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I.I.I.I. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 

1.1.1.1. Dane podstawowe o Grupie KapitałowejDane podstawowe o Grupie KapitałowejDane podstawowe o Grupie KapitałowejDane podstawowe o Grupie Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej DTP S.A. wchodziły następujące spółki: Debt Trading Partners
Sp. z o.o. S.K.A., Debt Trading Partners Sp. z o.o., oraz Kancelaria DTLex 
Spółka Adwokacka S.K.A. Finanse Ratalne 

 

Struktura Grupy Kapitałowej DTPStruktura Grupy Kapitałowej DTPStruktura Grupy Kapitałowej DTPStruktura Grupy Kapitałowej DTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Emitent 

 

                                                           
1 Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z 
o.o. S.K.A. 
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INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ     

Dane podstawowe o Grupie KapitałowejDane podstawowe o Grupie KapitałowejDane podstawowe o Grupie KapitałowejDane podstawowe o Grupie Kapitałowej1111    

W skład Grupy Kapitałowej DTP S.A. wchodziły następujące spółki: Debt Trading Partners
Sp. z o.o. S.K.A., Debt Trading Partners Sp. z o.o., oraz Kancelaria DTLex 

S.K.A. Finanse Ratalne Sp. z o.o. 

Struktura Grupy Kapitałowej DTPStruktura Grupy Kapitałowej DTPStruktura Grupy Kapitałowej DTPStruktura Grupy Kapitałowej DTP    

                   

Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z 

100%100%100%100%    

100%100%100%100%    

100%100%100%100%    
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W skład Grupy Kapitałowej DTP S.A. wchodziły następujące spółki: Debt Trading Partners 
Sp. z o.o. S.K.A., Debt Trading Partners Sp. z o.o., oraz Kancelaria DTLex Berych-Fengler 

Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z 



 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Dane podstawowe spółki dominującejDane podstawowe spółki dominującejDane podstawowe spółki dominującejDane podstawowe spółki dominującej

 

Siedziba 
Adres 
Telefon 
Fax 
Adres poczty elektronicznej 
Adres strony internetowej 
Przedmiot działalności 
Forma prawna 
Kapitał zakładowy 

KRS 

REGON 
NIP 

3.3.3.3. Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Działalność Grupy DTP koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności 
z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i uży
zlecenia obsługi wierzytelności wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, pośredniczy 
w nabywaniu portfeli wierzytelności, w organizacji windykacji prawnej, oraz pośredniczy 
w zlecaniu przez Klientów portfeli wierzytelności do stałej obsługi, na własny rachunek 
przeprowadza wyceny (badania due

 

4.4.4.4. Grupa kapitałowa i jej jednostki zależneGrupa kapitałowa i jej jednostki zależneGrupa kapitałowa i jej jednostki zależneGrupa kapitałowa i jej jednostki zależne

 

 

Dane podstawowe spółki dominującejDane podstawowe spółki dominującejDane podstawowe spółki dominującejDane podstawowe spółki dominującej    

DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.    

Warszawa 
02-672 warszawa, ul. Domaniewska 42 
+48 22 852 05 52 
+48 22 852 05 52 
Office@dtpartners.pl 
www.dtpartners.pl 
Holding finansowy 
Spółka akcyjna 
Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.5
na: 
a) 1.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii A
b) 29.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii B
c) 5.714.000 akcji nieuprzywilejowanych serii C
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000385173 
142920302 
5213602553 
 
 

Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności    

koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności 
z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Grupa o
zlecenia obsługi wierzytelności wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, pośredniczy 

rzytelności, w organizacji windykacji prawnej, oraz pośredniczy 
w zlecaniu przez Klientów portfeli wierzytelności do stałej obsługi, na własny rachunek 
przeprowadza wyceny (badania due-diligence). 

Grupa kapitałowa i jej jednostki zależneGrupa kapitałowa i jej jednostki zależneGrupa kapitałowa i jej jednostki zależneGrupa kapitałowa i jej jednostki zależne    

Podmiot nabywający i prowadzący windykację portfeli 
wierzytelności z branży bankowej, telekomunikacyjnej 
i medycznej. Spółka obsługuje portfele nabyte na własny
rachunek oraz przejęte w formie usługi inkasa. 
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672 warszawa, ul. Domaniewska 42  

.571.400 i dzieli się 

1.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii A 
nieuprzywilejowanych  serii B 

5.714.000 akcji nieuprzywilejowanych serii C 
onowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności  
teczności publicznej. Grupa organizuje 

zlecenia obsługi wierzytelności wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, pośredniczy  
rzytelności, w organizacji windykacji prawnej, oraz pośredniczy  

w zlecaniu przez Klientów portfeli wierzytelności do stałej obsługi, na własny rachunek 

prowadzący windykację portfeli 
wierzytelności z branży bankowej, telekomunikacyjnej  
i medycznej. Spółka obsługuje portfele nabyte na własny 

formie usługi inkasa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład skonsolidowanego sprawozdania 
o rachunkowości, wchodzi jedynie spółka Debt Tradin

 

5.5.5.5. Władze SpółkiWładze SpółkiWładze SpółkiWładze Spółki    

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład 
Zarządu DTP S.A. wchodzą: 

1. Michał Handzlik Członek Zarządu
2. Jarosław Simbor  Członek Zarządu

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład 
Zarządu spółki zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. wchodzą:

1. Michał Handzlik   Prezes Zarządu
2. Jarosław Simbor  Wiceprezes Zarządu

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady 
Nadzorczej DTP S.A. wchodzą:

1. Edmund Mzyk   Członek Rady Nadzorczej
2. Robert Ditrych   Członek Rady Nadzorczej
3. Sebastian Kuciński  Członek 
4. Waldemar Paturej  Członek Rady Nadzorczej
5. Jakub Ryba   Członek Rady Nadzorczej
6. Piotr Tutak   Członek Rady Nadzorczej

 

Podmiot pełniący funkcję jedynego komplementariusza
w spółce Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.
specjalizuje w wycenie portfeli wierzytelności.

