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1.  Pismo Zarządu 
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2.  Wybrane dane finansowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 
przeliczenia danych Sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kursy średnie NBP  
z ostatniego dnia roku tj. na dzień na dzień 31.12.2012 r.: 1 EUR= 4,0882 PLN, na dzień 31.12.2011 r.: 1 EUR =4,4168 PLN,  
 

Wybrane dane finansowe 

okres od 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

okres od 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

tys. PLN tys. EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i 

materiałów 9 060 4 513 2 171 1 090 

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 219 2 618 1 490 632 

Amortyzacja 31 50 7 12 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej -3 835 2 588 -919 625 

Przychody finansowe 380 1 194 91 288 

Zysk (strata) brutto -7 736 1 079 -1 854 261 

Zysk (strata) netto -6 397 855 -1 533 207 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej  5 242 -2 583 -1 256 -624 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 1 572 6 785 377 1 639 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej  -7 790 -3 730 1 866 -901 

Przepływy pieniężne netto, 

razem  -976 472 234 114 

Liczba akcji ( w szt.) 5 408 325 5 390 349 5 408 325 5 390 349 

Zysk /Strata na jedną akcję -1,18 0,16 -0,28 0,04 

Do przeliczenia danych Sprawozdania z całkowitych dochodów zastosowano średnią z kursów średnich EUR NBP z ostatniego dnia 

każdego miesiąca tj. w roku 2012: 1 EUR=4,1736 PLN, w roku 2011: 1 EUR =4,1401 PLN 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 

31.12.2012 

Stan na 

31.12.2011 

Stan na 

31.12.2012 

Stan na 

31.12.2011 

tys. PLN tys. EUR 

Kapitał własny 10 441 16 838 2 554 3 812 

Kapitał zakładowy 5 408 5 408 1 323 1 224 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 33 259 30 865 8 135 6 988 

Zobowiązania długoterminowe 4 650 5 197 1 137 1 177 

Zobowiązania krótkoterminowe 25 756 24 074 6 300 5 451 

Należności długoterminowe 1 148 1 032 281 234 

Należności krótkoterminowe 3 896 4 951 953  1 121 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 20 098 27 485 4 916 6 223 

Aktywa/Pasywa razem 43 700 47 703 10 689 10 800 
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3.   Roczne, zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2012. 
 

Dokument w załączeniu. 
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4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności 

4.1. Informacje podstawowe 
Nazwa:   POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. 
Siedziba:  50-073 Wrocław, ul. Św. Antoniego 23 
Regon:    390757301 
NIP:   692-22-42-252 
Data rejestracji:  2000-07-06         
Nr KRS:   0000315998 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS                             
 
Dane teleadresowe 
ul. św. Antoniego 23 
50-073 Wrocław 
Tel. 071 798-29-80 
Fax 071 798-29-81 
www.pfh.pl, info@pfh.pl 
 
 
Organy Spółki  

 
Zarząd, skład na dzień 31.12.2012 r.:  

• Mirosław Magda – Prezes Zarządu.   
 

W roku 2012 nie było zmian w Zarządzie Spółki. 
 

Zmiany pod dniu 31.12.2012 r.: 
W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 28 lutego 2013 r. do składu Zarządu 
Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. pana Leszka Szwedo, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
W związku z powyższym od dnia 28 lutego 2013 r. skład Zarządu przedstawia się następująco:  

Mirosław Magda – Prezes Zarządu 
Leszek Szwedo – Wiceprezes Zarządu 

 
Rada Nadzorcza, skład na dzień 31.12.2012 r.: 

Rafał Abratański – Przewodniczący Rady 
Grzegorz Leszczyński – Członek Rady 
Wioleta Błochowiak – Członek Rady 
Barbara Ludwikowska –Michniak – Członek Rady Nadzorczej 
Robert Zguda – Członek Rady Nadzorczej 
Maciej Drogoń – Członek Rady Nadzorczej 

 
Z dniem 5 listopada 2012 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Przemysław 
Danowski. 

 
Zmiany pod dniu 31.12.2012 r.: 
Z dniem 28 marca 2013 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Robert Zguda. 
W związku z powyższym od dnia 28 marca 2013 r. skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:  

Rafał Abratański – Przewodniczący Rady 
Grzegorz Leszczyński – Członek Rady 
Wioleta Błochowiak – Członek Rady 
Barbara Ludwikowska –Michniak - Członek Rady Nadzorczej 
Maciej Drogoń - Członek Rady Nadzorczej 

 
Prokura: 
W Spółce ustanowiono prokurę samoistną, prokurentem jest Elżbieta Rumin. 
W roku 2012 nie było zmian prokurentów. 
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Kapitał zakładowy 
Kapitał zakładowy spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. wynosi 5 408 325 zł i dzieli się na 5 408 325 akcji 
zwykłych na okaziciela, w tym: 5 302 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł 
każda i 105 825 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A oraz akcje 
serii B nie są uprzywilejowane. 
 
 

Oznaczenie akcji Wartość 
nominalna 

każdej akcji 

Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZ 

Akcje na okaziciela serii A 1 zł 5 302 500 98,04% 98,04% 
Akcje na okaziciela serii B 1 zł 105 825 1,96% 1,96% 
 Razem           5 408 325 100,00% 100,00% 

 
Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2012 r.  

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 5 408 325 100,00% 100,00%   

 

Podmioty zależne  
 
Na dzień 31.12.2012 r. Polski Fundusz Hipoteczny S.A. nie posiadał jednostek zależnych, stowarzyszonych i 
współkontrolowanych, w związku z tym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Polski Fundusz Hipoteczny S.A. funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM S.A. jako 
jednostka zależna. Jednostką dominującą Grupy jest Dom Maklerski IDM S.A., który sporządza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

  
Zdarzenia po dniu bilansowym:  
W dniu 07 stycznia 2013 r. Polski Fundusz Hipoteczny odstąpił od umowy zawartej w dniu 29 grudnia  
2011r., której przedmiotem była sprzedaż 258 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 PLN (co stanowi 
100% udziałów) w spółce SPV 1 Sp. z o.o. 
W związku z dokonanym odstąpieniem Polski Fundusz Hipoteczny S.A. zawarł Porozumienie z nabywcą 
udziałów, na mocy którego do Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. powróciły udziały w spółce SPV1  
Sp. z o.o. 

