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1.  Informacje na  temat wystąpienia  tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 
 które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla  kondycji finansowej 
 oraz wyników finansowych emitenta. 

W marcu 2013 roku Emitent realizował politykę sprzedaży świadczonych usług finansowych zwiększając grono 
klientów oraz zawierając aneksy, przedłużające na kolejne okresy, umowy już funkcjonujące. O  niektórych 
umowach faktoringowych oraz aneksach zawartych w marcu 2013 roku Emitent informował w Raportach 
bieżących. 

W stosunku do marca  2012 roku, w marcu 2013 roku, wartość nabytego portfela  należności faktoringowych 
oraz ilość przyjętych do  faktoringu faktur osiągnęła dynamikę ujemną. Dodatnią  dynamikę zanotował natomiast  
przychód za marzec 2013 roku względem przychodu za marzec 2012 roku.  

Poniżej porównanie przychodu Emitenta za marzec 2012 roku do marca 2013 roku:

W/w wartość  przychodu obejmuje przychód ze sprzedaży, przychód operacyjny oraz przychód  finansowy 
Emitenta. 

Poniżej porównanie obrotu faktoringowego za marzec 2012 roku do marca 2013 roku: 

Emitent uzyskał dodatnią  dynamikę przychodu za marzec 2013 roku względem marca 2012 roku wynoszącą        
46,82 %, a także ujemną dynamikę obrotu faktoringowego za analogiczny okres wynoszącą 33,30 %. 
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Ujemną dynamika obrotu faktoringowego  jest związana z przesunięciem części transakcji faktoringowych, które 
Emitent mógł zrealizować w marcu 2013 roku, na kolejne okresy. 

O  ocenie Zarządu Emitenta przesunięcie transakcji faktoringowych na kolejne okresy wynika z dwóch 
powodów, które Emitent wskazał w raporcie za luty 2013 roku.  

Pierwszym powodem jest dość konserwatywne i ostrożnościowe podejścia przez ubezpieczycieli do 
istniejących oraz potencjalnych limitów kredytowych nadawanych Kontrahentom, do  których wysokości Emitent 
finansuje obrót faktoringowy. W ostatnim czasie Emitent zauważył istotną  zmianę w szacowaniu ryzyka i tym 
samym uzyskuje znacznie mniejsze limity ubezpieczenia  albo  otrzymuje decyzje o  zniesieniu limitów, co wprost 
wpływa na zmniejszenie obrotu faktoringowego. Ponadto  istotnie wydłużył się  czas uzyskiwania limitów 
kredytowych, co również ma istotny wpływ na obrót generowany przez Emitenta. 

Drugim powodem zmniejszenia obrotu faktoringowego oraz przychodu jest przesunięcie finansowania 
transakcji faktoringowych wobec kilku Kontrahentów Emitenta  na kolejne okresy. W ocenie Emitenta transakcje 
te winny być wykazane obrocie faktoringowym oraz przychodzie w drugim kwartale 2013 roku. 

Zaznaczenia wymaga natomiast fakt, iż Emitent uzyskał większy, niż  w analogicznym okresie, Przychód ze 
sprzedaży. W szczególności jest to  wynikiem finansowania transakcji faktoringowych, które maja  znacznie 
dłuższe terminy zapadalności, co wprost przekłada się  na  osiągany przychód, ale również zawarcie przez 
Emitenta kilku umów dyskonta weksli, co wpłynęło pozytywnie na uzyskany Przychód ze sprzedaży. 

Priorytetem Emitenta na kolejne miesiące jest zwiększenie obrotu faktoringowego  oraz przychodu ze sprzedaży 
usług zachowując jednocześnie niską szkodowość. 

Podobnie jak w poprzednich okresach, Zarząd  Emitenta bardzo  dużą wagę poświęca procesowi kredytowemu, 
konsekwentnie realizując jedno z głównych założeń  strategii na 2013 rok, tj. utrzymanie bardzo  niskiego 
wskaźnika szkodowości na portfelu zakupionych wierzytelności faktoringowych. 

W tym celu  Zarząd  Emitenta dodatkowo  zaostrzył  opracowane i wdrożone procedury weryfikacji i monitoringu 
transakcji faktoringowych. Decyzje kredytowe są podejmowane w oparciu o przyjętą  procedurę Emitenta, w tym 
informacje pochodzące w wywiadowni gospodarczych, publikowanych map  ryzyk branżowych oraz o własne 
źródła.

