 5 Regulaminu Alternatywnego  Systemu 
Obrotu, Zarząd  Giełdy postanowił określić dzień  24.07.2012 roku jako dzień  pierwszego notowania w 
alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3.435 (trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć) obligacji na okaziciela 
serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł  (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAKCFN00039, a także notować obligacje wskazane powyżej, na 
rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AFC0314".

Dzień 24.07.2012 roku był pierwszym dniem notowań w alternatywnym systemie obrotu na  Catalyst 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.435 (trzy tysiące czterysta 
trzydzieści pięć) obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) 
każda.

O  powyższym Emitent informował w Raportami bieżącymi nr 10/2012 w dniu 11.02.2012 roku, nr 28/2012 z 
dnia 04.04.2012 roku, 32/2012 z dnia 09.05.2012 roku, 35/2012  z dnia 15.05.2012 roku, 49/2012 z dnia 
12.06.2012 roku oraz 63/2012 z dnia 19.07.2012 roku. 

3.2.2  Zwiększenie obliga kredytowego

W dniu 23.05.2012 roku Spółka zawarła  ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym SILESIA w Katowicach Aneks nr 
7 do Umowy o  kredyt rewolwingowy z  dnia 05.05.2010 roku. Na mocy Aneksu Spółka zwiększyła 
maksymalną wysokość zaangażowania  kredytowego  do kwoty 12.500.000,00 (słownie: dwunastu milionów 
pięciuset tysięcy) złotych Pozyskane środki pozytywnie wpłyną  w przyszłości na  zwiększenie obrotu 
faktoringowego Spółki. 

O zawarciu Aneksu Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 43/2012 z dnia 24.05.2012 roku. 

3.3 Realizacja polityki sprzedaży

W II kwartale 2012 roku Zarząd Spółki konsekwentnie koncentrował się na realizacji polityki sprzedaży poprzez 
zwiększenie obrotu faktoringowego, przychodu oraz zysku netto. 

Wielu klientów, którzy spotykali się wcześniej z ofertą Spółki zdecydowało  się na stałą i długofalową 
współpracę, o  czym świadczy wzrost obrotu faktoringowego, przychodu ze sprzedaży, zysku netto, a także 
ilość zawartych umów faktoringowych. 

Wyniki działalności Spółki za II kwartał 2012 roku zostały zaprezentowane w punkcie 4 niniejszego Raportu 
bieżącego. 
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4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, 
 jaką w okresie objętym raportem podejmował w 
 obszarze rozwoju działalności gospodarczej

4.1 Działalność gospodarcza Spółki

W II kwartale 2012 roku Spółka  koncentrowała się głównie na pozyskiwaniu faktorantów, zwiększaniu  obrotu 
faktoringowego oraz, co się z tym wiąże przychodu ze sprzedaży oraz zysku netto.

4.1.1 Zwiększenie liczby faktorantów, kontrahentów oraz obrotu faktoringowego

W II kwartale 2012 roku Spółka nabyła 17.668.704,32 (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt 
osiem tysięcy siedemset cztery złote i 32/100 groszy) złotych należności faktoringowych od  32 faktorantów 
wobec 65 kontrahentów. Całość obrotu faktoringowego stanowił faktoring pełny. 

Poniżej Spółka przedstawia wykres prezentujący wartość nabytych wierzytelności w ramach świadczenia usług 
faktoringu pełnego w II kwartale 2010, 2011 i 2012 roku. Zważywszy, że działalność faktoringowa była 
wcześniej prowadzona w Biurze Informacyjno  - Prawnym AKCEPT S.A., dane obrotu faktoringowego  za              
II kwartał 2010 roku, pokazane są jako łączną wartość uzyskana przez obydwie Spółki.

W II kwartale 2012 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych w wysokości 17.668.704,32  (słownie: 
siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset cztery złote i 32/100 groszy) złotych, 
co stanowi wzrost o  40,30% wobec I kwartału 2012 roku, oraz wzrost wartość portfela nabytych należności 
faktoringowych wobec analogicznego okresu 2011 roku o ponad 76,04%. 
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10 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

3 374 117,17 zł
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Wartość obrotu faktoringowego w 2010, 2011 i 2012 roku

BIP AKCEPT S.A. AKCEPT Finance S.A.
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4.1.2 Zestawienie wyników finansowych za II kwartał 2012 roku z wynikami Spółki 
 uzyskanymi w II kwartale 2011 roku.