Kancelaria adwokacka która zajmuję się głównie obsługą 
prawną na etapie sądowym jak również egzekucyjnym, 
zakupionych portfeli wierzytelności oraz por
zlecenie klienta. 

Finanse Ratalne Sp. z o.o. to spółka z branży finans
której główna działalność skoncentrowana jest na 
udzielaniu pożyczek ratalnych, za pośrednictwem różnych 
kanałów sprzedaży. 

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 58 ustawy
wchodzi jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład 

Członek Zarządu 
Członek Zarządu 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład 
spółki zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. wchodzą: 

Prezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady 
Nadzorczej DTP S.A. wchodzą: 

Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
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odmiot pełniący funkcję jedynego komplementariusza 
w spółce Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. Spółka 
specjalizuje w wycenie portfeli wierzytelności. 

ancelaria adwokacka która zajmuję się głównie obsługą 
prawną na etapie sądowym jak również egzekucyjnym, 
zakupionych portfeli wierzytelności oraz portfeli na 

Finanse Ratalne Sp. z o.o. to spółka z branży finansowej, 
skoncentrowana jest na 

udzielaniu pożyczek ratalnych, za pośrednictwem różnych 

a podstawie art. 58 ustawy 
Partners Sp. z o.o. S.K.A. 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady 



 

 

 

 

 

 

 

oraz spółki zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.
 

1. Edmund Mzyk   Członek Rady Nadzorczej
2. Robert Ditrych   Członek Rady Nadzorczej
3. Sebastian Kuciński  Członek Rady Nadzorczej
4. Waldemar Paturej  Członek Rady Nadzorczej
5. Jakub Ryba   Członek Rady Nadzorczej
6. Piotr Tutak   Członek Rady Nadzorczej

 

II.II.II.II. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.

 

1.1.1.1. Wybrane WskaźnikiWybrane WskaźnikiWybrane WskaźnikiWybrane Wskaźniki

Wskaźniki finansowe na dzień 30.06.2012r.Wskaźniki finansowe na dzień 30.06.2012r.Wskaźniki finansowe na dzień 30.06.2012r.Wskaźniki finansowe na dzień 30.06.2012r.

WskaźnikWskaźnikWskaźnikWskaźnikiiii 

Rentowność sprzedażyRentowność sprzedażyRentowność sprzedażyRentowność sprzedaży    
ROEROEROEROE4444    
ROAROAROAROA5555    
EBITEBITEBITEBIT6666    
EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA7777    
źródło: Emitent 
 
Dodatkowe wyjaśnienia: 
 

• Wskaźnik rentowności sprzedażyWskaźnik rentowności sprzedażyWskaźnik rentowności sprzedażyWskaźnik rentowności sprzedaży

• Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)

początek okresu + kapitał własny na koniec okresu)/2]

• Wskaźnik rentowności majątku (ROA)Wskaźnik rentowności majątku (ROA)Wskaźnik rentowności majątku (ROA)Wskaźnik rentowności majątku (ROA)

okresu + aktywa ogółem na koniec okresu)/2]

                                                           
2 Grupa DTP podlega konsolidacji  od 01.06.2011r. w związku z tym brak jest danych
3 Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. 
4
 Wskaźnik uroczniony 

5 Wskaźnik uroczniony 
6 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego 
zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki)
7 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działa
zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki)

 

oraz spółki zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.: 

Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 

DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.     2222    3333

Wybrane WskaźnikiWybrane WskaźnikiWybrane WskaźnikiWybrane Wskaźniki    

Wskaźniki finansowe na dzień 30.06.2012r.Wskaźniki finansowe na dzień 30.06.2012r.Wskaźniki finansowe na dzień 30.06.2012r.Wskaźniki finansowe na dzień 30.06.2012r.        

Grupy Kapitałowej DTP S.A.Grupy Kapitałowej DTP S.A.Grupy Kapitałowej DTP S.A.Grupy Kapitałowej DTP S.A.
IIQ IIQ IIQ IIQ 2012r.2012r.2012r.2012r.    

29,95%29,95%29,95%29,95%    
11,9611,9611,9611,96%%%%    
9,449,449,449,44%%%%    

2222    935935935935    473473473473    
3 664 7663 664 7663 664 7663 664 766    

Wskaźnik rentowności sprzedażyWskaźnik rentowności sprzedażyWskaźnik rentowności sprzedażyWskaźnik rentowności sprzedaży – wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży;

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – zysk netto/[(kapitał własny na 

początek okresu + kapitał własny na koniec okresu)/2] 

Wskaźnik rentowności majątku (ROA)Wskaźnik rentowności majątku (ROA)Wskaźnik rentowności majątku (ROA)Wskaźnik rentowności majątku (ROA) – zyska netto/[(aktywa ogółem na początku 

kresu + aktywa ogółem na koniec okresu)/2] 

                   

Grupa DTP podlega konsolidacji  od 01.06.2011r. w związku z tym brak jest danych porównywalnych do I
Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. 

Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego 
zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) 

Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego 
zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) 

 str. 6 

3333    

Grupy Kapitałowej DTP S.A.Grupy Kapitałowej DTP S.A.Grupy Kapitałowej DTP S.A.Grupy Kapitałowej DTP S.A.    

wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży; 

zysk netto/[(kapitał własny na 

zyska netto/[(aktywa ogółem na początku 

porównywalnych do II Q 2011r. 
Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.  

Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego 

lności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego 



 

 

 

 

 

 

 

• EBITEBITEBITEBIT – Zysk netto 

• EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA – Zysk netto + Amortyzacja + Odsetki

 

2.2.2.2. Skonsolidowany bilans DTP S.A.Skonsolidowany bilans DTP S.A.Skonsolidowany bilans DTP S.A.Skonsolidowany bilans DTP S.A.