Stosownie do wcześniej publikowanych Raportów bieżących Emitenta oświadcza, iż przed  Sądem Okręgowym 
w Katowicach Wydziałem XIII Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIII GNc 521/12/K zakończyło  się 
postępowanie z powództwa Emitenta  wobec Kontrahenta  o zapłatę kwoty w wysokości 804.420,00 złotych 
wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia 15.07.2012 roku. 

W dniu 30.01.2013 roku Emitent otrzymał  od  pełnomocnika  procesowego Emitenta  Postanowienia z dnia 
25.01.2013 roku wydane przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w sprawie o  sygn. akt 
XIII GC 561/12, na podstawie którego Sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 
07.09.2012 roku w sprawie o  sygn. akt XIII GNc 521/12/K oraz postanowił zwrócić Kontrahentowi koszty 
opłaty sądowej uiszczonej przez Kontrahenta od zarzutów do nakazu zapłaty. 

W dniu 25.02.2013 roku Emitent otrzymał Postanowienie z dnia 14.02.2013 roku wydane przez Sąd 
Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w sprawie o  sygn. akt XIII GC 561/12, mocą  którego Sąd 
nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 
07.09.2012 roku w sprawie o  sygn. akt XIII GC 521/12/K stwierdzając, że tytuł wykonawczy uprawnia  do 
egzekucji w całości. 
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W dniu 27.02.2013 roku Emitent złożył w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydziale I Cywilnym wniosek o 
wydanie przedmiotu depozytu, w tym wypłacenie Spółce kwoty 841.176,00 złotych, złożonej do  depozytu 
przez Kontrahenta, na mocy Postanowienia z dnia 09.10.2012 roku wydanego w sprawie o sygn. akt Ns 767/12. 

Do dnia publikacji niniejszego Raportu Emitent nie otrzymał kwoty depozytu.

O  powyższym Emitent informował Raportami bieżącymi nr 73/2012 z dnia  24.08.2012 roku, nr 91/2012  z 
dnia 12.10.2012 roku, nr 8/2013 z dnia  30.01.2013 roku, nr 14/2013 z dnia 26.02.2013 roku oraz nr 16/2013 z 
dnia 27.02.2013 roku.

Raportem bieżącym nr 127/2012 z dnia  19.12.2012 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację o 
skierowaniu do Sądu Okręgowego  w Katowicach pozwu o  wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu 
nakazowym o zapłatę wymagalnych należności przysługujących Emitentowi wobec Kontrahenta z branży 
hotelarskiej z siedzibą  w miejscowości Mircze w kwocie 400.000,00 złotych z tytułu faktury VAT nabytych 
przez Emitenta w ramach świadczenia usług faktoringowych. 

Raportem bieżącym nr 6/2013 z dnia 24.01.2013 roku Emitent poinformował o wydaniu  przez Sąd  Okręgowy 
w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie o sygn. akt 
XIII GNc 871/12/Ap z dnia  18.01.2013 roku zobowiązującym Kontrahenta  do zapłaty na  rzecz Emitenta kwoty 
w wysokości 400.000,00 złotych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od  dnia  13.11.2012 roku do  dnia 
zapłaty oraz kosztami procesu w wysokości 12.217,00 złotych. 

W dniu 14.02.2013 roku Emitent zawarł z Kontrahentem Ugodę spłaty zadłużenia, mocą której Kontrahent 
zobowiązał się do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty zobowiązania  Kontrahenta obliczonej na dzień Ugody w 
łącznej wysokości 434.074,99 złotych oraz dalszych odsetek ustawowych liczonych do dnia dokonania spłaty

W dniu 26.02.2013 roku Emitent uzyskał informację od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
Katowice - Wschód  w Katowicach Marka  Rataja, iż w toku wszczętego przez Emitenta  postępowania 
zabezpieczającego, przed zawarciem Ugody spłaty zadłużenia, Kontrahent dokonał zapłaty całości należności 
przysługującej Emitentowi z tytułu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd 
Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIII GNc 871/12/Ap.

W dniu 18.03.2013 roku Emitent otrzymał od  Komornika Sądowego  przy Sądzie Rejonowym Katowice - 
Wschód  w Katowicach Marka  Rataja wpłatę w wysokości 403.315,53 złotych tytułem rozliczenia zobowiązań 
Kontrahenta. 

W dacie publikacji niniejszego  Raportu miesięcznego całość zobowiązań Kontrahenta  została rozliczona  i 
Emitent nie posiada wobec Kontrahenta żadnych należności.

