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Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. przekazuję Państwu raport Spółki 

za II kwartał 2013 roku.  

W raportowanym okresie w centrum zainteresowania Spółki pozostawało rozszerzanie zakresu 

działalności oraz zwiększanie udziału w rynku wierzytelności. Spółka niezmiennie prowadzi aktywne 

działania celem pozyskania nowych zleceń, o czym świadczyć może zakup w ostatnich miesiącach dwóch 

istotnych portfeli wierzytelności o łącznej wartości ponad 18,5 mln PLN. Dzięki temu Spółka wciąż 

dynamicznie rozwija się, zdobywając coraz silniejszą pozycję na rynku zarządzania wierzytelnościami. 

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. jest także znaczącym i znanym podmiotem na rynku 

obrotu papierami dłużnymi – Catalyst. Wprowadzenie do obrotu kolejnych serii obligacji dowodzi, że Spółka 

posiada duże doświadczenie zarówno w przeprowadzaniu emisji obligacji, jak i w późniejszym zarządzaniu 

posiadanym długiem. Przeprowadzane na bieżąco analizy rynku oraz przedterminowe wykupy papierów 

wartościowych pozwalają utrzymywać zarówno zadłużenie Spółki, jak i koszty obsługi długu na najniższym 

możliwym poziomie, przy równoczesnym zapewnieniu środków na nabywanie nowych portfeli wierzytelności. 

Przyjęta polityka zapewnia finansowanie działalności operacyjnej Spółki i pozwala na utrzymywanie 

wskaźników zadłużenia na bezpiecznym dla Spółki poziomie. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować Inwestorom i Współpracownikom za zaufanie, 

zaangażowanie, wytrwałość i ciężką pracę, dzięki którym Spółka może się rozwijać i osiągać coraz lepsze 

wyniki. Wierzę, że kolejne kwartały będą charakteryzować się dynamicznym rozwojem Spółki, czego 

stabilną podstawę stanowią pozyskane w pierwszym półroczu bieżącego roku zlecenia, z których przychody,  

w ocenie Zarządu Spółki, pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe kolejnych okresów sprawozdawczych.    

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

Mariusz Pawłowski 

Prezes Zarządu 
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1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu 
kwartalnego  

W związku z brakiem formalnego wymogu opiniowania kwartalnego raportu okresowego przez 

biegłego rewidenta, niniejszy raport, obejmujący II kwartał 2013 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi 

przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.  

Raport kwartalny obejmuje dane za okres od 1 kwietnia 2013 do 30 czerwca 2013 oraz narastająco 

dane za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 wraz z okresami porównawczymi w roku 2012.  

Sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zaprezentowane w niniejszym raporcie sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.  
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2. Podstawowe informacje o Emitencie 

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze 

w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym. W ciągu 10 lat Spółka objęła swoją 

działalnością większą część kraju poprzez sieć oddziałów, a swoje usługi zaoferowała do tej pory tysiącom 

Klientów. Suma wierzytelności przyjętych do windykacji oraz zakupionych przez Spółkę przekroczyła  

2,5 mld zł. 

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna zajmuje się sprawami zarówno małych, jak  

i dużych przedsiębiorstw. Łączy skuteczność firmy windykacyjnej z kompetencjami kancelarii prawnej,  

co pozwala na szybkie i efektywne odzyskiwanie należności. Proponuje elastyczną ofertę i konkurencyjne 

ceny, dlatego jest odpowiednim partnerem zarówno dla dużych instytucji finansowych, jak i firm rodzinnych. 

6 kwietnia 2011 roku Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect. Obecnie trwa proces przed Komisją Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie Prospektu 

Emisyjnego, a w efekcie dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów 

Wartościowych. Papiery dłużne Spółki są notowane także na rynku obrotu obligacjami GPW  

w Warszawie – Catalyst. 

Tabela 1. Podstawowe dane Emitenta, stan na dzień publikacji Raportu 

Firma:  e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Wrocław 

Adres:  ul. Gen. Józefa Bema 2; 50-265 Wrocław 

Telefon:  +48 71 327 28 00  

Fax:  +48 71 796 91 95  

E-mail:  kontakt@e-kancelaria.com 

Strona internetowa:  www.e-kancelaria.com  

Przedmiot działalności 
Kompleksowa obsługa w zakresie odzyskiwania należności, zarządzania wierzytelnościami, 
doradztwa prawnego. 