DaneDaneDaneDane    finansowe z bilansu na dzień 30finansowe z bilansu na dzień 30finansowe z bilansu na dzień 30finansowe z bilansu na dzień 30

AKTYWAAKTYWAAKTYWAAKTYWA 

AKTYWA TRWAŁEAKTYWA TRWAŁEAKTYWA TRWAŁEAKTYWA TRWAŁE 

Wartości Wartości Wartości Wartości niematerialne i prawneniematerialne i prawneniematerialne i prawneniematerialne i prawne

Należności długoterminoweNależności długoterminoweNależności długoterminoweNależności długoterminowe

Inwestycje długoterminoweInwestycje długoterminoweInwestycje długoterminoweInwestycje długoterminowe 

Długoterminowe aktywa finansoweDługoterminowe aktywa finansoweDługoterminowe aktywa finansoweDługoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach zależnych i współzależnych a) w jednostkach zależnych i współzależnych a) w jednostkach zależnych i współzależnych a) w jednostkach zależnych i współzależnych 

niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą 
proporcjonalnąproporcjonalnąproporcjonalnąproporcjonalną    

----    udziały lub akcjeudziały lub akcjeudziały lub akcjeudziały lub akcje    
AKTYWA OBROTOWEAKTYWA OBROTOWEAKTYWA OBROTOWEAKTYWA OBROTOWE 

Należności krótkoterminoweNależności krótkoterminoweNależności krótkoterminoweNależności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanychNależności od jednostek powiązanychNależności od jednostek powiązanychNależności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

Należności od pozostałych jednostekNależności od pozostałych jednostekNależności od pozostałych jednostekNależności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeńspołecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeńspołecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeńspołecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
Inwestycje krótkoterminoweInwestycje krótkoterminoweInwestycje krótkoterminoweInwestycje krótkoterminowe 
Krótkoterminowe aktywa finansoweKrótkoterminowe aktywa finansoweKrótkoterminowe aktywa finansoweKrótkoterminowe aktywa finansowe

                ----    środki pieniężne i inne aktywa pieniężneśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężneśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężneśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
----    środki pieniężne w kasie i na rachunkachśrodki pieniężne w kasie i na rachunkachśrodki pieniężne w kasie i na rachunkachśrodki pieniężne w kasie i na rachunkach
----    inne inne inne inne aktywa pieniężneaktywa pieniężneaktywa pieniężneaktywa pieniężne    

AKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEM 
 

PASYWAPASYWAPASYWAPASYWA 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 

Kapitał (fundusz) podstawowyKapitał (fundusz) podstawowyKapitał (fundusz) podstawowyKapitał (fundusz) podstawowy 

Kapitał (fundusz) zapasowyKapitał (fundusz) zapasowyKapitał (fundusz) zapasowyKapitał (fundusz) zapasowy 

Zysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) netto 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

 

Zysk netto + Amortyzacja + Odsetki 

Skonsolidowany bilans DTP S.A.Skonsolidowany bilans DTP S.A.Skonsolidowany bilans DTP S.A.Skonsolidowany bilans DTP S.A.    

finansowe z bilansu na dzień 30finansowe z bilansu na dzień 30finansowe z bilansu na dzień 30finansowe z bilansu na dzień 30.06.2012r..06.2012r..06.2012r..06.2012r.    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Stan na 30.06Stan na 30.06Stan na 30.06Stan na 30.06

niematerialne i prawneniematerialne i prawneniematerialne i prawneniematerialne i prawne    

Należności długoterminoweNależności długoterminoweNależności długoterminoweNależności długoterminowe 

 

Długoterminowe aktywa finansoweDługoterminowe aktywa finansoweDługoterminowe aktywa finansoweDługoterminowe aktywa finansowe    
a) w jednostkach zależnych i współzależnych a) w jednostkach zależnych i współzależnych a) w jednostkach zależnych i współzależnych a) w jednostkach zależnych i współzależnych 

niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą 

Należności krótkoterminoweNależności krótkoterminoweNależności krótkoterminoweNależności krótkoterminowe 

Należności od jednostek powiązanychNależności od jednostek powiązanychNależności od jednostek powiązanychNależności od jednostek powiązanych    
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:    

Należności od pozostałych jednostekNależności od pozostałych jednostekNależności od pozostałych jednostekNależności od pozostałych jednostek    
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń ubezpieczeń ubezpieczeń ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeńspołecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeńspołecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeńspołecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń    
 

Krótkoterminowe aktywa finansoweKrótkoterminowe aktywa finansoweKrótkoterminowe aktywa finansoweKrótkoterminowe aktywa finansowe    
środki pieniężne i inne aktywa pieniężneśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężneśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężneśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne    
środki pieniężne w kasie i na rachunkachśrodki pieniężne w kasie i na rachunkachśrodki pieniężne w kasie i na rachunkachśrodki pieniężne w kasie i na rachunkach    

    

Stan na 30.06.2012r.Stan na 30.06.2012r.Stan na 30.06.2012r.Stan na 30.06.2012r.

 

 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 
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Stan na 30.06Stan na 30.06Stan na 30.06Stan na 30.06.2012r..2012r..2012r..2012r.

56 1056 1056 1056 101111    

16 990 

0,00 

38 249 

38 249 

38 249 
241 

45 0845 0845 0845 089999    

3 361 

2 576 
249 
786 

541 
41 456 
41 456 
10 048 

153 
9 893 

101 18101 18101 18101 189999    

Stan na 30.06.2012r.Stan na 30.06.2012r.Stan na 30.06.2012r.Stan na 30.06.2012r. 