Poniżej przedstawione zostały dane za II kwartał 2012 roku w zestawieniu z danymi za II kwartał 2011 roku. 

4.1.2.1 Bilans

Dane w złotych Dane na 30.06.2012r. Dane za 30.06.2011r.

Kapitał własny 7 000 745,65 zł 3 536 867,18 zł

Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

Należności krótkoterminowe 18 669 694,54 zł 8 665 656,65 zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 574,76 zł 4 666,19 zł

Zobowiązania długoterminowe 5 656 051,25 zł 69 859,47 zł

Zobowiązania krótkoterminowe 12 758 355,44 zł 7 396 742,57 zł

Z Bilansu Spółki wynika, że na dzień 30.06.2012 roku, względem 30.06.2011 roku, zwiększył się istotnie 
Kapitał własny. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest zamknięta w III kwartale 2011 roku subskrypcja akcji serii D 
Spółki oraz wypracowanie przez Spółkę zysku netto za okres 2011 roku oraz I półrocza 2012 roku. 

Istotnie wzrosły również Należności krótkoterminowe osiągając dynamikę wzrostu wynoszącą ponad 115% 
kwartał do  kwartału. Tak duża dynamika wynika przede wszystkim z faktu bardzo  intensywnego  rozwoju 
sprzedaży usług finansowych, w tym przede wszystkim usługi faktoringu należności pełnego. 

Zobowiązania długoterminowe wykazane na dzień  bilansowy 30.06.2012  roku wynosiły 5.656.051,25 
(słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt  sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i 25/100 groszy) złotych i 
były istotnie większe niż wskazane na  dzień bilansowy 30.06.2011 roku. Przede wszystkim wynika to  z faktu 
włączeniu do Zobowiązań długoterminowych umowy o kredyt rewolwingowy zawartej z Krakowskim Bankiem 
Spółdzielczym z terminem spłaty przypadającym na dzień 31.08.2013 roku, jak również zobowiązań Spółki 
wynikających z emisji obligacji serii A w kwocie 3.435.000,00  złotych, których termin  spłaty przypada na 
23.08.2014 roku. 

Względem analogicznego okresu 2011 roku istotnie wzrosły też Zobowiązania krótkoterminowe.                        
W szczególności wzrost ten związany jest z rozwojem świadczonych usług faktoringu należności pełnego. 

Pozycja Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień 30.06.2012 roku zmniejszyła się względem stanu 
wykazanego na dzień 30.06.2011 roku. Zaznaczyć należy przy tym, że pozycja Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne na dzień 30.06.2011 roku była prezentowana w inny sposób. W ramach tej pozycji mieściły się 
również należności Spółki powstałe z tytułu dyskonta weksli. Obecnie pozycja  ta nie zawiera tych należności, 
które zostały wykazane w pozycji Inwestycje krótkoterminowe w pozostałych jednostkach - inne 
krótkoterminowe aktywa finansowe. 
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4.1.2.2 Rachunek zysków i strat

Dane w złotych II kwartał 2012r.    
za okres 

od 01.04.2012r. 
do 30.06.2012r.

I półrocze 2012r. 
za okres 

od 01.01.2012r. 
do 30.06.2012r.

II kwartał 2011r.    
za okres 

od 01.04.2011r. 
do 30.06.2011r.

I półrocze 2011r. 
za okres 

od 01.01.2011r. 
do 30.06.2011r.

