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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  31.12.2012 

w tys. zł 
stan na  31.12.2011 

w tys. zł 

1 2 3 

Kapitał (fundusz) własny 17 987 16 724 

Należności długoterminowe 842 1 032 

Należności krótkoterminowe 4 448 4 847 

Inwestycje długoterminowe 8 270 5 695 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 28 745 27 485 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 282 1 259 

Zobowiązania długoterminowe 5 447 5 197 

Zobowiązania krótkoterminowe 23 156 23 672 

Aktywa trwałe 13 883 11 798 

Aktywa obrotowe 34 847 35 763 

Aktywa / Pasywa  razem 48 730 47 562 

 
 

      

(wyszczególnienie) 

IV kwart. 2012 r. 
 

od 01.10.2012 
do 31.12.2012 

w tys. zł 

IV kwart. 2011 r. 
 

od 01.10.2011 
do 31.12.2011 

w tys. zł 

2012 r. narastająco 
 

od 01.01.2012 
do 31. 12.2012 

w tys. zł 

2011 r. narastająco 
 

od 01.01.2011 
do 31.12.2011 

w tys. zł 
1 2 3 4 5 

Amortyzacja 
43 44 172 191 

Przychody netto ze sprzedaży 
1 184 182 6 528 4 513 

Zysk / Strata na sprzedaży 
608 -433 3 572 2 477 

Zysk / Strata na działalności operacyjnej 
1 399 -210 4 289 2 447 

Przychody finansowe 
124 1 094 362 1 194 

Zysk / Strata brutto 
809 -41 1 599 938 

Zysk / Strata netto 
635 -52 1 263 741 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 
257 -5 505 2 946 -2 583 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 
18 6 785 1052 6 785 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 
-1 068 -586 -4 975 -3 730 
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II. KOMENTARZ ZARZĄDUNA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH  
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  FINANSOWE SPÓŁKI 
 

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

poziomie 1 263 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 czwartego 

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

odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 45%.  

W pozycjach bilansu, w porównaniu z danymi za trzeci kwartał 2012 r., spadek w 

pozycji należności długoterminowe związany jest głównie z wypowiedzeniem i 

zamknięciem umów dzierżawy specjalistycznego sprzętu dla spółki Vectra S.A. w 

upadłości likwidacyjnej. W związku z wypowiedzeniem wyżej wymienionych umów 

Polski Fundusz Hipoteczny posiada wobec Vectra S.A. w upadłości likwidacyjnej 

należność w kwocie 3.026 tys., która ujęta została w należnościach krótkoterminowych. 

Należność ta została zgłoszona do postępowania upadłościowego do kategorii I. 

Emitent, szacując majątek upadłej spółki Vectra, ocenia, że zgłoszona do kat. I 

wierzytelność zostanie spłacona w 100%.  

W związku z wypowiedzeniem wyżej wymienionych umów dzierżawy, Emitent 

wprowadził do ksiąg rachunkowych w pozycji towary – mobilny węzeł betoniarski, który 

jest przedmiotem umowy leasingowej. Spółka prowadzi działania zmierzające do 

sprzedaży przedmiotowego węzła betoniarskiego i tym samym zakończenia umowy 

leasingu.  

W związku z przejęciem nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia 

udzielonych pożyczek zwiększeniu o 757 tys. uległa pozycja Inwestycje 

długoterminowe/Nieruchomości.  

Zmniejszenie w pozycji zobowiązania krótkoterminowe odzwierciedla zamknięcie i 

rozliczenie leasingu, z którego skorzystał Emitent jako źródła finansowania zakupu wyżej 

wymienionego specjalistycznego sprzętu. W zobowiązaniach krótkoterminowych, 

zawiera się m.in. pozycja obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 14.000 tys. zł, 

których termin wykupu przypada na 11 lutego 2013 r. 

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 
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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. 

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 czwartym kwartale 2012 r. skoncentrował się na 

działaniach związanych z uzyskaniem spłaty nabytych wcześniej  wierzytelności oraz 

sprzedażą przejętych nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczeń 

udzielonych przez Spółkę pożyczek. Spółka prowadzi również działania związane ze 

sprzedażą własnych nieruchomości. Prowadzone w tym zakresie działania są istotne z 

uwagi na utrzymanie płynności finansowej i terminową spłatę zobowiązań. Biorąc pod 

uwagę sytuację na rynku nieruchomości, uzyskanie oczekiwanej przez Spółkę ceny za 

nieruchomości wiąże się z dużym prawdopodobieństwem   przesunięcia transakcji 

sprzedaży w czasie. 

W czwartym kwartale 2012 r. Spółka poszukiwała nabywców sprzętu stanowiącego 

przedmiot wypowiedzianych umów dzierżawy dla spółki Vectra S.A. w upadłości 

likwidacyjnej. Emitentowi udało się znaleźć nabywców na sprzęt o wartości 1 500 tys. 

Pozwoliło to na zamknięcie umów leasingu i rozliczenie zobowiązań z firmą leasingową. 

Ze specjalistycznego sprzętu budowlanego, Spółka posiada jeszcze mobilny  węzeł 

betoniarski, który stanowi przedmiot umowy leasingu. Emitent prowadzi działania 

zmierzające do sprzedaży wyżej wymienionego węzła i zakończenia umowy 

leasingowej.  

W czwartym kwartale Spółka nie zwiększyła portfela udzielonych pożyczek ani portfela 

wierzytelności. Dalsze działania związane z  rozbudową portfela pożyczek i 

wierzytelności zależeć będzie od uzyskania spłaty wcześniej zainwestowanych środków 

oraz ewentualnego pozyskania finansowania zewnętrznego.  

 
IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ 

STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

 
Spółka nie publikowała prognoz na rok 2012.  

 
V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
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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 5 396 712 99,78% 99,78% 

Pozostali 11 613 0,22% 0,22% 

Razem 5 408 325 100% 100%  

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie dokonała terminowego wykupu 

obligacji serii P, o łącznej wartości nominalnej 14.000 tys. zł, których wykup przypadał 

na dzień 11 lutego 2013. Emitent prowadzi działania zmierzające do zawarcia 

porozumienia w sprawie ustalenia nowego terminu wykupu.  Konieczność przesunięcia 

terminu wykupu wynika z nie zamknięcia inwestycji w przewidywanym terminie. 

Finansowana obligacjami inwestycja zabezpieczona jest na nieruchomościach, 

których wartość, według aktualnych cen rynkowych, znacznie przewyższa wysokość 

zobowiązania z tytułu obligacji. Emitent podjął działania windykacyjne związane ze 

sprzedażą przedmiotów zabezpieczeń. 

 
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 14lutego 2013 r. 
   Mirosław Magda  

 
         Prezes Zarządu    
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