 

4.2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym 
sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o 
nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte 
przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie 
perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym 

 
Zmiana wyniku finansowego za rok 2012 w porównaniu z danymi za czwarty kwartał 2012 r. związana jest z 
dokonanymi odpisami aktualizacyjnymi. Spółka zastosowała zasadę ostrożności wyceny posiadanych 
aktywów obowiązującą w Grupie Kapitałowej.  
W zakresie wierzytelności dokonano odpisu aktualizującego w łącznej wysokości – 6.434 tys. zł. Utworzone  
rezerwy to - 2 022 tys. zł dotyczy wierzytelności wobec osoby fizycznej, która to wierzytelność ujęta była w 
księgach Spółki w cenie nabycia tj. 2.500 tys. zł i odpis - 4.412 tys. zł dotyczący wierzytelności wobec 
podmiotu w upadłości likwidacyjnej, która to wierzytelność ujęta była w księgach Spółki w cenie nabycia tj. 
4.412 tys. zł. Wierzytelność została nabyta w ramach procesu restrukturyzacji Vectra S.A., powiązanej 
kapitałowo z Grupą Kapitałową IDM SA. 
Dokonano również odpisu aktualizującego obligacji TMB S.A. o wartości nominalnej 2.086 tys. zł, które  
zostały zakupione poniżej ich wartości nominalnej tj. za cenę 1.157 tys. zł. W tym przypadku Spółka dokonała 
odpisu aktualizującego do wysokości 26 % wartości obligacji zgodnie z modelem wyceny zastosowanym w 
Grupie Kapitałowej. Spółka zastosowała się również do modelu wyceny Grupy Kapitałowej w przypadku 
obligacji T.I. Epoka S.A. i dokonała odpisu dotyczącego całości posiadanych obligacji tego podmiotu, o łącznej 
wartości nominalnej 750 tys. zł.  
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Znaczący wpływ na wynik miał również odpis należności w wysokości – 3.027 tys. zł od Vectra S.A. w 
upadłości likwidacyjnej. Należność ta została zgłoszona przez Spółkę do postępowania upadłościowego do 
kategorii I. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie dokonano jeszcze uznania przedmiotowej 
wierzytelności, dlatego też Spółka dokonała stosownego odpisu. Zarząd Polskiego Funduszu Hipotecznego, na 
podstawie sprawozdań syndyka, znajdujących się w aktach postępowania upadłościowego Vectra S.A.,  
ocenia, iż majątek upadłej spółki Vectra jest wystarczający na zaspokojenie wierzytelności kategorii pierwszej 
w 100%. 
W ocenie Zarządu istniej duże prawdopodobieństwo, iż utworzone rezerwy zostaną rozwiązane, a Spółka 
uzyska środki z realizacji aktywów, na które utworzono odpisy. Kwestia rozwiązania części rezerw w 
wysokości 4 mln będzie możliwa jeszcze w roku 2013. Pozostałe rezerwy, dotyczące wierzytelności wobec 
podmiotu w upadłości w wysokości 5 mln będą mogły zostać rozwiązane w momencie zatwierdzenia planu 
podziału środków masy upadłości, co może nastąpić w roku 2014.  
 
Biorąc pod uwagę sytuację na rynku nieruchomości, Spółka zastosowała również zasadę ostrożności przy 
ustalaniu wartości godziwej posiadanych nieruchomości inwestycyjnych. Zasada ta przejawia się w 
następującym sposobie ujęcia nieruchomości: 

• nieruchomości kupione i utrzymywane jako nieruchomości inwestycyjne ujęte zostały w cenie nabycia, 
jednak nie więcej niż cena rynkowa określona przez biegłego rzeczoznawcę, 

• nieruchomości przejęte w ramach przewłaszczenia na zabezpieczenie ujęte zostały w wartości 
należności, za które nieruchomość została przejęta, jednak nie więcej niż cena rynkowa określona 
przez biegłego rzeczoznawcę, 

• nieruchomości, których sprzedaż już jest prowadzona (sprzedaż wydzielonych części nieruchomości) 
ujęte zostały w wartości uwzględniającej ceny zrealizowanych transakcji, nie więcej niż cena rynkowa 
określona przez biegłego rzeczoznawcę. 

 

W zakresie przychodów ze sprzedaży Spółka odnotowała 100% wzrost przychodów w porównaniu z rokiem 
2011. Zysk ze sprzedaży wzrósł z 2.618 tys. zł w roku 2011 do 6.219 tys. w roku 2012. Wzrost w tych 
pozycjach skorelowany jest ze wzrostem kosztów finansowych w zakresie odsetek od kredytów i 
wyemitowanych obligacji. 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej – wzrost w pozycji inwestycje długoterminowe wiąże się z przejęciem 
nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia niespłaconych pożyczek. Zmniejszenie wartości 
inwestycji krótkoterminowych wiąże się m.in. ze zmniejszeniem wartości portfela nabytych wierzytelności 
hipotecznych na skutek spłaty.  

W roku 2013 Spółka zamierza realizować transakcje, które będą finansowane ze środków uzyskanych 
głównie po zamknięciu bieżących transakcji oraz ewentualnych emisji obligacji. 