Forma prawna  Spółka Akcyjna 

NIP:  898-20-13-160 

REGON:  932894510 

Kapitał zakładowy:  2.670.000,00 zł (w całości opłacony) 

Numer KRS: 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS 
0000366992 

Zarząd Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu 

2.1. Zmiany w organach Spółki 

Zarząd 

W raportowanym okresie skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i na dzień publikacji niniejszego 

Raportu przedstawia się następująco: 

 Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu 
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Rada Nadzorcza 

Na początku raportowanego okresu Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie: 

 Jan Miśko - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Alicja Pawłowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

 Zdzisław Simon - Członek Rady Nadzorczej 

 Izabela Fryszkowska - Członek Rady Nadzorczej 

 Grzegorz Wojtylak - Członek Rady Nadzorczej 

22 kwietnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej - Izabela Fryszkowska – złożyła rezygnację  

z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na 22 kwietnia 2013 roku. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 20 maja 2013 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Pana 

Mariusza Muszyńskiego. 

Po wyżej wskazanej zmianie, zarówno na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku, jak i w dniu 

sporządzenia niniejszego Raportu, skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

 Jan Miśko - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Alicja Pawłowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

 Zdzisław Simon - Członek Rady Nadzorczej 

 Grzegorz Wojtylak - Członek Rady Nadzorczej 

 Mariusz Muszyński – Członek Rady Nadzorczej 
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3. Wybrane dane finansowe 

Raport kwartalny Spółki prezentuje dane za okres od 1 kwietnia 2013 do 30 czerwca 2013 oraz 

narastająco za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 wraz z danymi porównawczymi  

za analogiczne okresy roku 2012, przy czym: 

 Wybrane pozycje bilansu Spółki prezentowane są na koniec poszczególnych kwartałów roku bilansowego 

2013 oraz dla okresów porównywalnych w roku 2012 

 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat prezentowane są za okres od 1 kwietnia 2013  

do 30 czerwca 2013 oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku wraz z danymi 

porównawczymi obejmującymi analogiczne okresy roku 2012.  

  

Tabela 2. Wybrane pozycje bilansu Emitenta (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 
na dzień 

30.06.2013 
na dzień 

31.03.2013 
na dzień 

30.06.2012 
na dzień 

31.03.2012 

Kapitał własny 12 437 11 740 9 259 7 008 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Inwestycje długoterminowe 3 261 3 219 3 217 0 

Należności krótkoterminowe 2 897 3 183 1 953 1 916 

Inwestycje krótkoterminowe 38 732 31 373 22 897 23 405 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 847 1 600 464 1 346 

Zobowiązania długoterminowe 22 078 18 157 3 545 3 961 

Zobowiązania krótkoterminowe 11 628 8 696 16 816 16 139 

 
 
Tabela 3. Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat Emitenta (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 
Za okres 

od 01.04.2013 
do 30.06.2013 

Za okres 
od 01.01.2013 
do 30.06.2013 

Za okres 
od 01.04.2012 
do 30.06.2012 

Za okres 
od 01.01.2012 
do 30.06.2012 

Przychody ogółem* 4 831 9 874 5 243 12 049 

w tym przychody netto ze sprzedaży 2 488 5 281 3 224 7 135 

Amortyzacja 84 169 94 187 

Zysk/strata ze sprzedaży -731 -1 500 -705 -840 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -715 511 -674 -781 

Zysk/strata na działalności gospodarczej 861 1 555 728 2 949 

Zysk/strata brutto 861 1 555 728 2 949 

Zysk/strata netto 698 1 259 430 2 091 

 
*Przychody ogółem to suma przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów 
finansowych  
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2 691 

5 296 5 509 
5 347 

7 008 

9 259 
9 549 

10 753 

11 740 

12 437 

3.1. Bilans spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. 

Przedstawione powyżej dane bilansowe wskazują na dalszy wzrost kapitałów własnych Spółki. 