Amortyzacja 26 241,07 zł 51 813,76 zł 15 218,37 zł 30 436,74 zł

Przychody netto ze sprzedaży 1 213 951,16 zł 2 122 455,67 zł 612 586,24 zł 1 169 196,94 zł

Zysk/strata na sprzedaży 682 519,72 zł 1 072 756,66 zł 270 295,18 zł 505 943,60 zł

Zysk/strata na działalności operacyjnej 685 869,31 zł 1 078 727,29 zł 282 598,04 zł 522 606,80 zł

Zysk/strata brutto 349 091,57 zł 542 481,56 zł 211 332,77 zł 346 888,28 zł

Zysk/strata netto 248 632,57 zł 432 850,56 zł 188 158,77 zł 304 022,28 zł

Analizując Rachunek zysków i strat za  II kwartał 2012  roku względem I kwartału 2011 roku wskazać należy na 
istotny wzrost Przychodów netto  ze sprzedaży, które osiągnęły dynamikę wzrostową wynoszącą  ponad  98,16% 
kwartał do kwartału. 

Nieco mniejszą  dynamikę wzrostową osiągnęły Przychody netto ze sprzedaży za  I półrocze 2012 roku 
względem I półrocza 2011 roku - dynamika ta wynosiła 81,53%. 

Konsekwencją zwiększenia Przychodów ze sprzedaży jest zwiększenie Zysku na sprzedaży, który za  II kwartał 
2012  roku był większy względem II kwartału 2011 roku o ponad  152,50%. Dynamika Zysku na sprzedaży za        
I półrocze 2012 roku względem I półrocza 2011 roku wynosiła 112,03%.

Podobną  dynamikę wzrostu, względem analogicznych okresów 2011 roku, zanotował Zysk na działalności 
operacyjnej, zarówno w okresie II kwartału 2012  roku wynoszącą  142,70%, jak również za  okres I półrocza 
2012 roku wynoszącą 106,41%
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W II kwartale 2012 roku Spółka wykazała Zysk brutto w wysokości 349.091,57 (słownie: trzysta  czterdzieści 
dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i 57/100  groszy) złotych, co stanowi wzrost wobec II kwartału 
2011 roku o  ponad 65,18%. W I półroczu 2012 roku Spółka osiągnęła Zysk brutto  w kwocie 542.481,56 
(słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 56/100 groszy) złotych, co 
stanowi wzrost wobec I półrocza 2011 roku o 56,38%. 

W II kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła  Zysk netto w wysokości 248.632,57 (słownie: dwieście czterdzieści 
osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa  złote i 57/100 groszy) złotych, co stanowi wzrost względem II kwartału 
2011 roku o  32,13%. W pierwszej połowie 2012 roku Zysk netto  wzrósł względem I połowy 2011 roku o  ponad 
42,37%. 

 
W nadchodzącym III kwartale 2012 roku Zarząd Spółki będzie koncentrował się nad dalszym zwiększaniem 
skali działalności Spółki poprzez dywersyfikację źródeł finansowania, zwiększenia obliga  kredytowego Spółki, a 
także zwiększaniu portfela nabytych wierzytelności faktoringowych, przychodu ze sprzedaży i zysku netto. 

Istotnym podkreślenia jest również fakt, iż  działalność operacyjna  Spółki w II kwartale 2011 roku polegająca 
również na analizie zagrożeń  związanych z niewywiązaniem się lub  nienależytym wywiązywaniem się 
kontrahentów (dłużników faktoringowych) z zapłaty za nabyty przez Spółkę portfel należności faktoringowych, 
nie odnotowała  żadnego  zdarzenia  szkodowego związanego  z koniecznością  dokonania odpisu 
aktualizacyjnego. Oznacza to, że przyjęte przez Spółkę procedury postępowania związanej z analizą sytuacji 
kontrahentów oraz weryfikujące istnienie i wysokość nabywanych należności faktoringowych dają  rękojmię 
bezpieczeństwa wykonywanych operacji gospodarczych. 
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4.2 Inne wydarzenia, które miały miejsce w II kwartale 2012 roku

Do innych zdarzeń, które miały miejsce w II kwartale 2012 roku zaliczyć należy w szczególności:
- zmiany w organach statutowych Spółki,
- dokonanie badania przedmiotu zastawu obligacji serii A.

4.2.1 Zmiany w organach Spółki

W II kwartale 2011 roku zaszły zmiany zarówno  w składzie Zarządu Spółki, jak również w składzie Rady 
Nadzorczej Spółki.