76 8676 8676 8676 867777    

3 571 

67 785 

4 557 

24 3224 3224 3224 323333    



 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy na zobowiązaniaRezerwy na zobowiązaniaRezerwy na zobowiązaniaRezerwy na zobowiązania 

Pozostałe rezerwyPozostałe rezerwyPozostałe rezerwyPozostałe rezerwy    

Zobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanychWobec jednostek powiązanychWobec jednostek powiązanychWobec jednostek powiązanych    

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

----    do 12 miesięcydo 12 miesięcydo 12 miesięcydo 12 miesięcy    

b) inneb) inneb) inneb) inne    

Wobec Wobec Wobec Wobec pozostałych jednostekpozostałych jednostekpozostałych jednostekpozostałych jednostek    

c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

----    do 12 miesięcydo 12 miesięcydo 12 miesięcydo 12 miesięcy    

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeńd) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeńd) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeńd) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEM 
 

źródło: Emitent 
 
 

3.3.3.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

Skonsolidowany rachunek zysków i stratSkonsolidowany rachunek zysków i stratSkonsolidowany rachunek zysków i stratSkonsolidowany rachunek zysków i strat

WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    

Przychody netto ze sprzedaży  Przychody netto ze sprzedaży  Przychody netto ze sprzedaży  Przychody netto ze sprzedaży  
Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej 
AmortyzacjaAmortyzacjaAmortyzacjaAmortyzacja    
Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
Zysk (strata) bruttoZysk (strata) bruttoZysk (strata) bruttoZysk (strata) brutto 
Zysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) netto 

 
źródło: Emitent 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe 

    

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    

    

c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeńd) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeńd) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeńd) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń    

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat     DTP DTP DTP DTP S.A.S.A.S.A.S.A.    

Skonsolidowany rachunek zysków i stratSkonsolidowany rachunek zysków i stratSkonsolidowany rachunek zysków i stratSkonsolidowany rachunek zysków i strat    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

    
II Q 2012II Q 2012II Q 2012II Q 2012    

Przychody netto ze sprzedaży  Przychody netto ze sprzedaży  Przychody netto ze sprzedaży  Przychody netto ze sprzedaży   3 237 
Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej  3 330 

123 
2 257 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej  2 257 
2 257 

2222    256256256256    

 str. 8 

355 

94 
14 900 

8 450 

319 
75 
75 

244 
8 131 

181 
181 
124 

101 18101 18101 18101 189999    

    
NarastającoNarastającoNarastającoNarastająco    

5 575 
5 131 
224 

4 558 
4 558 
4 558 

4 5574 5574 5574 557    



 

 

 

 

 

 

 

III.III.III.III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, 
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

 

Główne czynniki oraz zdarzenia które miały znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 
w raportowanym okresie: 

DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW 

Obligacje spółki zależnej Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. zadebiutowały 
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst dnia 06 czerwca 2012r. do obrotu 
wprowadzono 13 400 sztuk obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej wynoszącej 
13 400 tys. pln. Emisje papierów dłużnych pozwalają na realizację strategicznych założeń 
Spółki tj. zwiększenia udziału w  rynku windykacyjnym. Spółka założyła wykorzystanie tej formy 
finansowania na inwestycje w portfele wierzytelności.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJI

Dnia 3 kwietnia 2012 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DTP S.A. podjęto uchwałę 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, który
wynosił 3.571.400 pln i dzieli
wartości nominalnej 0,10 pln 

Akcjonariat na dzień 27.07.2012Akcjonariat na dzień 27.07.2012Akcjonariat na dzień 27.07.2012Akcjonariat na dzień 27.07.2012

Lp.Lp.Lp.Lp.    Dane akcjoDane akcjoDane akcjoDane akcjonariuszanariuszanariuszanariusza    
1.1.1.1.    Paged 
2.2.2.2.    Jamico Sp. z o.o. S.K.A. 
3.3.3.3.    Rubicon Partners NFI 
4.4.4.4.    Altus TFI 
5.5.5.5.    Pozostali 
Kapitał zakładowy razemKapitał zakładowy razemKapitał zakładowy razemKapitał zakładowy razem    
źródło: Emitent 

 

Do głównych akcjonariuszy naszej spółki 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, 
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Główne czynniki oraz zdarzenia które miały znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 

DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW DEBIUT W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU GPW ––––    CATALYSTCATALYSTCATALYSTCATALYST    

Obligacje spółki zależnej Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. zadebiutowały 
m systemie obrotu na Catalyst dnia 06 czerwca 2012r. do obrotu 

sztuk obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej wynoszącej 
Emisje papierów dłużnych pozwalają na realizację strategicznych założeń 

udziału w  rynku windykacyjnym. Spółka założyła wykorzystanie tej formy 
finansowania na inwestycje w portfele wierzytelności. 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJIKAPITAŁ ZAKŁADOWY, CENA AKCJI    

Dnia 3 kwietnia 2012 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DTP S.A. podjęto uchwałę 
przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, który na dzień 30

i dzielił się na 35.714.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciel
 każda. 

Akcjonariat na dzień 27.07.2012Akcjonariat na dzień 27.07.2012Akcjonariat na dzień 27.07.2012Akcjonariat na dzień 27.07.2012    

Udział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowym
54,12% 

 16,00% 
9,36% 
4,46% 
16,06% 
100%100%100%100%    

Do głównych akcjonariuszy naszej spółki zaliczamy: 

Działalność całej Grupy Paged koncentruje się 
obecnie w trzech segmentach: handlowym, 
sklejkowym i meblowym. Działalność handlową 
spółka prowadzi w formie sieci składów 
agencyjnych na terenie Polski 

 str. 9 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, 
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEKTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE    

Główne czynniki oraz zdarzenia które miały znaczący wpływ na osiągnięte wyniki  

    

Obligacje spółki zależnej Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. zadebiutowały  
m systemie obrotu na Catalyst dnia 06 czerwca 2012r. do obrotu 

sztuk obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej wynoszącej 
Emisje papierów dłużnych pozwalają na realizację strategicznych założeń 

udziału w  rynku windykacyjnym. Spółka założyła wykorzystanie tej formy 

Dnia 3 kwietnia 2012 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DTP S.A. podjęto uchwałę  
na dzień 30 czerwca 2012r. 

sztuk akcji zwykłych na okaziciela o 

Udział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowym    

Działalność całej Grupy Paged koncentruje się 
obecnie w trzech segmentach: handlowym, 
sklejkowym i meblowym. Działalność handlową 
spółka prowadzi w formie sieci składów 
agencyjnych na terenie Polski  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 29 grudnia 2011r. akcje DTP S.A. są notowane na Warszawskie Giełdzie Papierów 
Wartościowych w sektorze finansowym. 