4.3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest 
na nie narażony 

 

Głównymi rodzajami ryzyka, które występują w działalności Spółki są: 

• ryzyko rynkowe 
• ryzyko płynności  
• ryzyko wyceny przedmiotów zabezpieczeń pożyczek i wierzytelności 
• ryzyko kredytowe 

 
Ryzyko rynkowe 
Całość osiąganych przez Spółkę przychodów związana jest z działalnością na rynku krajowym i z tego też 
względu jest ona uzależniona pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną 
Polski. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych wpłynęły na sytuację gospodarczą w Polsce. 
Odnotowano spadek tempa krajowego wzrostu gospodarczego, wzrost stopy bezrobocia oraz deprecjację 
kursu złotego wobec walut obcych. Opisane powyżej tendencje makroekonomiczne mogą wpływać na spadek 
wartości nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia udzielanych pożyczek i nabywanych 
wierzytelności także wpływać na wydłużenie sprzedaży nieruchomości. Powyższe czynniki wpływać mogą na 
sytuację finansową Spółki. 
Z drugiej strony niekorzystna sytuacja makroekonomiczna może prowadzić do problemów finansowych 
podmiotów gospodarczych, zwiększenia finansowania poprzez instrumenty finansowe zabezpieczone na 
nieruchomościach oraz problemów z regulowaniem zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie. Obecna 
sytuacja gospodarcza ma wpływ na wzrost portfela złych kredytów, przez co banki powinny być 
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zainteresowane sprzedażą wierzytelności. To implikuje zwiększenie ryzyka, ale również możliwości 
przeprowadzenia większej liczby korzystnych transakcji przez Spółkę.  

Ryzyko płynności  
Ryzyka dotyczące płynności mogą wystąpić mi.in. w przypadku zapadalności terminów spłat rat kredytów lub 
wykupu obligacji przy jednoczesnym braku możliwości zamknięcia inwestycji m.in. poprzez zaspokojenie ze 
środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczeń udzielonych przez 
Spółkę pożyczek lub nabytych wierzytelności. Nieruchomości należą do aktywów o ograniczonej płynności, 
dlatego zbycie nieruchomości po cenie równej jej wartości rynkowej jest procesem wymagającym 
odpowiedniego czasu. Brak płynności może spowodować, że jedna ze stron transakcji będzie zmuszona do 
zawarcia transakcji po niekorzystnej, odbiegającej od wartości rynkowych, cenie. 
Pomimo wielu możliwości wyjścia z inwestycji, istnieje również ryzyko braku potencjalnych inwestorów 
zainteresowanych nabyciem nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia posiadanych przez 
Spółkę wierzytelności lub udzielonych pożyczek. Zachowanie płynności jest zatem uzależnione od terminów 
zamknięcia inwestycji i pozyskiwania dalszych źródeł finansowania. 
Z sytuacją zagrożenia płynności w korelacji z opóźnieniem zamknięcia inwestycji, mamy w przypadku 
wykupu obligacji serii P. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Spółka nie dokonała terminowego 
wykupu obligacji serii P, o łącznej wartości nominalnej 14.000 tys. zł, których wykup przypadał na dzień 11 
lutego 2013. Polski Fundusz Hipoteczny S.A. zmierza do zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia nowego 
terminu wykupu. Zgodnie z propozycją obligatariusza, ustanowione zostaną dodatkowe zabezpieczenia, co 
będzie podstawą nakreślenia nowego, realnego terminu spłaty zobowiązań. Finansowana obligacjami 
inwestycja zabezpieczona jest na nieruchomościach, których wartość, według aktualnych cen rynkowych,  
znacznie przewyższa wysokość zobowiązania z tytułu obligacji. Spółka podjęła działania związane ze 
sprzedażą przedmiotów zabezpieczeń. 
  
Ryzyko wyceny przedmiotów zabezpieczeń pożyczek i wierzytelności 
W ramach działalności Spółki istnieje także ryzyko zmiany wycen nieruchomości będących przedmiotem 
zabezpieczenia udzielonych przez Spółkę pożyczek lub posiadanych wierzytelności. Wewnętrzna procedura 
Spółki wymaga określenia wartości rynkowej nieruchomości przed udzieleniem pożyczki lub transakcją 
zakupu danej wierzytelności, a niejednokrotnie także w czasie trwania procesu związanego z dochodzeniem 
należności. Dodatkowo wycena jest często konieczna również przed transakcją sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia (np. w postępowaniu egzekucyjnym czy upadłościowym). Ewentualny 
błąd wyceny może być przyczyną udzielenia pożyczki lub zakupu wierzytelności, której wysokość nie będzie 
znajdowała pokrycia w rzeczywistej wartości przedmiotu zabezpieczenia. Istnieje również ryzyko błędnej 
wyceny w procesie egzekucji lub w trakcie upadłości. Może to oznaczać w przypadku zbyt niskiej wyceny 
niewystarczającą ilość środków na zaspokojenie całości wierzytelności lub w przypadku zbyt wysokiej 
wyceny – problemy ze zbyciem nieruchomości za ustaloną wartość. Inną przyczyną zmiany wyceny 
nieruchomości może być zmiana ogólnej tendencji panującej w danym okresie na rynku nieruchomości.  

Ryzyko kredytowe 

Emitent minimalizuje ryzyko kredytowe związane z inwestycjami w wierzytelności i pożyczki zabezpieczone 
na nieruchomościach poprzez odpowiednie procedury określające jakość inwestycji. Inwestycje dotyczące 
udzielonych pożyczek muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia, zapewniające Spółce zakładany zwrot z 
inwestycji. Stosowane zabezpieczenia pozwalają obniżanie ryzyka związanego ze złą kondycją finansową 
dłużnika lub jego niewypłacalnością. 

Pozostałe czynniki ryzyka 
 
Ryzyko spadku marż 
Ewentualne ryzyko spadku marż związane może być z pojawieniem się znaczącej konkurencji na rynku 
wierzytelności hipotecznych i pożyczek hipotecznych. Biorąc jednak pod uwagę, że wierzytelności hipoteczne 
są zazwyczaj przedmiotem indywidualnych transakcji, Spółka ma możliwość ustalania minimalnego poziomu 
marży, przy którym podejmuje decyzję o inwestycji. Z ryzykiem spadku marż możemy mieć do czynienia w  
segmencie dotyczącym udzielania krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. 
 