W dniu 26.06.2012 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Panią  Monikę Tymińską  
powierzając jej funkcję Członka Zarządu. 

W dniu 09.07.2012 roku Pan Krzysztof Kozok złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

O  powyższym Spółka informowała Raportami bieżącymi nr 54/2012  z dnia 27.06.2012  roku oraz nr 60/2012      
z dnia 10.07.2012 roku.

W dniu 18.05.2012 roku Pan Stanisław Rosa złożył rezygnację z pełnienia  funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Spółki. 

W dniu 04.07.2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą  nr 14 w sprawie powołania 
członka rady nadzorczej Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana dr hab. Jan Klimka.

O  powyższym Spółka  informowała Raportami bieżącymi nr 41/2012 z dnia  18.05.2012 roku oraz nr 59/2012 
z dnia 05.07.2012 roku.

W ocenie Zarządu Spółki dokonanie zmiany w organach statutowych Spółki nie będą  miały wpływu na bieżącą 
działalność Spółki.

4.2.2 Badanie przedmiotu zastawu obligacji serii A

W dniu  28.06.2012 roku Pan Marek Czarnota, radca  prawny reprezentujący Czarnota i Partnerzy Kancelarię 
Radców Prawnych, jako Administratora  Zastawu, na  podstawie Umowy o  pełnienie funkcji Administratora 
Zastawu przy emisji obligacji serii A, zawartej w dniu  10.02.2012 roku w Warszawie pomiędzy Spółką, a 
Administratorem Zastawu, dokonał szczegółowego badania prawidłowości zabezpieczenia obligacji zastawem 
rejestrowym na  zbiorze wierzytelności Spółki oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na 
zastrzeżonym rachunku bankowym Spółki w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie na podstawie 
dokumentów w siedzibie Spółki. 

Z przeprowadzonego  badania sporządzony został "Protokół szczegółowego  badania  zabezpieczenia  obligacji 
zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności AKCEPT Finance S.A. oraz zastawem rejestrowym na 
wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym AKCEPT Finance S.A. w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym w Krakowie na podstawie dokumentów w siedzibie zastawcy", w którym Administrator Zastawu 
stwierdził między innymi, iż:

1/  zbiór wierzytelności istniejących i przyszłych o  zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, 
składający się na przedmiot Zastawu na Zbiorze Wierzytelności według prowadzonej przez Zastawcę Listy 
Zbioru A obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich, spełniające cechy określone w umowie 
zastawniczej; 
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2/ Rachunek zastrzeżony Zastawcy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, objęty 
zastawem na wierzytelnościach na  rachunku zastrzeżonym, jest jedynym rachunkiem rozliczeniowym dla 
celów rozliczania wierzytelności faktoringowych nabywanych ze środków wypłacanych z tego rachunku,

3/  Suma  należności z faktur wchodzących w skład zbioru pozostająca do zapłaty, według  stanu ustalonego na 
dzień 28.06.2012 roku stanowi kwotę: 5.174.610,00 złotych,

4/  Wartość łączna przedmiotu zabezpieczenia obligacji zastawem na  zbiorze wierzytelności objętych Zbiorem 
Wierzytelności ujawnionym na  Liście Zbioru A i zastawem na rachunku zastrzeżonym ustalona na  dzień 
28.06.2012 roku stanowi kwotę: 5.227.860,02 złotych, tj. równowartość 152,15 % wartości nominalnej 
przydzielonych Obligacji serii A na dzień badania, zgodnie z warunkami emisji Obligacji,

5/  Administrator Zastawu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Kolejne badanie prawidłowości zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności 
Spółki oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym Spółki w 
Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, stosownie do  zawartej Umowy o pełnienie funkcji 
Administratora Zastawu przy emisji obligacji serii A odbędzie się w trzecim kwartale 2012 roku. 

W kolejnych miesiącach Spółka zamierza  skoncentrować swoje działania na dalszym pozyskaniu klientów oraz 
kapitału obrotowego. 
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5. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2 kwartały 2012 
 roku 

5.1 Bilans na dzień 30.06.2012 roku

AKTYWA (w złotych) Dane na 30.06.2012r. Dane na 30.06.2011r.