Na wzrost kapitałów własnych miał wpływ przede wszystkim wynik pierwszego półrocza 2013 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z deklaracjami Zarządu Spółka dąży do uzyskania adekwatności okresów, których 

dotyczą inwestycje i zobowiązania, tj. przesunięcia ciężaru z zobowiązań krótkoterminowych (do 

jednego roku) na długoterminowe. Efekty tych działań widać bardzo wyraźnie w strukturze zobowiązań 

na koniec okresów sprawozdawczych, gdzie na 30 czerwca 2012 roku zobowiązania długoterminowe 

stanowiły zaledwie 17%, a na 30 czerwca 2013 roku stanowią 65,5% wszystkich zobowiązań. 
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Wykres 1. Zmiana wartości kapitałów własnych Emitenta w okresie od 1.01.2011 do 30.06.2013 (w tys. PLN). 

Wykres 2. Struktura zobowiązań na 30 czerwca 2013 oraz na 30 czerwca 2012.  
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3.2. Rachunek zysków i strat e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. 

W II kwartale 2013 roku nieznacznemu pogorszeniu uległy dane finansowe ujęte w RZiS Spółki.  

Spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2012 wynika ze zmian polityki Spółki 

(opisanych szerzej w pkt 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe). Dodatkowo przychody ze sprzedaży są ściśle związane  

z pozyskanymi wcześniej portfelami wierzytelności. Występujące przesunięcie w czasie pomiędzy 

momentem zakontraktowania usług do realizacji, a ich faktyczną realizacją i uzyskaniem przychodów  

z tego tytułu powoduje, że wyniki finansowe będące efektem pozyskanych w I i II kwartale roku 2013 

atrakcyjnych portfeli wierzytelności będą widoczne w kolejnych okresach sprawozdawczych (III, IV 

kwartał roku 2013 i później). 

Spółka w II kwartale 2013 odnotowała stratę na sprzedaży, jednakże strata była mniejsza niż  

w I kwartale 2013 roku. Zarząd podejmuje działania w obszarze optymalizacji kosztów działalności 

operacyjnej w celu dalszej poprawy wyniku na tym rodzaju działalności. 

  

 

W porównaniu z pierwszym półroczem 2012 roku znacznej poprawie uległ wynik na działalności 

operacyjnej – zysk 511 tys. PLN w porównaniu ze stratą 781 tys. PLN w poprzednim roku. Zysk  

na działalności gospodarczej, choć niższy niż w roku ubiegłym pozostaje na zadowalającym poziomie. 
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Wykres 3.Zysk (strata) ze sprzedaży w I i II kwartale 2013 roku (w tys. PLN).  

Wykres 4.Wynik na działalności operacyjnej i na działalności gospodarczej w okresach 1.01-30.06.2012 oraz 1.01-

30.06.2013 (w tys. PLN)  



            

            

Raport kwartalny II kwartał 2013 10 

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które 

miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W stosunku do okresów analogicznych roku 2012 zmieniła się polityka Spółka w zakresie 

realizacji pozyskanych zleceń. W roku poprzednim znacząca część pozyskanych portfeli była wnoszona 

do utworzonego funduszu UniFund NS FIZ, a duża część przychodów była wykazywana jako 

przeszacowanie wartości posiadanych certyfikatów funduszu. Obecnie obowiązuje tendencja, zgodnie  

z którą pozyskane portfele są odzyskiwane na własny rachunek, a przychody z tej części obsługiwanego 

portfela wykazywane są w pozycji „przychody ze sprzedaży”. Skala tego zjawiska powoduje, że 

pierwsze półrocza roku 2012 i roku 2013 są okresami nieporównywalnymi pod względem wartości 

poszczególnych danych finansowych. 

Jednocześnie wpływ na wyniki Spółki (w tym np. na wysokość należności) zaczynają mieć 

zjawiska ogólnie panujące w gospodarce polskiej, takie jak: wydłużenie terminów zapłaty usług, 

opóźnienia w zapłacie. Jako spółka windykacyjna e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. posiada 

środki do minimalizowania wpływu tego typu zjawisk, co potwierdza spadek należności w II kwartale 

2013 roku w stosunku do I kwartału 2013 roku. Jednakże przy tak dużym ich nasileniu w otoczeniu 

rynkowym Spółki nie jest w stanie wyeliminować ich całkowicie, stąd wzrost należności w stosunku do 

porównywalnego okresu roku 2012. 