Istotniejsze ryzyko spadku marż może występować poza obszarem działalności Spółki w przypadku 
wierzytelności masowych, nabywanych w formie pakietów.   
 
Ryzyko kursowe 
Ryzyko kursowe w zakresie działalności Spółki ogranicza się do kwestii związanych z hipotekami 
ustanowionymi w walutach obcych. Wzrost wartości złotego w stosunku do waluty,  w której ustanowiona 



Raport roczny spółki Polski Fundusz Hipoteczny S.A. za rok 2012.  

 

 

| 
 S

tr
on

a 
1

1 

jest hipoteka rodzi ryzyko nie uzyskania  spłaty całości wierzytelności.  Spółka eliminuje to ryzyko poprzez 
analizę potencjalnych inwestycji. Podkreślić należy, że Spółka nie nabywa wierzytelności w walutach obcych. 
W przypadku wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych w walutach obcych, przedmiotem transakcji są 
już wierzytelności przewalutowane i wymagalne w złotych. Pozwala to na ustalenie poziomu zaspokojenia 
wierzytelności na podstawie hipoteki ustanowionej w walucie obcej przy założonych przedziałach kursu 
walut. Spółka nie korzysta z finansowania w walutach obcych. 
 
Ryzyko zmian regulacji prawnych 
Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność oraz 
brak jednolitej interpretacji przepisów prawa pociągają za sobą ryzyko w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Zmiany przepisów prawa mogą wpływać zarówno na otoczenie prawne działalności 
gospodarczej, jak również bezpośrednio na Spółkę w tym na jej sytuację finansową i wyniki. Wprowadzone w 
ostatnich latach zmiany związane z zabezpieczeniem hipotecznym, (znoszące m.in. uprzywilejowanie Skarbu 
Państwa) idą w kierunku zapewniającym większe bezpieczeństwo obrotu wierzytelnościami hipotecznymi. 
 
Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego 
System podatkowy w Polsce charakteryzuje się relatywną niestabilnością. Ewentualne, nieoczekiwane zmiany 
dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej mogą wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez Spółkę 
działalność. Kwestia opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz kwalifikacji podatkowej czynności 
związanych z dochodzeniem wierzytelności budzi kontrowersje zarówno doktrynalne, jak również w 
interpretacji organów skarbowych stanowiąc o wciąż istniejącym ryzyku związanym z tą kwestią. Niezależnie 
od powyższego z chwilą przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Wspólnot Europejskich i dokonania 
implementacji dorobku prawnego Unii Europejskiej uznać należy, że zostało znacząco ograniczone ryzyko w 
zakresie interpretacji i zmian postanowień ustawy o podatku od towarów i usług, który to podatek nie może 
być ustalany przez Państwo Członkowskie w sposób sprzeczny z postanowieniami VI Dyrektywy VAT Rady 
UE w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich. Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 w 
związku z art. 13 akapit B pkt d) obrót wierzytelnościami stanowiący jeden z podstawowych przedmiotów 
działalności Emitenta jest świadczeniem usług w rozumieniu przepisów o VAT i jest jednocześnie usługą 
zwolnioną od podatku. 
 
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 
W przypadku ewentualnych zmian w zakresie świadczenia pracy na rzecz Spółki zarówno przez zarząd jak i 
innych kluczowych specjalistów, mogłoby mieć w krótkiej perspektywie (przejściowy okres dostosowawczy) 
negatywny wpływ na działalność Spółki. 
 
 

4.4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w 
zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub 
jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 
własnych emitenta 

 
Odnośnie wierzytelności Spółki toczy się następujące postępowanie:  
 
W lipcu 2011 r. Polski Fundusz Hipoteczny S.A. złożył pozew o zapłatę przeciwko Meritum Bank ICB S.A.. 
Wartość przedmiotu sporu: 3.988.257,00 zł plus odsetki i koszty. Polski Fundusz Hipoteczny S.A. domagał się 
od Meritum Banku ICB S.A. zwrotu zatrzymanej bezpodstawnie kwoty, która wpłynęła do Banku w ramach 
podziału środków uzyskanych z egzekucji z nieruchomości, która to nieruchomość stanowiła zabezpieczenie 
wierzytelności zbytych uprzednio przez Bank na rzecz Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. W wrześniu 
2011 r. 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. Dysponując wyżej wymienionym tytułem egzekucyjnym, 
Polski Fundusz Hipoteczny złożył do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. W dniu 12 marca 2012 r., w 
ramach prowadzonej przeciwko Meritum Bank ICB S.A. egzekucji, komornik przekazał na konto Polskiego 
Funduszu Hipotecznego S.A. całą kwotę dochodzonej należności w łącznej wysokości: 4.641.158,19 zł. Wpływ 
środków w ramach egzekucji nie kończy postępowania, które trwa w związku ze złożonym przez Meritum 
Bank ICB S.A. sprzeciwem.  
 
Spółka nie jest stroną innych, niż wymienione powyżej, postępowań sądowych, postępowań przed sądem 
arbitrażowym lub organem administracji publicznej, w zakresie dotyczącym zobowiązań lub wierzytelności, 
których wartość stanowi 10% kapitałów własnych emitenta.  
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4.5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z określeniem ich 
udziału w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmiany w tym zakresie w danym roku 
obrotowym  

 
Przedmiot działalności Spółki to działalność finansowa: krótkoterminowe pożyczki zabezpieczone na 
nieruchomościach oraz inwestycje w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. 
Podstawowym produktem są krótkoterminowe pożyczki hipoteczne z przeznaczeniem na dowolny cel.  
Stosowanym zabezpieczeniem pożyczki jest przewłaszczenie nieruchomości bądź hipoteka na nieruchomości.  
Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie 12 miesięcy. Przedmiotem zabezpieczenia mogą być przede 
wszystkim nieruchomości komercyjne a także niezabudowane posiadające minimum aktualne warunki 
zabudowy, a także wysoki potencjał inwestycyjny, ponadto niezamieszkałe nieruchomości mieszkaniowe. 
W przypadku niniejszego produktu, klientem docelowym są podmioty gospodarcze potrzebujące 
krótkoterminowego finansowania.  
Drugim produktem jest wykup wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Działalność w zakresie obrotu 
wierzytelnościami skupiona jest na wierzytelnościach wobec podmiotów gospodarczych, gdzie kwoty 
pojedynczych wierzytelności i wartość związanych z nimi zabezpieczeń przekraczają 1 mln zł. Szczególną 
uwagę firma kieruje na wierzytelności wobec przedsiębiorstw będących w stanie upadłości, bądź wobec 
których dotychczasowy wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne.  
Produkt skierowany jest przede wszystkim do banków. Sprzedaż wierzytelności umożliwia bankom 
natychmiastowe odzyskanie części bądź całości zainwestowanego kapitału.  
 

