
 
 

 

SZACUNKOWE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 

PRAGMA FAKTORING S.A. ZA 2012 R. 
 

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

Pragma Faktoring  S.A.  

Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane za 2012 r.: 

SZACUNKOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ZA 2012 R. 

 
  

 2012 r.     
(w tys. zł) 

2011 r.  
(w tys. zł) 

Przychody brutto 263 992 220 506 

Przychody netto 18 744 15 355 

Koszty działalności operacyjnej 8 491 7 603 

Wynik operacyjny 10 862 7 871 

Wynik brutto 6 665 6 311 

Wynik netto 5 450 5 325 

Kapitał własny na koniec roku 38 014 36 821 

Aktywa na koniec roku 90 945 87 883 

Wartość wykupionych faktur w ramach faktoringu 247 325 224 820 

Wartość udzielonych pożyczek 65 067 45 042 

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

Szacunkowe przychody ze sprzedaży brutto (wskazujące na skalę działalności) w 2012 r. wzrosły o 

20%. W stosunku do wyniku z 2011r., a szacunkowe przychody netto (czyli wypracowany zysk 

transakcyjny) wzrosły o 22% w stosunku r/r. Warto również zwrócić uwagę na duży wzrost o 38% w 

porównaniu z rokiem 2011 szacunkowego wyniku operacyjnego. Szacunkowy wynik netto wyniósł 

5 450 tys. zł co daje wzrost o 2% w stosunku do roku ubiegłego. Duży wzrost wyniku operacyjnego w 

mniejszym stopniu przełożył się na wzrost wyniku netto z uwagi na niższe koszty finansowe w 2011 r., 

kiedy to przez cześć roku Pragma Faktoring SA działała w oparciu o wysokie kapitały własne, bez 

dźwigni finansowej. Zmniejszenie kapitałów własnych przez skup i umorzenie części akcji własnych 

oraz wypłaty dywidend oraz zastąpienie ich długiem obligacyjnym i kredytowym umożliwiły znaczne 

polepszenie wskaźnika zysku oraz wartości księgowej na akcje. 



 
 

 

Warta podkreślenia jest również łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring SA w 2012 roku 

wyniosła 312,3 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. o 16%. 

Pragma Faktoring SA na dzień 31.12.2012 posiadała wierzytelności o łącznej wartości 83,1 mln zł, tj. 

portfel o  4% większy niż na koniec 2011 roku. 