Opis innych czynników i zdarzeń mających wpływ na poszczególne pozycje bilansu i Rachunku 

zysków i strat w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 4. Najważniejsze w ocenie Zarządu Spółki czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Pozycja w Sprawozdaniu finansowym Czynniki mające wpływ na poszczególne pozycje bilansu i RZiS Spółki 

BILANS SPÓŁKI 

Kapitały własne Wpływ wyniku roku 2012 i wyniku pierwszego półrocza 2013 

Inwestycje krótkoterminowe Nabycie portfeli wierzytelności 

Zobowiązania długoterminowe 
Wzrost zobowiązań leasingowych i emisja obligacji o okresie zapadalności 
powyżej 1 roku 

Zobowiązania krótkoterminowe Emisja obligacji 

Amortyzacja Zwiększenie wartości leasingowanych środków trwałych 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI 

Przychody ze sprzedaży 
Zwiększenie wartości portfeli windykacji własnej, jak i zleconej oraz wzrost 
sprzedaży pozostałych usług 

Zysk/strata ze sprzedaży Wzrost bieżących wydatków firmy związanym z jej intensywnym rozwojem 

Zysk/strata na działalności 
gospodarczej 

Przeprowadzona na koniec II kwartału wycena rynkowa posiadanych 
certyfikatów inwestycyjnych i portfeli wierzytelności  
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5. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką  
w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności. 

5.1. Posiadany portfel wierzytelności 

Emitent w raportowanym okresie prowadził intensywne działania operacyjne w obrębie 

procesów windykacyjnych, jak również pozyskiwał nowe zlecenia windykacji (outsourcing 

windykacyjny).  

W okresie, który obejmuje niniejszy raport, Spółka pozyskała 40 378 spraw na windykację 

należności oraz obsługę prawną o łącznej wartości 124 562 tys. PLN, w tym: 

 39 476 spraw na windykację należności oraz obsługę prawną z sektora B2C na kwotę 103 204 tys. PLN 

 902 sprawy przekazane do obsługi przez Klientów z sektora B2B na łączną kwotę 21 358 tys. PLN  

 
Tabela 5. Wartość portfela wierzytelności pozyskanych w II kwartale 2013 roku (w tys. PLN) 

 
Kwiecień Maj Czerwiec 

Łącznie  
II kwartał 2013 

Wartość portfela wierzytelności 
pozyskanych na rynku B2B 

6 413 4 596 10 349 21 358 

Wartość portfela wierzytelności 
pozyskanych na rynku B2C 

44 612 34 566 24 026 103 204 

Łącznie 51 025 39 162 34 375 124 562 

 

Pozyskany w II kwartale 2013 r. portfel spraw do obsługi o wartości 124 562 tys. PLN jest 

porównywalny z portfelem spraw pozyskanych w I kwartale roku 2013.    

W pozyskanym portfelu spraw wzrasta udział spraw z sektora B2B. W roku 2012 udział spraw 

pozyskanych od klientów z tego sektora wahał się w ok. 10%, po I kwartale 2013 r. wynosił ok. 14%, 

natomiast wśród spraw pozyskanych w II kwartale 2013r. udział spraw z sektora B2B wynosi już 17%. 

 

 

 

Do obsługi B2C 
83% 

Do obsługi B2B 
17% 

Do obsługi B2C 

Do obsługi B2B 

Wykres 5. Struktura portfela spraw pozyskanych w okresie 1.04.-30.06 2013 roku  
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5.2. Zakup portfela wierzytelności o wartości ok. 10 000 000 złotych 

16 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy e-Kancelarią Grupą Prawno-

Finansową S.A. a Polską Telefonią Cyfrową S.A. (operatorem sieci komórkowej T-Mobile) o przelew 

wierzytelności. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, 

niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej ok. 10 000 000 złotych  

w stosunku do ponad 6 000 dłużników. 

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności 

Emitenta, a zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze 

zwiększania udziału w tym sektorze rynku.  

5.3. Rozszerzanie wachlarza usług 

Spółka wciąż rozszerza wachlarz usług. Poza kompleksową propozycją, zabezpieczającą interesy 

Klientów w całym procesie zarządzania wierzytelnościami wraz z usługami prawnymi, oferta jest 

uzupełniana tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom Klienta, który powinien mieć łatwy dostęp  

do e-Kancelarii GPF S.A. za pośrednictwem najpopularniejszych kanałów komunikacji. 

