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Raport Polski Fundusz Hipoteczny S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu 

o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz Załącznik nr 3 reg. ASO 
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Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 
ul. Św. Antoniego 23, 50-073Wrocław  
KRS 0000315998 Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 5 408 325,00 zł 

tel./fax +48 71 798 29 80 / 71 798 29 81 
w w w . p f h . p l  
info@pfh.pl  
 

Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A. 
  

I. WYBRANE DANE FINANSOWE  
 

DANE JEDNOSTKOWE 

(wyszczególnienie) 
stan na  30.09.2012 

w tys. zł 
stan na  30.09.2011 

w tys. zł 

1 2 3 

Kapitał (fundusz) własny 17 352 16 776 

Należności długoterminowe 3 214 0 

Należności krótkoterminowe 4 983 1 619 

Inwestycje długoterminowe 7 514 4 982 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 29 436 31 843 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 076 787 

Zobowiązania długoterminowe 4 634 5 401 

Zobowiązania krótkoterminowe 25 433 22 244 

Aktywa trwałe 15 488 9 450 

Aktywa obrotowe 34 900 35 677 

Aktywa / Pasywa  razem 50 389 45 127 

 
 

      

(wyszczególnienie) 

III kwart. 2012 r. 
 

od 01.07.2012 
do 30.09.2012 

w tys. zł 

III kwart. 2011 r. 
 

od 01.07.2011 
do 30.092011 

w tys. zł 

2012 r. narastająco 
 

od 01.01.2012 
do 30. 09.2012 

w tys. zł 

2011 r. narastająco 
 

od 01.01.2011 
do 30.09.2011 

w tys. zł 
1 2 3 4 5 

Amortyzacja 42 45 129 147 

Przychody netto ze sprzedaży 1 992 1 084 5 344 4 331 

Zysk / Strata na sprzedaży 949 573 2 964 2 910 

Zysk / Strata na działalności operacyjnej 916 476 2 890 2 657 

Przychody finansowe 65 18 238 100 

Zysk / Strata brutto 125 -205 790 979 

Zysk / Strata netto 97 -166 628 793 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 207 -2 043 2 689 2 922 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 23 0 1 034 0 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 374 1 487 - 3 907 - 3 144 
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II. KOMENTARZ ZARZĄDUNA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH  
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  FINANSOWE SPÓŁKI 
 

Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. Spółka osiągnęła narastająco zysk netto na 

poziomie 628 tys. zł. Na osiągnięty wynik wpływ miały przychody związane  

z podstawową działalnością Spółki w zakresie udzielania krótkoterminowych pożyczek 

zabezpieczonych na nieruchomościach, przychody z tytułu spłaty wierzytelności  

i sprzedaży wierzytelności, a także przychody uzyskiwane w ramach restrukturyzacji 

podmiotów gospodarczych. Porównując rachunek zysków i strat na koniec trzeciego 

kwartału 2012 r. z rachunkiem zysków i strat na koniec trzeciego kwartału 2011 r. 

odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 84%. Wzrost kosztów działalności 

operacyjnej w trzecim kwartale wiązał się głównie ze sprzedażą części nieruchomości 

(wartość sprzedanych towarów i materiałów). Wzrost kosztów finansowych wiąże się ze 

spłatą odsetek od obligacji i kredytów bankowych.  

W pozycjach bilansu, w porównaniu z danymi za drugi kwartał 2012 r., wzrost wartości 

w pozycji inwestycje długoterminowe i spadek w pozycji aktywa obrotowe wiąże się z 

przeksięgowaniem w związku z zawarciem umowy dzierżawy jednej z nieruchomości, 

która wcześniej ujmowana była jako towar. Zmniejszenie w pozycji inwestycje 

krótkoterminowe, w porównaniu z danymi za drugi kwartał 2012 r., wiąże się ze spłatą 

pożyczek udzielonych przez Spółkę w ramach podstawowej działalności. 

Analizując dane za drugi i trzeci kwartał 2012 r. na koniec września 2012 r. widoczne jest 

znaczne zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 8,7 mln zł. Spadek zobowiązań 

związany jest głównie z dokonanym przez Spółkę wykupem części wyemitowanych 

obligacji oraz spłatą pożyczki. 

Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej wiążą się z uzyskaniem spłaty części 

portfela pożyczek hipotecznych. Ujemne przepływy finansowe związane są przede 

wszystkim z  wykupem obligacji oraz spłatą odsetek od obligacji i kredytów. 

Na wyniki finansowe Spółki nie miały wpływu zdarzenia o nietypowym charakterze.  

  

Odnosząc się do prezentowanych w pkt I wybranych danych finansowych podkreślić 

należy, iż od roku 2012 Spółka prezentuje odsetki i prowizje od pożyczek udzielonych 

w ramach podstawowej działalności w pozycji przychody netto ze sprzedaży.  

W poprzednich latach odsetki i prowizje od pożyczek prezentowane były  

w przychodach finansowych. W Spółce zmienione zostały zasady rachunkowości i 

sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a w zakresie nie uregulowanym powyższymi 

standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Zmiany zasad rachunkowości wprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy  z dnia 15 marca 2012r. i obowiązują od 1 stycznia 2012 r. 
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W celu zapewnienia porównywalności danych, dane za trzeci kwartał 2011 r. zostały 

odpowiednio przekształcone.  
 

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI 
 

 

Polski Fundusz Hipoteczny S.A. w trzecim kwartale 2012 r. realizował głównie transakcje 

w ramach podstawowej działalności związane udzielaniem krótkoterminowych 

pożyczek hipotecznych. 

W portfel pożyczek hipotecznych na zakończenie trzeciego kwartału wynosił 14, 2 mln. 

Zmniejszenie wartości udzielonych pożyczek, w porównaniu z drugim kwartałem 2012 r. 

wiąże się z dokonaną przez pożyczkobiorców spłatą. Uzyskane ze spłaty pożyczek 

środki zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu 

obligacji, których termin zapadalności przypadał w trzecim kwartale.  

Spółka zamierza kontynuować działalność w zakresie rozbudowy portfela pożyczek 

hipotecznych, a także realizować transakcje dotyczące wierzytelności 

zabezpieczonych hipotecznie. 

Do czynników mających wpływ na przyszłe wyniki Spółki należą: 

- uzyskanie spłaty nabytych przez spółkę wierzytelności, 

- przychody finansowe uzyskiwane w ramach działalności pożyczkowej  

i restrukturyzacyjnej, 

- pozyskanie finansowania z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie podstawowej 

działalności, 

- sprzedaż posiadanych przez Spółkę nieruchomości. 

Spółka prowadzi sprzedaż posiadanych nieruchomości. Z uwagi na sytuację na rynku 

nieruchomości, uzyskanie oczekiwanej przez Spółkę ceny za nieruchomości wiąże się z 

ryzykiem przesunięcia zamknięcia transakcji w czasie. 

 
 

IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ 
STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

 
Spółka nie publikowała prognoz na rok 2012.  
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V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

 

VI.  STRUKTURA AKCJONARIATU 
 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:  

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na WZ 

Dom Maklerski IDM SA 5 302 500 98,04% 98,04% 

Pozostali 105 825 1,96% 1,96% 

Razem 5 408 325 100% 100%  

 
 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone postępowanie sądowe 

wytoczone w lipcu 2011r. z powództwa Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Spółka 

złożyła pozew o zapłatę przeciwko Meritum Bank ICB S.A. Wartość przedmiotu sporu: 

3.988.257,00 zł plus odsetki i koszty. We wrześniu 2011r. Sąd wydał wyrok zaoczny 

zasądzający w całości kwotę roszczenia Polskiego Funduszu Hipotecznego. Pozwany 

wniósł sprzeciw do wyżej wymienionego wyroku. Dnia 23 lutego 2012r. Sąd nadał wyżej 

wymienionemu wyrokowi klauzulę wykonalności. W dniu 12 marca 2012 roku na 

rachunek Spółki wpłynęły środki w wysokości 4.641.158,19 zł z tytułu egzekucji 

prowadzonej wobec Meritum Bank ICB S.A. Wpływ środków nie kończy postępowania 

w związku ze złożonym przez Pozwanego sprzeciwem.  

 

 

 
Wrocław, dnia 7 listopada 2012 r. 

   Mirosław Magda  

 
         Prezes Zarządu    
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