Przychody netto ze sprzedaży  

i zrównane z nimi  31.12.2012 31.12.2011 

Przychody z dyskonta 634 1 822 

Przychody z prowizji 510   

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 4 516 625 

Przychody z pożyczek 2 535 1 915 

Przychody ze sprzedaży nieruchomości 739 151 

Pozostałe przychody 126   

Razem 
9 060 4 513 

 
4.6. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.  

 
Z uwagi na przedmiot działalności Spółki w zakresie krótkoterminowych pożyczek hipotecznych, rynkiem 
zbytu można określić podmioty (zarówno osoby prawne jak i fizyczne) zainteresowane uzyskaniem 
krótkoterminowego finansowania. Podstawowym warunkiem jest, aby podmioty te dysponowały 
nieruchomościami spełniającymi kryteria stawiane przez Polski Fundusz Hipoteczny S.A. dla nieruchomości, 
które mają być przedmiotem zabezpieczenia pożyczek. 
W przypadku drugiego obszaru działalności spółki, jakim są wierzytelności zabezpieczone hipotecznie, 
Spółka nie posiada określonego rynku zbytu. Spółka może spieniężać nabyte wierzytelności poprzez: 

− przejęcie i sprzedaż nieruchomości w trybie polubownym, 
− przejęcie i sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucyjnym, 
− egzekucję należności pieniężnych poprzez egzekucję z nieruchomości, 
− spłatę wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego, 
− sprzedaż wierzytelności. 

Spółka działa na rynku krajowym. 
 

4.7. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego 
zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich 
kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji  

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi realizowane były na warunkach rynkowych. 
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4.8.  Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach 
dotyczących kredytów i pożyczek. 

 
W roku 2012 Spółce nie wypowiedziano umów kredytowych i umów pożyczek.  
W roku 2012 Spółka nie zaciągała kredytów. 
 
W roku 2012 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. zaciągnął jedną pożyczkę. Pożyczkodawcą była spółka z Grupy 
Kapitałowej IDM SA, Electus SA: 
 

Data 
zawarcia 

umowy 

Roczna stopa 

procentowa 

Kwota 

pożyczki 

Termin 

wymagalności 

17.05.2012  25% 900.000,00 zł 23.05.2014 

Do dnia bilansowego wyżej wymieniona pożyczka została spłacona.  

4.9. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym 
uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co 
najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu 
wymagalności 

 
Polski Fundusz Hipoteczny S.A. w ramach podstawowej działalności udziela krótkoterminowych pożyczek 
zabezpieczonych na nieruchomościach. Pożyczki udzielane są na warunkach rynkowych, na okres 
maksymalnie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. Spółka posiada 
portfel udzielonych pożyczek o wartości 13 mln zł. Pożyczki posiadają zabezpieczenia, które zostały 
ustanowione na nieruchomościach, których wartości pokrywają w pełni wartość udzielonych pożyczek z 
uwzględnieniem odsetek i prowizji. Oprocentowanie udzielonych pożyczek jest na poziomie rynkowym.  
Informacje o udzielonych pożyczkach zawarte są w Sprawozdaniu finansowym Spółki w punkcie 7.6.1 
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu.  
 

4.10. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji papierów wartościowych  
(wyemitowanych w okresie objętym sprawozdaniem) do chwili sporządzenia 
sprawozdania z działalności. 

 
W dniu 10-02-2012 r. Spółka wyemitowała 14000 obligacji zwykłych na okaziciela serii P o wartości 
nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł na łączną wartość 14.000.000 zł oprocentowanych wg stałej stopy 12% 
w skali roku i z terminem wykupu w dniu 11-02-2013 r.;  
Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na wykup obligacji zwykłych na okaziciela serii G. Środki z 
emisji obligacji serii G przeznaczone zostały na działalność związaną z pożyczkami.  
 
W dniu 10-04-2012r. Spółka wyemitowała 4000 obligacji imiennych serii Q o wartości nominalnej i cenie 
emisyjnej 1.000 zł na łączną wartość 4.000.000 zł oprocentowanych wg stałej stopy 16% w skali roku, z 
terminem wykupu w dniu 05-10-2012 r.; 
Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na inwestycje w ramach działalności podstawowej– pożyczki 
hipoteczne. 
 
W dniu 11-05-2012r. Spółka wyemitowała 2500 obligacji imiennych serii R o wartości nominalnej i cenie 
emisyjnej 1.000 zł na łączną wartość 2.500.000 zł oprocentowanych wg stałej stopy 12,3% w skali roku, z 
terminem wykupu w dniu 13-08-2012 r.; 
Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na inwestycje w ramach działalności podstawowej– nabycie 
wierzytelności hipotecznych. 
 