Oprócz prac nad interaktywnością komunikacji systemowej z Partnerami Spółki w obszarze 

produktów, Emitent wprowadza kolejne usługi będące „na wyciągnięcie ręki” i zachęcające 

potencjalnych Klientów do współpracy. Emitent uruchomił Infolinię prawną dla odbiorcy masowego, 

która od debiutu pozyskała szersze niż oczekiwano grono Klientów (również stałych). Kolejnym 

produktem, który zwrócił uwagę Klientów, są „porady prawne on-line”.   

Dzięki udostępnieniu klientom tego typu usług w zakresie: 

 prawa cywilnego 

 prawa rodzinnego 

 prawa spadkowego 

 prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

 prawa gospodarczego 

 prawa konsumentów 

 prawa nieruchomości 

wolumen obsługiwanych Klientów systematycznie się zwiększa.   

5.4. Emisje obligacji 

W raportowanym okresie Emitent przeprowadził emisję 4 serii obligacji: L1, L2, O, O1. 

Wszystkie wyemitowane papiery wartościowe są obligacjami zwykłymi na okaziciela o stałym 

oprocentowaniu i, w zależności od serii, 2-, 2,5- lub 3-letnim terminie zapadalności.  

Celem emisji wszystkich serii było pozyskanie środków na rozwój Spółki, w szczególności  

na zakup portfeli wierzytelności, co przełoży się na wyniki Spółki w kolejnych okresach. 
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Emisje obligacji zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej (na podstawie art. 9 pkt 3 

Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o Obligacjach (Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 420, z późn. zm.). Szczegóły 

dotyczące harmonogramu oferty, zasad składania zapisu, zasad przydziału Obligacji, naliczania  

i wypłacania odsetek oraz warunków wykupu zostały określone przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji 

dla poszczególnych serii Obligacji, które wraz z Propozycją Nabycia otrzymał każdy Inwestor biorący 

udział w ofercie prywatnej.  

Spółka z ww. emisji papierów dłużnych pozyskała łącznie ponad 9,5 mln PLN. 

5.5. Rejestracja i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu obligacji serii L 

10 kwietnia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Uchwale  

nr 252/13 podjął decyzję o rejestracji 4 300 (czterech tysięcy trzystu) obligacji na okaziciela serii L 

spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) 

każda oraz oznaczeniu ich kodem ISIN PLEKGPF00136.  

Na tej podstawie Zarząd Spółki złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. o wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst. 

Uchwała GPW (nr 446/2013) w tej sprawie została podjęta 25 kwietnia 2013 roku, natomiast na dzień 

pierwszego notowania został wyznaczony 7 maja 2013 roku. Tym samym w Alternatywnym Systemie 

Obrotu na rynku Catalyst rozpoczęła notowania kolejna seria Obligacji. 

5.6. Wykup obligacji serii G, H, I, J, K 

W raportowanym okresie e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. wykupiła obligacje serii: G, 

H, I, J oraz K. Spółka wywiązała się ze wszystkich zobowiązań wynikających z wyemitowanych Obligacji, 

wypłacając w terminie odsetki z poszczególnych okresów odsetkowych. 

Środki z emisji Obligacji Spółka przeznaczyła - zgodnie z celami emisji określonymi w Propozycji 

Nabycia - na rozwój Spółki, w szczególności na zakup atrakcyjnych portfeli wierzytelności. Zwiększenie 

przez Spółkę wolumenu posiadanych portfeli wierzytelności wpływa pozytywnie na osiągane przez 

Spółkę wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych. 

5.7. Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii M 

Spółka wykupiła także przed terminem ich zapadalności 1 528 obligacji serii M. Wykup obligacji 

przed terminem ich zapadalności wynika z dobrej kondycji finansowej Spółki. Jest także wynikiem 

działań podjętych przez Spółkę, w ramach których Emitent dąży do pełnej adekwatności okresów, 

których dotyczą inwestycje i zobowiązania. Podjęte działania mają na celu zmianę struktury zadłużenia, 

tj. przesunięcie ciężaru z zobowiązań krótkoterminowych (do jednego roku) na długoterminowe. 