A.    Aktywa trwałe 398 681,97 zł 762 030,45 zł

I.      Wartości niematerialne i prawne 62 062,16 zł 82 419,59 zł

1.     Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł

2.    Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł

3.    Inne wartości niematerialne i prawne 62 062,16 zł 82 419,59 zł

4.    Zaliczka na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł

II.     Rzeczowe aktywa trwałe 327 784,81 zł 151 243,56 zł

1.      Środki trwałe 225 870,22 zł 151 243,56 zł

a)    Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 zł 0,00 zł

b)    Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł

c)     Urządzenia techniczne i maszyny 20 943,59 zł 7 310,88 zł

d)    Środki transportu 198 070,26 zł 140 328,31 zł

e)    Inne środki trwałe 6 856,37 zł 3 604,37 zł

2.    Środki trwałe w budowie 101 914,59 zł 0,00 zł

3.    Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł

III.    Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

IV.   Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 501 047,30 zł

1.      Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł

2.    Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł

3.    Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 501 047,30 zł

a)    W jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

b)    W pozostałych jednostkach 0,00 zł 501 047,30 zł

         - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł

         - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł

         - udzielone pożyczki 0,00 zł 501 047,30 zł

         - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł

4.    Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

V.    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 835,00 zł 27 320,00 zł

1.      Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 835,00 zł 27 320,00 zł
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AKTYWA (w złotych) Dane na 30.06.2012r. Dane na 30.06.2011r.

2.     Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł

B.      Aktywa obrotowe 25 064 091,03 zł 10 296 289,28 zł

I.      Zapasy 0,00 zł 0,00 zł

II.     Należności krótkoterminowe 18 669 694,54 zł 8 665 656,65 zł

1.     Należności od jednostek powiązanych 137 095,33 zł 316 202,13 zł

a)    Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 zł 4 616,80 zł

        do 12 miesięcy 0,00 zł 4 616,80 zł

        powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

b)    Inne 137 095,33 zł 311 585,33 zł

2.    Należności od pozostałych jednostek 18 532 599,21 zł 8 349 454,52 zł

a)    Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 238 832,31 zł 96 716,48 zł

        do 12 miesięcy 238 832,31 zł 96 716,48 zł

        powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

b)    Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
        oraz innych świadczeń

894,70 zł 0,00 zł

c)     Inne 69 812,64 zł 109 580,72 zł

d)    należności z tytułu faktoringu 18 223 059,56 zł 8 143 157,32 zł

e)    dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł

III.    Inwestycje krótkoterminowe 6 076 367,51 zł 1 551 397,72 zł

1.      Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 076 367,51 zł 1 551 397,72 zł

a)     W jednostkach powiązanych 1 023 803,52 zł 388 161,14 zł

         - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł

         - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł

         - udzielone pożyczki 1 023 803,52 zł 388 161,14 zł

         - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł

b)     W pozostałych jednostkach 5 028 989,23 zł 1 158 570,39 zł

         - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł

         - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł

         - udzielone pożyczki 1 583 672,93 zł 279 393,52 zł

         - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 3 445 316,30 zł 879 176,87 zł

c)     Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 574,76 zł 4 666,19 zł

         - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 23 574,76 zł 4 666,19 zł

         - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł

2.    Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł

Strona 16



 www.akceptfinance.pl

AKTYWA (w złotych) Dane na 30.06.2012r. Dane na 30.06.2011r.

IV.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 318 028,98 zł 79 234,91 zł

        Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 318 028,98 zł 79 234,91 zł

AKTYWA  Razem 25 462 773,00 zł 11 058 319,73 zł
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PASYWA (w złotych) Dane na 30.06.2012r. Dane za 30.06.2011r.