NotowaniNotowaniNotowaniNotowania spółki DTP S.A. a spółki DTP S.A. a spółki DTP S.A. a spółki DTP S.A. za okres 01.04 za okres 01.04 za okres 01.04 za okres 01.04 

źródło:www.parkiet.com/instrument/505657,4.html 

W minionym kwartale akcje spółki wzrosły o 27%. Cena akcji na dzień 1 kwietnia
wynosiła 7,00 pln natomiast na koniec raportowanego okresu 8,90

 

Jamico to niezależna spółka finansowa której 
główną działalnością jest doradztwo 
finansowe.  

Rubicon Partners to niezależna grupa 
finansowa oferująca rozwiązania z zakresu 
bankowości inwestycyjnej oraz powiązane 
usługi związane z rynkiem kapitałowym.

 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem 
funduszy inwestycyjnych. 

kcje DTP S.A. są notowane na Warszawskie Giełdzie Papierów 
Wartościowych w sektorze finansowym.  

za okres 01.04 za okres 01.04 za okres 01.04 za okres 01.04 ––––    30.0630.0630.0630.06.2012r..2012r..2012r..2012r.    

www.parkiet.com/instrument/505657,4.html  

W minionym kwartale akcje spółki wzrosły o 27%. Cena akcji na dzień 1 kwietnia
wynosiła 7,00 pln natomiast na koniec raportowanego okresu 8,90 pln.  
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Jamico to niezależna spółka finansowa której 
główną działalnością jest doradztwo 

Rubicon Partners to niezależna grupa 
finansowa oferująca rozwiązania z zakresu 
bankowości inwestycyjnej oraz powiązane 
usługi związane z rynkiem kapitałowym. 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem 

kcje DTP S.A. są notowane na Warszawskie Giełdzie Papierów 

 

W minionym kwartale akcje spółki wzrosły o 27%. Cena akcji na dzień 1 kwietnia 2012r. 



 

 

 

 

 

 

 

NOWA SPÓŁKA W NOWA SPÓŁKA W NOWA SPÓŁKA W NOWA SPÓŁKA W GRUPIEGRUPIEGRUPIEGRUPIE    

Dnia 01 marca 2012r. Została zawiązana spółka o nazwie Finanse Ratalne Sp. z o.o., w które
DTP S.A. posiada 100% akcji. P
pożyczek ratalnych, za pośrednictwem internetowych kanałów sprze
sieci partnerów handlowych.  

CZŁONKOSTWO W KPFCZŁONKOSTWO W KPFCZŁONKOSTWO W KPFCZŁONKOSTWO W KPF    

Z dniem 16 kwietnia 2012r. Komisja Etyki zatwierdziła raport z etycznego audytu 
wewnętrznego i potwierdziła, że spółka zależna Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. jest 
w gronie Członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania, wynikające z przyjętych Zasad 
Dobrych Praktyk, tym samym wydając Certyfikat Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce. 

ZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH KANCELARII DTLEXZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH KANCELARII DTLEXZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH KANCELARII DTLEXZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH KANCELARII DTLEX

Z dniem 20 czerwca 2012r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wystąpił ze Spółki zależnej 
DTLex Kosiński i Berych-Fengler Spółka Adwokacka Spółka Komandytowo 
komplementariusz Hubert Kosiński. Jedynym komplementariuszem w Spółce pozostaje 
Małgorzata Berych-Fengler i z dniem 03 sierpnia 2012r.
Berych – Fengler Spółka Adwokacka

WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.

W dniu 22 czerwca 2012r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. na którym 
podjęto istotne uchwały w sprawie:

� zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2011r
(sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane)

� zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z Działalności w 2011r.
(sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane)

� udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Członkom Zarządu oraz 
Członkom Rady Nadzorczej

� podział zysku za 2011r. 

BIEGŁY REWIDENTBIEGŁY REWIDENTBIEGŁY REWIDENTBIEGŁY REWIDENT    

Dnia 23 maja 2012 Rada Nadzorcza DTP S.A. dokonała wyboru firmy PKF Audyt Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie na biegłego rewiden
finansowych DTP S.A. oraz konsolidacji DTP S.A. i Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. na 
okres 1 roku. 

 

 

    

2012r. Została zawiązana spółka o nazwie Finanse Ratalne Sp. z o.o., w które
.A. posiada 100% akcji. Przedmiotem działalności nowo utworzonej spółki jest 

pożyczek ratalnych, za pośrednictwem internetowych kanałów sprzedaży oraz rozbudowanej 
 

Z dniem 16 kwietnia 2012r. Komisja Etyki zatwierdziła raport z etycznego audytu 
wewnętrznego i potwierdziła, że spółka zależna Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. jest 

łonków KPF w pełni akceptujących zobowiązania, wynikające z przyjętych Zasad 
Dobrych Praktyk, tym samym wydając Certyfikat Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych 

ZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH KANCELARII DTLEXZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH KANCELARII DTLEXZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH KANCELARII DTLEXZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH KANCELARII DTLEX    

Z dniem 20 czerwca 2012r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wystąpił ze Spółki zależnej 
Fengler Spółka Adwokacka Spółka Komandytowo 

komplementariusz Hubert Kosiński. Jedynym komplementariuszem w Spółce pozostaje 
Fengler i z dniem 03 sierpnia 2012r. Spółka zmienia nazwę na DTLex 

Adwokacka Spółka komandytowo – Akcyjna. 

WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A.    