Zgodnie z Art. 24 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 

420; z późn. zm.) wszystkie wykupione obligacje z chwilą wykupu uległy umorzeniu, co Zarząd Spółki 

stwierdził w stosownych uchwałach. Jednocześnie na wniosek Zarządu Spółki Krajowy Depozyt Papierów 
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S.A. w uchwale nr 527/13 z dnia 9 sierpnia 2013 roku stwierdził zmniejszenie liczby obligacji 

oznaczonych kodem PLEKGPF00110 (obligacje serii M Spółki) do 4 972 sztuk. 

5.8. Zawarcie porozumienia w przedmiocie zgodnego głosowania na NWZ 
pomiędzy akcjonariuszami Spółki oraz zawarcie umów czasowego 

ograniczenia zbywalności akcji Spółki 

25 kwietnia 2013 roku akcjonariusze Spółki zawarli porozumienie w przedmiocie zgodnego 

głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 20 maja 2013 roku. W skład 

porozumienia o zgodnym głosowaniu za uchwałami przewidzianymi w porządku obrad NWZ weszli 

akcjonariusze posiadający łącznie 26 138 630 akcji uprawniających do oddania 36 638 630 głosów  

na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 97,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz  

ok. 98,49% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W tym samym dniu znaczący akcjonariusze Spółki, w tym: Mariusz Pawłowski, EX-DEBT 

Partners S.A. oraz WDM Capital S.A. podpisali umowy w sprawie czasowego ograniczenia zbywalności 

akcji Spółki. Przedmiotowe umowy dotyczą łącznie 24 266 780 (słownie: dwudziestu czterech milionów 

dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu) akcji, co do których strony będące 

akcjonariuszami Spółki w poszczególnych umowach zobowiązały się, że w okresie obowiązywania umów 

nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie 

zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości bądź części posiadanych akcji Emitenta,  

w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej na taką czynność 

wyrazi druga strona stosownej umowy. Ograniczenie zbywania akcji Spółki, pod odpowiednimi 

warunkami, nie dotyczy zbywania całości lub części posiadanych przez akcjonariuszy akcji w drodze 

transakcji pozagiełdowych na podstawie umów cywilnoprawnych. Przedmiotowe umowy obowiązują 

przez okres 10 miesięcy od dnia ich podpisania, chyba że w okresie obowiązywania umów zostanie 

wyznaczony pierwszy dzień notowania akcji Emitenta na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. - w tym przypadku okres obowiązywania umów ulega przedłużeniu  

do upływu 6 miesięcy od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta na rynku regulowanym.  

5.9. Zrzeczenie się uprawnień osobistych przez akcjonariusza Spółki 

25 kwietnia 2013 roku akcjonariusz Spółki WDM Capital S.A. zrzekł się w formie aktu 

notarialnego uprawnień osobistych, o których mowa w Statucie Spółki: 

1. W § 19 ust. 4 w brzmieniu: "4. Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu (KRS0000301483) będzie posiadać akcje Spółki o wartości nominalnej  

co najmniej 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) dla ważności uchwał Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz udzielenia upoważnienia 

Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 

wymagane jest oddanie głosów za uchwałą przez akcjonariusza WDM Capital Spółka Akcyjna." 

2. W § 22 ust. 1 lit. c) w brzmieniu: "Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000301483), będzie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej  

co najmniej 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 
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z podpisem notarialnie poświadczonym jednego Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy 

WDM Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przestanie posiadać akcje o łącznej wartości 

nominalnej co najmniej 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)." 

5.10. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

W raportowanym okresie miały miejsce dwa WZ Spółki: 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2013 roku, którego głównym punktem porządku 

obrad było podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. Aktualny tekst Statutu dostępny jest na 

stronie www.e-kancelaria.com 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2013 roku, podczas którego zostały 

zatwierdzone: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, Sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności 

za rok 2012, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. Akcjonariusze udzielili także 

absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pełniącym obowiązki w roku 2012.  

  

http://www.e-kancelaria.com/


            

            

Raport kwartalny II kwartał 2013 16 

6. Czynniki, które wystąpiły po dniu bilansowym, a które  

w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte  

w kolejnych kwartałach.  