O  powyższym Emitent poinformował Raportami bieżącymi nr 127/2012 z dnia  19.12.2012 roku, nr 6/2013 z 
dnia 24.01.2013 roku, nr 9/2013 z dnia 14.02.2013 roku, nr 13/2012 z dnia 26.02.2013 roku oraz nr 23/2013  
dnia 19.03.2013 roku. 

Raportem bieżącym nr 15/2013 z dnia  26.02.2013 roku Emitent podał do  publicznej wiadomości informację o 
zawarciu z Kontrahentem z branży obrotu węglem oraz biomasą Ugody spłaty zadłużenia, mocą  której 
Kontrahent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty zobowiązania  Kontrahenta  obliczonej na  dzień 
Ugody w łącznej wysokości 1.648.774,62 złotych oraz dalszych odsetek ustawowych liczonych do dnia 
dokonania spłaty. 

Strony postanowiły, iż zabezpieczeniem spłaty Ugody będą  dwa weksle podpisane przez Kontrahenta oraz 
hipoteka umowna do kwoty 3.000.000,00 złotych ustanowiona na nieruchomości osób trzecich. 
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W dniu 26.02.2013 roku Emitent zawarł aneks do  Ugody spłaty zadłużenia  zmieniając datę ustanowienia 
zabezpieczenia hipotecznego oraz kwotę zabezpieczenia  hipotecznego  z kwoty 3.000.000,00 złotych na 
kwotę 2.000.000,00 złotych. Pozostałe postanowienia nie uległy zmianie. 

Do dnia publikacji niniejszego Raportu miesięcznego Kontrahent nie uregulował żadnej należności.

O  powyższym Emitent poinformował  Raportami bieżącymi nr 15/2013 z dnia 26.02.2013 roku oraz                   
nr 17/2013 z dnia 04.03.2013 roku. 

2.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
 bieżącego w okresie objętym raportem. 

W marcu 2013 roku Emitent opublikował następujące informacje w trybie raportu bieżącego:

 RB 17/2013 z dnia 4 maca 2013  –  Zawarcie przez Spółkę aneksu do  ugody spłaty 
       zadłużenia z Kontrahentem,
 RB 18/2013 z dnia 4 marca 2013  –  Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 19/2013 z dnia 14 marca 2013 –  Raport miesięczny za luty 2013 roku - AKCEPT 
       Finance S.A.
 RB 20/2013 z dnia 15 marca 2013 –  Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 21/2013 z dnia 18 marca 2013 –  Treść  uchwał podjętych przez NWZA Spółki 
       AKCEPT Finance S.A. w dniu 18.03.2013 roku,
 RB 22/2013 z dnia 18 marca 2013 –  Powołanie członka  Rady Nadzorczej Spółki AKCEPT 
       Finance S.A.,
 RB 23/2013 z dnia 19 marca 2013 –  Zapłata przez Kontrahenta  należności objętych 
       nakazem zapłaty,
 RB 24/2013 z dnia 19 marca 2013 –  Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 25/2013 z dnia 19 marca 2013 –  Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej,
 RB 26/2013 z dnia  22 marca 2013 –  Terminowa  wypłata odsetek z obligacji serii A 
       AKCEPT Finance S.A.

3.  Informacje na  temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części miała 
 miejsce w okresie objętym raportem.

W celach emisji znajdujących się w Dokumencie informacyjnym Emitent wskazał, iż środki z emisji akcji serii C  
będą  przeznaczone na rozwój usługi faktoringu należności oraz pożyczek krótkoterminowych. Emitent 
przeznaczył pozyskane środki na zwiększenie wartość finansowanego portfela. 
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4.  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 
 miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 
 szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 
 otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub  analitykami, oraz oczekiwany termin 
 publikacji raportu analitycznego.

Emitent informuje, iż na kwiecień 2013 roku nie przewiduje wydarzeń  dotyczących Emitenta  i mogących być 
istotnymi z punktu widzenia interesów Inwestorów.

Emitent informuje, że Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku będzie opublikowany w formie Raportu 
bieżącego w dniu 14.05.2013 roku. 

5.  Podstawa prawna.

Pkt 16  Załącznika do  Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 
dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

6.  Podpisy

Paweł Barański  -  Prezes Zarządu  -  _____________________

           

Monika Tymińska -  Członek Zarządu -  _____________________
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