A.    Kapitał własny 7 000 745,65 zł 3 536 867,18 zł

I.      Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł

II.     Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł

III.    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy 1 567 895,09 zł 232 844,90 zł

V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 zł 0,00 zł

VIII. Zysk (strata) netto 432 850,56 zł 304 022,28 zł

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł

X. Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji 0,00 zł 0,00 zł

B.      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 462 027,35 zł 7 521 452,55 zł

I.      Rezerwy na zobowiązania 42 056,00 zł 39 932,00 zł

1.      Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42 056,00 zł 39 932,00 zł

2.     Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 zł 0,00 zł

3.     Pozostałe rezerwy 0,00 zł 0,00 zł

II.     Zobowiązania długoterminowe 5 656 051,25 zł 69 859,47 zł

1.      Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

2.     Wobec pozostałych jednostek 5 656 051,25 zł 69 859,47 zł

a)      kredyty i pożyczki 2 152 340,02 zł 0,00 zł

b)     z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 435 000,00 zł 0,00 zł

c)     inne zobowiązania finansowe 68 711,23 zł 0,00 zł

d)    inne 0,00 zł 69 859,47 zł

III.    Zobowiązania krótkoterminowe 12 758 355,44 zł 7 396 742,57 zł

1.      Wobec jednostek powiązanych 151 000,00 zł 6 910,55 zł

a)    Z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 0,00 zł 6 910,55 zł

        do 12 miesięcy 0,00 zł 6 910,55 zł

        powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

b)    Inne 151 000,00 zł 0,00 zł

2.     Wobec pozostałych jednostek 12 607 355,44 zł 7 389 832,02 zł

a)    Kredyty i pożyczki 8 598 067,91 zł 6 043 738,33 zł

b)    Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł

c)    Inne zobowiązania finansowe 75 690,54 zł 0,00 zł
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PASYWA (w złotych) Dane na 30.06.2012r. Dane za 30.06.2011r.

d)    Z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 82 720,50 zł 16 081,85 zł

        do 12 miesięcy 82 720,50 zł 16 081,85 zł

        powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł

e)    Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 zł 0,00 zł

f)     Zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł

g)    Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 366 560,30 zł 80 745,02 zł

h)    Z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł 5,01 zł

i)      Inne 135 600,86 zł 46 597,55 zł

j)      Zobowiązania faktoringowe 3 348 715,33 zł 1 202 664,26 zł

3.     Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł

IV.   Rozliczenia międzyokresowe 5 564,66 zł 14 918,51 zł

1.      Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł

2.     Inne rozliczenia międzyokresowe 5 564,66 zł 14 918,51 zł

        długoterminowe 0,00 zł 9 816,41 zł

        krótkoterminowe 5 564,66 zł 5 102,10 zł

PASYWA Razem 25 462 773,00 zł 11 058 319,73 zł
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5.2 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych) Dane w zł za okres
od 01.01.2012r.                         

do 30.06.2012r.

Dane w zł za okres
od 01.01.2011r.                         

do 30.06.2011r.

A.    Przychody netto ze sprzedaży i zrównania z nimi, w tym: 2 122 455,67 zł 1 169 196,94 zł

       od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

I.     Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 122 455,67 zł 1 169 196,94 zł

II.    Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna) 

0,00 zł 0,00 zł

III.   Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 zł 0,00 zł

IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł

B.    Koszty działalności operacyjnej 1 049 699,01 zł 663 253,34 zł

I.     Amortyzacja 51 813,76 zł 30 436,74 zł

II.    Zużycie materiałów i energii  47 032,56 zł 34 629,09 zł

III.   Usługi obce 324 693,17 zł 247 915,86 zł

IV.   Podatki i opłaty 41 210,82 zł 18 698,21 zł

       podatek akcyzowy 0,00 zł 0,00 zł

V.    Wynagrodzenia 452 652,74 zł 245 553,21 zł

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 94 708,38 zł 42 304,78 zł

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 37 587,58 zł 43 715,45 zł

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł

C.    Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 072 756,66 zł 505 943,60 zł

D.    Pozostałe przychody operacyjne 5 971,15 zł 18 161,45 zł

I.     Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 630,96 zł 0,00 zł

II.    Dotacje 0,00 zł 0,00 zł

III.   Inne przychody operacyjne 5 340,19 zł 18 161,45 zł

E.    Pozostałe koszty operacyjne 0,52 zł 1 498,25 zł

I.     Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł

II.    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł

III.   Inne koszty operacyjne 0,52 zł 1 498,25 zł

F.     Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 1 078 727,29 zł 522 606,80 zł

G.   Przychody finansowe 82 974,97 zł 75 445,10 zł

I.     Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 zł 0,00 zł

       od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

II.    Odsetki, w tym: 80 742,81 zł 74 624,97 zł

       od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych) Dane w zł za okres
od 01.01.2012r.                         

do 30.06.2012r.