W dniu 22 czerwca 2012r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. na którym 
podjęto istotne uchwały w sprawie: 

zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2011r.  
(sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane) 
zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z Działalności w 2011r. 
(sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane) 

lutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Członkom Zarządu oraz 
Członkom Rady Nadzorczej 

Dnia 23 maja 2012 Rada Nadzorcza DTP S.A. dokonała wyboru firmy PKF Audyt Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań 
finansowych DTP S.A. oraz konsolidacji DTP S.A. i Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. na 
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2012r. Została zawiązana spółka o nazwie Finanse Ratalne Sp. z o.o., w której 
rzedmiotem działalności nowo utworzonej spółki jest udzielanie 

daży oraz rozbudowanej 

Z dniem 16 kwietnia 2012r. Komisja Etyki zatwierdziła raport z etycznego audytu 
wewnętrznego i potwierdziła, że spółka zależna Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. jest 

łonków KPF w pełni akceptujących zobowiązania, wynikające z przyjętych Zasad 
Dobrych Praktyk, tym samym wydając Certyfikat Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych  

Z dniem 20 czerwca 2012r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wystąpił ze Spółki zależnej 
Fengler Spółka Adwokacka Spółka Komandytowo – Akcyjna 

komplementariusz Hubert Kosiński. Jedynym komplementariuszem w Spółce pozostaje 
Spółka zmienia nazwę na DTLex 

W dniu 22 czerwca 2012r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. na którym 

lutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Członkom Zarządu oraz 

Dnia 23 maja 2012 Rada Nadzorcza DTP S.A. dokonała wyboru firmy PKF Audyt Sp. z o.o.  
ta przeprowadzającego badanie sprawozdań 

finansowych DTP S.A. oraz konsolidacji DTP S.A. i Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. na 



 

 

 

 

 

 

 

IV.IV.IV.IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE 
ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Aktywność prowadzona w obszarze rozwoju 
w II kwartale 2012 roku determinowana była przez obsługę portfeli wierzytelności
W raportowanym kwartale Grupa osiągnęła wynik finansowy 

Wynik Wynik Wynik Wynik finansowy w tys. plnfinansowy w tys. plnfinansowy w tys. plnfinansowy w tys. pln    

Na taki rezultat miały wpływ przede wszystkim:  

� wzrost wpływów z tytułu windykacji portfeli zakupionych w latach 2010 
spółkę zależną Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A.

� zakupem nowych portfeli wierzytelnoś
� pozyskaniem do obsługi na zlecenie nowych pakietów wierzytelności,
� wzrostem wpływów z tytułu obsługi zleconych portfeli wierzytelności,
� wzrostem wpływów z tytułu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych,
� wzrostem liczby wysyłek wezwań do zapłaty oraz 

w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności,
� wzmożeniem działań w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego 

i egzekucji komorniczej, 
� wzrostem wpływów z tytułu spraw przek
� naliczeniem odsetek od wyemitowanych obligacji.

 

Główny przedmiot działalności w grupie to zakup oraz obsługa wierzytelności.
stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami. Dz
temu nadajemy nowy bieg wierzytelnościom.
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INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE 
ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w obszarze rozwoju działalności Grupy Kapitałowej DTP
w II kwartale 2012 roku determinowana była przez obsługę portfeli wierzytelności
W raportowanym kwartale Grupa osiągnęła wynik finansowy 2 256 tys. PLN. 

    

Na taki rezultat miały wpływ przede wszystkim:   

wzrost wpływów z tytułu windykacji portfeli zakupionych w latach 2010 
Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A., 

zakupem nowych portfeli wierzytelności, 
pozyskaniem do obsługi na zlecenie nowych pakietów wierzytelności, 
wzrostem wpływów z tytułu obsługi zleconych portfeli wierzytelności,
wzrostem wpływów z tytułu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych,
wzrostem liczby wysyłek wezwań do zapłaty oraz intensyfikacją kampanii telefonicznych,
w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności,
wzmożeniem działań w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego 

 
wzrostem wpływów z tytułu spraw przekazanych na egzekucję komorniczą,
naliczeniem odsetek od wyemitowanych obligacji. 

Główny przedmiot działalności w grupie to zakup oraz obsługa wierzytelności.
stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami. Dz
temu nadajemy nowy bieg wierzytelnościom. Na podstawie umów sprzedaży przejmowane są

1111 981

2 2562 2562 2562 256

IIQ 2011IIQ 2011IIQ 2011IIQ 2011 IIQ 2012IIQ 2012IIQ 2012IIQ 2012

88%88%88%88%
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INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE 
ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ     

lności Grupy Kapitałowej DTP 
w II kwartale 2012 roku determinowana była przez obsługę portfeli wierzytelności. 

PLN.  

 

wzrost wpływów z tytułu windykacji portfeli zakupionych w latach 2010 – 2012 przez 

 
wzrostem wpływów z tytułu obsługi zleconych portfeli wierzytelności, 
wzrostem wpływów z tytułu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych, 

intensyfikacją kampanii telefonicznych, 
w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności, 
wzmożeniem działań w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego  

azanych na egzekucję komorniczą, 

Główny przedmiot działalności w grupie to zakup oraz obsługa wierzytelności. Usługa ta 
stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami. Dzięki 

Na podstawie umów sprzedaży przejmowane są 



 

 

 

 

 

 

 

wierzytelności i wszelkie wynikające z nic
z szybkim spłaceniem wierzytelności, poprawę płynności finansowej oraz 

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa DTP zakupiła 
wartości nominalnej ponad 
dłużników wynosiła ponad 5 302

 
Dane w tysiącach złotych 
 

Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 01.04.2012Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 01.04.2012Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 01.04.2012Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 01.04.2012

Wartość nabytych pakWartość nabytych pakWartość nabytych pakWartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 31ietów wierzytelności na dzień 31ietów wierzytelności na dzień 31ietów wierzytelności na dzień 31
źródło: Emitent 
 

Wartość początkowa nabytych portfeli w stosunku rok do roku powiększyła się 
PLN., co pokazuje rozwój grupy
pochodzą w większości z sektora bankowego, w ich skład wchodzą portfele niedetaliczne 
w tym korporacyjne, detaliczne, małe i średnie przedsiębiorstwa.
    