W dniu 16-05-2012r. Spółka wyemitowała 252 obligacji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej i 
cenie emisyjnej 1.000 zł na łączną wartość 252.000 zł oprocentowanych wg stałej stopy 12% w skali roku, z 
terminem wykupu w dniu 16-05-2013 r.; 
Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na inwestycje w ramach działalności podstawowej– nabycie 
wierzytelności hipotecznych 
 
W dniu 30-05-2012r. Spółka wyemitowała 300 obligacji imiennych serii T o wartości nominalnej i cenie 
emisyjnej 1.000 zł na łączną wartość 300.000 zł oprocentowanych wg stałej stopy 12% w skali roku, z 
terminem wykupu w dniu 30-08-2012 r.; 
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Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na inwestycje w ramach działalności podstawowej– pożyczki 
hipoteczne 
 
W dniu 31-10-2012 r. Spółka wyemitowała 3350 obligacji imiennych serii U o wartości nominalnej i cenie 
emisyjnej 1.000 zł na łączną wartość 3.350.000 zł oprocentowanych wg stałej stopy 12,3% w skali roku i z 
terminem wykupu w dniu 30-04-2013 r.; 
Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na inwestycje w ramach działalności podstawowej– pożyczki 
hipoteczne 
 
W dniu 12-02-2013r. Spółka wyemitowała 200 obligacji imiennych serii W o wartości nominalnej i cenie 
emisyjnej 1.000 zł na łączną wartość 200.000 zł oprocentowanych wg stałej stopy 12% w skali roku, z 
terminem wykupu w dniu 08-08-2013 r.; 
Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na inwestycje w ramach działalności podstawowej– pożyczki 
hipoteczne 
W dniu 25 marca 2013 r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 100 sztuk obligacji serii W o łącznej 
wartości 100.000,- zł wraz ze spłatą należnych odsetek.  
 
 
W dniu 18-02-2013r. Spółka wyemitowała 200 obligacji imiennych serii W1 o wartości nominalnej i cenie 
emisyjnej 1.000 zł na łączną wartość 200.000 zł oprocentowanych wg stałej stopy 12% w skali roku, z 
terminem wykupu w dniu 08-08-2013 r.; 
Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na inwestycje w ramach działalności podstawowej– pożyczki 
hipoteczne. 
W dniu 25 marca 2013 r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 100 sztuk obligacji serii W1 o łącznej 
wartości 100.000,- zł wraz ze spłatą należnych odsetek.  
 

4.11. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym   
        a publikowanymi prognozami 

 

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2012. 

4.12. Ocena, wraz z uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze  

szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań 

W celu kontroli możliwości wywiązywania się z zobowiązań Spółka na bieżąco analizuje poziom 
zaciągniętych zobowiązań, terminy zapadalności zobowiązań oraz wskaźniki płynności.  
Terminowość realizacji zobowiązań przez Spółkę powiązana jest z terminowością spłaty z tyt. udzielonych 
pożyczek lub uzyskania spłaty wierzytelności w zakładanym terminie.  
Spółka prowadziła działania związane ze sprzedażą przedmiotów zabezpieczeń ustanowionych na jej rzecz w 
celu zapewnienia płynności finansowej i terminowej realizacji zobowiązań, jednak z uwagi na sytuację na 
ryku finansowym i rynku nieruchomości zamknięcie większości transakcji będzie możliwe dopiero w 
perspektywie kilku kolejnych miesięcy.  
Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Spółka nie dokonała terminowego wykupu obligacji serii P, o 
łącznej wartości nominalnej 14.000 tys. zł, których wykup przypadał na dzień 11 lutego 2013. Polski Fundusz 
Hipoteczny S.A. zmierza do zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia nowego terminu wykupu. Zgodnie z 
propozycją obligatariusza, ustanowione zostaną dodatkowe zabezpieczenia obligacji, co będzie podstawą 
nakreślenia nowego, realnego terminu ich wykupu. Konieczność przesunięcia terminu wykupu wynika z 
niezamknięcia inwestycji w przewidywanym terminie. Finansowana obligacjami inwestycja zabezpieczona 
jest na nieruchomościach, których wartość, według aktualnych cen rynkowych, znacznie przewyższa 
wysokość zobowiązania z tytułu obligacji. Spółka podjęła działania związane ze sprzedażą przedmiotów 
zabezpieczeń. 
 

4.13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji  
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem  
możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności 

 

W związku ze zmniejszeniem poziomu finansowania zewnętrznego, po dokonanym w trzecim i czwartym 
kwartale 2012 r. wykupie obligacji i spłacie raty kredytu w łącznej wysokości 8,7 mln zł Spółka ograniczyła 
działalność w zakresie rozbudowy portfela pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. Polski Fundusz 
Hipoteczny S.A. podejmuje starania mające ma celu uzyskanie spłaty środków z dokonanych wcześniej 
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inwestycji. Spółka zamierza reinwestować środki uzyskane z zamknięcia wcześniejszych inwestycji w 
podstawową działalność związaną z pożyczkami zabezpieczonymi na nieruchomościach.  
 

4.14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za 
rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na 
osiągnięty wynik 
 

Na osiągnięty przez Polski Fundusz Hipoteczny w roku 2012 wynik nie miały wpływu czynniki i zdarzenia o 
nietypowym charakterze. 

4.15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju  
Spółki oraz perspektywy rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku  
obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie 
finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów 
wypracowanej strategii rynkowej 

 

Do czynników mających wpływ na rozwój Spółki należą przede wszystkim: 
• uzyskanie spłaty nabytych przez spółkę wierzytelności, 
• uzyskanie spłaty udzielonych pożyczek, 
• przychody finansowe uzyskiwane w ramach działalności pożyczkowej i restrukturyzacyjnej, 
• sprzedaż posiadanych przez Spółkę nieruchomości, 
• sprzedaż nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia nabytych przez Spółkę 

wierzytelności lub udzielonych przez Spółkę a niespłaconych pożyczek, 
• pozyskanie finansowania zewnętrznego, 
• sytuacja gospodarcza w perspektywie makroekonomicznej, a w szczególności na rynku finansowym i 

rynku nieruchomości. 
W perspektywie kolejnego roku planowane jest uzyskanie spłaty części nabytych przez Spółkę wierzytelności.  
Spółka prowadzi działania związane z egzekucją w odniesieniu do nieruchomości stanowiących przedmiot 
zabezpieczenia niespłaconych pożyczek. Polski Fundusz Hipoteczny zmierza również do sprzedaży 
posiadanych nieruchomości ujmowanych w aktywach obrotowych.  
Z uwagi na sytuację na rynku nieruchomości, uzyskanie oczekiwanej przez Spółkę ceny za nieruchomości, a 
także uzyskanie spłaty należności w ramach egzekucji z nieruchomości wiąże się z dużym ryzykiem 
przesunięcia transakcji sprzedaży w czasie.  
Na rozwój Spółki w perspektywie kolejnych lat wpływ będzie miało również ewentualne pozyskanie 
finansowania zewnętrznego z przeznaczeniem na rozwój działalności pożyczkowej.  
 