Dane w zł za okres
od 01.01.2011r.                         

do 30.06.2011r.

III.   Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł

IV.   Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł

V.    Inne 2 232,16 zł 820,13 zł

H.   Koszty finansowe 619 220,70 zł 251 163,62 zł

I.     Odsetki, w tym: 619 220,70 zł 251 154,81 zł

       dla jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł

II.    Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł

III.   Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł

IV.   Inne 0,00 zł 8,81 zł

I.      Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 542 481,56 zł 346 888,28 zł

J.     Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 zł 0,00 zł

1.    Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł

2.   Straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł

K.   Zysk (strata) brutto (I+/-J) 542 481,56 zł 346 888,28 zł

L.    Podatek dochodowy 109 631,00 zł 42 866,00 zł

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 zł 0,00 zł

N.    Zysk (strata) netto (K-L-M) 432 850,56 zł 304 022,28 zł
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6. Stanowisko Zarządu na temat realizacji prognoz 

 finansowych
6.1 Realizacja prognoz finansowych na 2012 rok

Zarząd Spółki oświadcza, że w nawiązaniu do  Raportu bieżącego nr 107/2011 z dnia 16.12.2011 roku 
skorygowanego  Raportem bieżącym nr 108/2011 z dnia  17.12.2011 roku podał  na lata 2012 - 2013 następujące 
prognozy finansowe:

Dane w złotych Prognoza finansowa na 
2012 rok

Prognoza finansowa 
na 2013 rok

Obrót faktoringowy 90 000 000,00 zł 110 000 000,00 zł

Przychody netto ze sprzedaży 5 500 000,00 zł 6 500 000,00 zł

EBIT 3 370 000,00 zł 4 226 000,00 zł

Zysk brutto 1 270 000,00 zł 2 326 000,00 zł

Zysk netto 1 029 000,00 zł 1 884 000,00 zł

Emitent założył również, iż w okresie objętym prognozą:

§ w pierwszym  kwartale 2012 roku, pozyska  kapitał obrotowy na  świadczeniu  usług faktoringu  należności w 
wysokości 15.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji serii A,

§ warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom,
§ nie nastąpi pogorszenie koniunktury gospodarczej panującej obecnie na polskim rynku, 
§ nie nastąpi znaczny wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych,
§ nie wystąpią  zdarzenia  nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na działalność Spółki lub  rynki, na 

których działa.

Po I półroczu 2012 roku Zarząd Spółki przedstawia realizację w/w prognoz na 2012 rok:

Dane w złotych Prognoza finansowa na 
2012 rok

Realizacja Prognozy 
finansowej na 2012 rok

Realizacja Prognozy/
Prognoza

Obrót faktoringowy 90 000 000,00 zł 30 261 891,66 zł 33,62%

Przychody netto ze sprzedaży 5 500 000,00 zł 2 122 455,67 zł 38,59%

EBIT 3 370 000,00 zł 1 078 727,29 zł 32,01%

Zysk brutto 1 270 000,00 zł 542 481,56 zł 42,72%

Zysk netto 1 029 000,00 zł 432 850,56 zł 42,07%

W ocenie Zarządu Spółki znacznie większą dynamikę wzrostu Spółka  winna uzyskać w II półroczy 2012 roku, 
co w konsekwencji winno doprowadzić do realizacji założonych prognoza na 2012 rok. 
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7. Oświadczenie Zarządu Spółki 
Zarząd Spółki oświadcza, że wedle jego  najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównawcze 
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową  Spółki AKCEPT Finance S.A. oraz jej wynik 
finansowy. 

 ____________________     ____________________
  Paweł Barański       Monika Tymińska
               Prezes Zarządu                          Członek Zarządu
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