Struktura portfeStruktura portfeStruktura portfeStruktura portfeli kupionychli kupionychli kupionychli kupionych

źródło: Emitent 
 
Inwestycje w II kwartale poczynione były dzięki środkom finansowym uzyskanym przez spółkę 
zależną z emisji obligacji, wpływów z zakupionych portfeli wierzytelności oraz z umorzenia 
certyfikatów inwestycyjnych. Dokonane w tym okresie inwestycje zwiększyły wartość nabytych 
portfeli, która w stosunku do kwartału ubiegłego roku wzrosła o 

 

Grupa DTP świadczy również usługi windykacji na zlecenie: banków, instytucji finansowych 
oraz spółek z sektora telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Efektywnie egzekwuje 

detaliczndetaliczndetaliczndetaliczn
34%34%34%34%

 

wierzytelności i wszelkie wynikające z nich prawa, zaś klienci uzyskują 
z szybkim spłaceniem wierzytelności, poprawę płynności finansowej oraz oczyszczenie bilansu.

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa DTP zakupiła 4 portfele wierzytelności o łącznej 
wartości nominalnej ponad 70 157 tys.PLN. Natomiast wartość wpłat uzyskanych 

302 tys. PLN 

Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 01.04.2012Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 01.04.2012Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 01.04.2012Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień 01.04.2012    

ietów wierzytelności na dzień 31ietów wierzytelności na dzień 31ietów wierzytelności na dzień 31ietów wierzytelności na dzień 31.06.2012.06.2012.06.2012.06.2012    

nabytych portfeli w stosunku rok do roku powiększyła się 
grupy na przestrzeni roku. Obsługiwane pakiety wierzytelności 

pochodzą w większości z sektora bankowego, w ich skład wchodzą portfele niedetaliczne 
w tym korporacyjne, detaliczne, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

li kupionychli kupionychli kupionychli kupionych    

Inwestycje w II kwartale poczynione były dzięki środkom finansowym uzyskanym przez spółkę 
z emisji obligacji, wpływów z zakupionych portfeli wierzytelności oraz z umorzenia 

certyfikatów inwestycyjnych. Dokonane w tym okresie inwestycje zwiększyły wartość nabytych 
portfeli, która w stosunku do kwartału ubiegłego roku wzrosła o 32%.  

Grupa DTP świadczy również usługi windykacji na zlecenie: banków, instytucji finansowych 
oraz spółek z sektora telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Efektywnie egzekwuje 

niedetalicznniedetalicznniedetalicznniedetaliczneeee
w tym w tym w tym w tym 

korporacyjnykorporacyjnykorporacyjnykorporacyjny
43%43%43%43%

smesmesmesme
23%23%23%23%

detaliczndetaliczndetaliczndetaliczneeee
34%34%34%34%
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 korzyści związane  
oczyszczenie bilansu. 

portfele wierzytelności o łącznej 
PLN. Natomiast wartość wpłat uzyskanych od 

1 019 034 

1 089 191 

nabytych portfeli w stosunku rok do roku powiększyła się o 265 301 tys. 
Obsługiwane pakiety wierzytelności 

pochodzą w większości z sektora bankowego, w ich skład wchodzą portfele niedetaliczne  

 

Inwestycje w II kwartale poczynione były dzięki środkom finansowym uzyskanym przez spółkę 
z emisji obligacji, wpływów z zakupionych portfeli wierzytelności oraz z umorzenia 

certyfikatów inwestycyjnych. Dokonane w tym okresie inwestycje zwiększyły wartość nabytych 

Grupa DTP świadczy również usługi windykacji na zlecenie: banków, instytucji finansowych 
oraz spółek z sektora telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Efektywnie egzekwuje 



 

 

 

 

 

 

 

należności, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne oraz przestrzegaj
Dobrych Praktyk Windykacyjnych. 
portfela wyniosła ok. 210 MLN PLN
    
    
Portfele zlecone w obsłudzePortfele zlecone w obsłudzePortfele zlecone w obsłudzePortfele zlecone w obsłudze    w mln (pln).w mln (pln).w mln (pln).w mln (pln).

 

źródło: Emitent 

 

Emitent w zakresie swoich usług współpracuje dodatkowo z podmiotami zewnętrznymi zlecając 
poszczególne etapy windykacji należności, wybranymi według ściśl
DTP współpracuje z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi oraz firmami windykacyjnymi 
z różnych rejonów w Polsce. Strategia, według której sprawy na różnych etapach obsługiwane 
są przez specjalnie wyselekcjonowane podmioty, pozwala na podniesienie odzysków 
z windykowanych wierzytelności.

W raportowanym okresie, realizując strategię pozyskiwania nowych 
Partners Spółka z o.o. S.K.A. oraz DTP NS FIZ wzięły
na zakup portfeli od podmiotów z branży telekomunikacyjnej, finansowej i usł
przystępując również do czterech
Klientów działających w branży finansowej. 

Na rozwój prowadzonej działalności miało również wpływ, powstanie najmłodszej w Grupie 
Kapitałowej DTP spółki Finanse Ratalne Sp. z o.o. Jest to spółka finansowa, której główna
działalność  skoncentrowana jest na udzielaniu pożyczek ratalnych, za pośrednictwem 
internetowych kanałów sprzedaży oraz rozbudowanej siedzi partnerów handlowych. Oferta 
Finansów Ratalnych obecnie skierowana jest do klientów indywidualnych, jednakże 
w przyszłości planowane jest 
bieżącego roku wartość udzielony
PLN. 