4.16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego  
grupą kapitałową 

 
W roku 2012 nie miały miejsca zmiany zasad zarządzania Spółką. Spółka nie posiada podmiotów zależnych.  
 

4.17. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące  
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska 
bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 
połączenia emitenta przez przejęcie 

 

Spółka nie zawierała umów z osobami zarządzającymi, które przewidują rekompensatę w przypadku ich 
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. 

 

4.18. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, dla każdej z osób zarządzających i  
nadzorujących emitenta 

Zarząd 
31.12.2012 r. 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Wynagrodzenie - 
kwoty brutto w 

tysiącach złotych 
wypłacone w roku 

2012 Inne 

Inne należne 
w 2012 r. 

a nie 
wypłacone 

Mirosław Magda Prezes Zarządu 184 0 0 
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Rada Nadzorcza  
31.12.2012 r. 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Wynagrodzenie - 
kwoty brutto w 

tysiącach złotych 
wypłacone w roku 

2012 Inne 

Inne należne 
w 2012 r., 

a nie 
wypłacone 

Rafał Abratański 
Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 15 0 0 

Grzegorz Leszczyński 
Członek Rady 
Nadzorczej 15 0 0 

Wioleta Błochowiak 
Członek Rady 
Nadzorczej 15 0 0 

Barbara Ludwikowska-
Michniak 

Członek Rady 
Nadzorczej  15 0 0 

Robert Zguda 
Członek Rady 
Nadzorczej 15 0 0 

Przemysław Danowski 
Członek Rady 
Nadzorczej 8 0 0 

Maciej Drogoń 
Członek Rady 
Nadzorczej 11 0 0 

 

4.19. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz akcji  
i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających  
i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) 

 
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Polski Fundusz Hipoteczny na dzień 31.12.2012 
r. nie posiadał podmiotów zależnych.   

 
4.20. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu  

bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

 
Spółka nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy; 

 
4.21. Informacje o: 

 

1) Dacie zawarcia umowy z podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego  
Umowa z dnia 10 grudnia 2012 r. zawarta z MAZARS AUDYT zlecająca przeprowadzenie badania 
sprawozdania Finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2012r. i wydanie opinii i raportu z przeprowadzonego 
badania.  
 
2) Wynagrodzeniu podmiotu dokonującego badania sprawozdania, wypłaconym lub należnym za 

rok obrotowy 
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za rok 2012: 27.000,- zł (netto). 
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 zapłacone w roku 2012: 27.573,15 zł 
(netto).  
 

3) Wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy 
Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy wypłacone w roku 2012: 22.800,- zł (netto), w roku 2011: 
36.700,- zł (netto). 
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4.22. Informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.  

 
W dniu 07 stycznia 2013 r. Polski Fundusz Hipoteczny odstąpił od umowy zawartej w dniu 29 grudnia 2011 
r., której przedmiotem była sprzedaż 258 udziałów o wartości nominalnej 10 tys. zł (co stanowi 100% 
udziałów) w spółce SPV 1 Sp. z o.o.. 
Cena sprzedaży udziałów wynosiła 2.580 tys. zł termin płatności (zgodnie z aneksem) w terminie do 31 
grudnia 2012 r. W związku z dokonanym odstąpieniem Polski Fundusz Hipoteczny S.A. zawarł Porozumienie 
z nabywcą udziałów, na mocy którego do Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. powróciły udziały w spółce 
SPV1 Sp. z o.o. 

Po dniu bilansowym Spółka, na podstawie zawartych porozumień z Leasingodawcą, zakończyła umowy 
leasingu wymienione w tabeli poniżej i nie posiada już żadnych zobowiązań z tytułu przedmiotowych umów:   

      

Przedmiot leasingu Leasingodawca 
Umowa z 

dnia 

Umowna 

data spłaty 

Zadłużenie na 

dzień 31.12.2012 

z tytułu rat 

kapitałowych i 

odsetek  

Data porozumienia 

 i zakończenia 

umowy 

Betonomieszarka 

Mercedes Benz 3241 

Actros 

VB Leasing Polska 

S.A. 
2011-12-01 2014-12-01 142 2013-01-09 

Samochód 

samowyładowczy 

Mercedes Benz 4144 

Actros 

VB Leasing Polska 

S.A. 
2011-12-01 2014-12-01 152 2013-01-16 

Betonomieszarka 

Mercedes Benz 3241 

Actros 

VB Leasing Polska 

S.A. 
2011-12-22 2014-12-22 144 2013-01-09 

Betonomieszarka 

Mercedes Benz 3236 

Actros 

VB Leasing Polska 

S.A. 
2011-12-22 2014-12-22 139 2013-01-09 

Pompa do betonu 

Mercedes Benz 3340 

Actros 

VB Leasing Polska 

S.A. 
2011-12-22 2014-12-22 325 2013-01-09 

Autobus Ford FT430 
VB Leasing Polska 

S.A. 
2011-12-22 2014-12-22 37 2013-01-08 

 
Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Spółka nie dokonała terminowego wykupu obligacji serii P,  
o łącznej wartości nominalnej 14.000 tys. zł, których wykup przypadał na dzień 11 lutego 2013. Polski 
Fundusz Hipoteczny S.A. prowadzi działania zmierzające do zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia 
nowego terminu wykupu. Zgodnie z propozycją obligatariusza, ustanowione zostaną dodatkowe 
zabezpieczenia, które będą podstawą zawarcia porozumienia określającego plan spłaty zobowiązań w 
realnych terminach. Konieczność przesunięcia terminu wykupu wynika z niezamknięcia inwestycji w 
przewidywanym terminie. Finansowana obligacjami inwestycja zabezpieczona jest na nieruchomościach, 
których wartość, według aktualnych cen rynkowych, znacznie przewyższa wysokość zobowiązania z tytułu 
obligacji. Spółka podjęła działania związane ze sprzedażą przedmiotów zabezpieczeń. 
 

 

 

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2012 r.        

     Mirosław Magda        Leszek Szwedo 

       Prezes Zarządu              Wiceprezes Zarządu  
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5. Oświadczenia Zarządu 
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6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
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7. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 
 
Polski Fundusz Hipoteczny S.A., jako podmiot notowany na NewConnect, obowiązują zasady określone w 
dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych NewConnect. Zasady te zawarte zostały w Załączniku do 
Uchwały 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
 
 
Nr Zasada  Informacja 

czy Spółka 
stosuje 
zasadę 

1  Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna  Częściowo 
2  Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw  Tak 
3  Korporacyjna strona internetowa - zakres udostępnionych informacji  Częściowo  
3.1  Podstawowe informacje o spółce  Tak 
3.2  Opis, rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów  Nie 
3.3  Opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku  Nie 
3.4  Życiorysy zawodowe członków organów spółki  Tak 
3.5  Informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ  Tak  
3.6  dokumenty korporacyjne spółki  Tak 
3.7  zarys planów strategicznych spółki  Nie 
3.8  Prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy  Nie dotyczy  
3.9  Struktura akcjonariatu  Tak  
3.10  Dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie  Tak  
3.12  Opublikowane raporty bieżące i okresowe  Tak  
3.13  Kalendarz publikacji dat  Tak  
3.14  informacje na temat zdarzeń korporacyjnych  Tak 
3.16  Pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ  Nie dotyczy  
3.17  Informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ  Nie dotyczy  
3.18  Informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy  Nie dotyczy  
3.19  Informacje na temat Autoryzowanego Doradcy  Tak  
3.20  Informacje na temat Animatora akcji emitenta  Tak  
3.21  Dokument informacyjny (prospekt emisyjny)  Tak  
4  Strona internetowa w języku polskim lub angielskim  Tak  
5  Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa  Nie  
6  Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD  Tak  
7  Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu  Tak  
8  Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji  Tak  
9  Zakres treściowy raportu rocznego  Nie dotyczy  
10  Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ  Częściowo 
11  Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami  Nie  
12  Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru  Nie dotyczy  
13  Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami  Nie dotyczy  
13a  Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy  Nie dotyczy  
14  Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty  Nie dotyczy  
15  Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej  Nie dotyczy  
16  Raporty miesięczne  Nie  
16a  Uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego  Nie dotyczy  
 
 
Uzasadnienie od częściowego odstąpienia stosowania zasady 1: 
Spółka odstępuje od stosowania powyższej zasady w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet oraz w zakresie rejestrowania przebiegu obrad i publikowania go na stronie 
internetowej. Powodem odstąpienia od stosowania zasady, w tym zakresie jest fakt, że na Walnych 
Zgromadzeniach Spółki reprezentowane jest 99% kapitału zakładowego Spółki. Spółka ponadto publikuje 
poprzez komunikaty giełdowe oraz na stronie internetowej Spółki treść podjętych uchwał przez Walne 
Zgromadzenie, zapewniając w ten sposób dostęp do informacji pozostałym akcjonariuszom. 
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Uzasadnienie od częściowego odstąpienia stosowania zasady 3.2: 
Emitent zamieścił na stronie informacje o rodzaju działalności. Ze względu na specyfikę działalności, udział 
procentowy przychodów uzyskiwanych z podstawowych przedmiotów działalności może się zmieniać, 
dlatego też informacje o źródłach zasadniczych przychodów podawane są przy okazji publikacji raportów 
okresowych.   
 
Uzasadnienie od częściowego odstąpienia stosowania zasady 3.3: 
Emitent publikuje informacje dla inwestorów dotyczące rynku i jego pozycji na rynku w raportach 
okresowych.  
 
Uzasadnienie od częściowego odstąpienia stosowania zasady 3.7: 
Spółka będzie publikować informacje o planach rozwoju i podjętych działaniach w ramach raportów 
bieżących i okresowych. 
 
Uzasadnienie od częściowego odstąpienia stosowania zasady 5: 
 
Spółka prowadzi relacje inwestorskie poprzez swoją stronę internetową. W zakładce relacje inwestorskie na 
stronie GPWInfostrefa zamieszczone są jedynie podstawowe informacje dotyczące Spółki;  
 
Uzasadnienie od częściowego odstąpienia stosowania zasady 10: 
 
W Walnych Zgromadzeniach uczestniczy Zarząd Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są osobami 
zatrudnionymi w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Akcjonariusza, który posiada 99% 
akcji Spółki.  
 
Uzasadnienie od częściowego odstąpienia stosowania zasady 11: 
 
Spółka nie organizowała publicznie dostępnych spotkań z analitykami, inwestorami i mediami. Publiczne 
spotkania z inwestorami będą realizowane w sytuacji gdy większościowy Akcjonariusz posiadający 99 % akcji 
podejmie decyzje o sprzedaży znaczącego pakietu akcji.   
 
Uzasadnienie od częściowego odstąpienia stosowania zasady 16: 

 
Spółka nie publikuje raportów miesięcznych. Spółka informuje o istotnych wydarzeniach w ramach raportów 
bieżących. Publikowane przez Spółkę raporty okresowe zawierać będą informacje prezentujące Spółkę w 
zakresie umożliwiającym inwestorom ocenę Spółki. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