Wartość udzielonych pożyczek w tyś (pln)Wartość udzielonych pożyczek w tyś (pln)Wartość udzielonych pożyczek w tyś (pln)Wartość udzielonych pożyczek w tyś (pln)
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należności, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne oraz przestrzegaj
Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Na koniec czerwca 2012r. wartość obs

210 MLN PLN, co stanowi wzrost rok do roku wzrost o 

w mln (pln).w mln (pln).w mln (pln).w mln (pln).    

usług współpracuje dodatkowo z podmiotami zewnętrznymi zlecając 
poszczególne etapy windykacji należności, wybranymi według ściśle określonych kryteriów. 

współpracuje z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi oraz firmami windykacyjnymi 
onów w Polsce. Strategia, według której sprawy na różnych etapach obsługiwane 

są przez specjalnie wyselekcjonowane podmioty, pozwala na podniesienie odzysków 
z windykowanych wierzytelności. 

, realizując strategię pozyskiwania nowych Klientów, 
o. S.K.A. oraz DTP NS FIZ wzięły udział w trzydziestu sześciu

na zakup portfeli od podmiotów z branży telekomunikacyjnej, finansowej i usł
do czterech przetargów na obsługę wierzytelności w ramach zlecenia od 

Klientów działających w branży finansowej.  

Na rozwój prowadzonej działalności miało również wpływ, powstanie najmłodszej w Grupie 
Kapitałowej DTP spółki Finanse Ratalne Sp. z o.o. Jest to spółka finansowa, której główna
działalność  skoncentrowana jest na udzielaniu pożyczek ratalnych, za pośrednictwem 
internetowych kanałów sprzedaży oraz rozbudowanej siedzi partnerów handlowych. Oferta 
Finansów Ratalnych obecnie skierowana jest do klientów indywidualnych, jednakże 

jest rozwój działalności. Spółka działalność rozpoczęła w marcu 
bieżącego roku wartość udzielonych pożyczek na dzień 30.06.2012r. wyniosła 3
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należności, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne oraz przestrzegając Zasad 
2012r. wartość obsługiwanego 

wzrost o 116%. 

 

usług współpracuje dodatkowo z podmiotami zewnętrznymi zlecając 
e określonych kryteriów. 

współpracuje z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi oraz firmami windykacyjnymi  
onów w Polsce. Strategia, według której sprawy na różnych etapach obsługiwane 

są przez specjalnie wyselekcjonowane podmioty, pozwala na podniesienie odzysków  

Klientów, Debt Trading 
udział w trzydziestu sześciu przetargach 

na zakup portfeli od podmiotów z branży telekomunikacyjnej, finansowej i usługowej, 
wierzytelności w ramach zlecenia od 

Na rozwój prowadzonej działalności miało również wpływ, powstanie najmłodszej w Grupie 
Kapitałowej DTP spółki Finanse Ratalne Sp. z o.o. Jest to spółka finansowa, której główna 
działalność  skoncentrowana jest na udzielaniu pożyczek ratalnych, za pośrednictwem 
internetowych kanałów sprzedaży oraz rozbudowanej siedzi partnerów handlowych. Oferta 
Finansów Ratalnych obecnie skierowana jest do klientów indywidualnych, jednakże  

półka działalność rozpoczęła w marcu 
a dzień 30.06.2012r. wyniosła 3 932 824,00 



 

 

 

 

 

 

 

źródło: Emitent 

W II kwartale Kancelaria DTLex kontynuowała
drodze elektronicznego postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na 
własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w okresie od 
czerwca br. skierowanych zostało do e
3 584 nakazów zapłaty, natomiast 
wykonalności. 

W raportowanym okresie wszystkie działania podejmowane przez Grupę DT
głównie na realizacji celów strategicznych: zwiększenie wartości zakupionych 
i obsługiwanych na zlecenie wierzytelności, skutkiem czego odnotowano wzrost przychodów 
ze zrealizowanych odzysków.  
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II kwartale Kancelaria DTLex kontynuowała działania w zakresie dochodzenia roszczenia
drodze elektronicznego postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na 
własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w okresie od 

ch zostało do e-sądu 2 193 spraw. Do 30 czerwca 2012 roku uzyskano 
natomiast 7 640 nakazom zapłaty zostały nadane klauzule 

W raportowanym okresie wszystkie działania podejmowane przez Grupę DT
głównie na realizacji celów strategicznych: zwiększenie wartości zakupionych 
i obsługiwanych na zlecenie wierzytelności, skutkiem czego odnotowano wzrost przychodów 
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w zakresie dochodzenia roszczenia na 
drodze elektronicznego postępowania upominawczego. W ramach spraw windykowanych na 
własny rachunek oraz spraw zleconych do obsługi przez Klientów, w okresie od kwietnia do 

Do 30 czerwca 2012 roku uzyskano 
ły nadane klauzule 

W raportowanym okresie wszystkie działania podejmowane przez Grupę DTP, skupiły się 
głównie na realizacji celów strategicznych: zwiększenie wartości zakupionych  
i obsługiwanych na zlecenie wierzytelności, skutkiem czego odnotowano wzrost przychodów 
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Zarząd Spółki DTP S.A.  jako zarząd spółki dominującej oświadcza, iż według jego najlepszej 
wiedzy informacje finansowe za I
zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą or
kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju 
i osiągnięć grupy kapitałowej DTP S.A.

 

Warszawa,  dnia 14.08.2012r.

 

 

Michał Handzlik   

Członek Zarządu   

  

 

 

 

 

Zarząd Spółki DTP S.A.  jako zarząd spółki dominującej oświadcza, iż według jego najlepszej 
wiedzy informacje finansowe za II kwartał 2012 roku, a także narastając

z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz spółkę zależną oraz że 
kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju 
i osiągnięć grupy kapitałowej DTP S.A. 

.2012r. 

 Jarosław Simbor 

 Członek Zarządu 
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Zarząd Spółki DTP S.A.  jako zarząd spółki dominującej oświadcza, iż według jego najlepszej 
kwartał 2012 roku, a także narastająco, sporządzone 

az spółkę zależną oraz że 
kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju  