6.1. Zakup portfela wierzytelności o wartości ponad 8 500 000 złotych 

W lipcu 2013 roku została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności pomiędzy Emitentem  

a spółką InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Na podstawie 

przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych 

wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej ponad 8 500 000 złotych w stosunku do ponad 17 000 

dłużników. W opinii Zarządu Emitenta realizacja umowy będzie miała znaczący wpływ na wyniki 

finansowe Spółki osiągane w kolejnych okresach sprawozdawczych. Zawarcie niniejszej umowy stanowi 

element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora 

B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji 

Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej 

S.A.. 

6.2. Rejestracja obligacji serii L1, L2, O1 oraz wprowadzenie do obrotu na 
Catalyst obligacji serii L1 i L2 

Na mocy uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 lipca 

2013 roku zostały zarejestrowane obligacje serii L1 i L2 Spółki. Rejestracja papierów w KDPW 

umożliwiła złożenie wniosku o wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu  

na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku Catalyst. Po przyjęciu 

przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownych uchwał 2 sierpnia 2013 

roku obydwie serie obligacji rozpoczęły notowania na Catalyst.  

W dniu 6 sierpnia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął 

Uchwałę nr 616/13, na mocy której zostały zarejestrowane w KDPW i oznaczone kodem PLEKGPF00169 

obligacje serii O1.  
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7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania 

prognoz finansowych na lata 2012-2013.  

Prognoza podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 59/2011, zgodnie z którą  

w roku 2012 Spółka miała osiągnąć przychody ogółem w wysokości 19,34 mln PLN, a zysk brutto  

na poziomie 5,00 mln PLN oraz zysk netto wynoszący 4,00 mln PLN, została zrealizowana.  

Opublikowana w tym samym raporcie prognoza wyników finansowych na rok 2013 przewidywała 

przychody ogółem wynoszące 23,2 mln PLN, zysk netto na poziomie 4,8 mln PLN oraz zysk brutto 

wynoszący 6,0 mln PLN. Na dzień bilansowy 30 czerwca 2013 roku prognoza wyników finansowych 

została zrealizowana w 42,54% w zakresie przychodów ogółem oraz w 26% w zakresie zysku zarówno 

brutto, jak i netto. 

Tabela 6. Prognoza finansowa Spółki na rok 2013 oraz stopień jej realizacji 

  Prognoza finansowa  
na rok 2013 

Dane finansowe na dzień 
30 czerwca 2013 

Stopień realizacji prognozy 
(%) 

Przychody ogółem 23,20 mln PLN 9,87 mln PLN 42,54% 

Zysk netto 4,8 mln PLN 1,26 mln PLN 26,25% 

Zysk brutto 6,0 mln PLN 1,56 mln PLN 26,00% 

 

Spółka, inwestując w portfele wierzytelności w celu rozwoju działalności, ponosi duże - w skali 

swojej działalności - koszty związane z ich obsługą, które w obecnej chwili obniżają wynik Spółki. 

Jednakże inwestycje te, w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych, wpłyną na zwiększenie 

przychodów ze sprzedaży, co bezpośrednio przełoży się na wyniki Emitenta. Zarząd Spółki przewiduje 

skumulowanie wpływów wynikających z toczącego się procesu odzyskiwania wierzytelności zakupionych 

w II i na początku III kwartału na koniec III kwartału, a przede wszystkim na IV kwartał 2013 roku. 

Wtedy też zarząd przewiduje realizację większej części prognozowanego wyniku.   
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8. Informacje dotyczące podmiotów zależnych Emitenta 

Na dzień zatwierdzenia publikacji niniejszego Raportu Emitent  jest podmiotem dominującym 

wobec trzech spółek, tj. e-Kancelaria Ewelina Miśko-Pawłowska Spółka komandytowa, Debt Collection 

System e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Spółka komandytowa oraz Centralny 

Rejestr Długów - Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. w organizacji, które z uwagi na to, że nie prowadzą 

działalności gospodarczej, są nieistotne z punktu widzenia skali działalności Spółki. 
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9. Struktura akcjonariatu 

Tabela 7. Struktura akcjonariatu – stan na dzień publikacji Raportu 

 

 

 

 

 

Mariusz 
Pawłowski 
45,04% 

Mehtilda 
Holdings Ltd 

10,11% 
WDM Capital 

S.A. 
35,73% 

Astoria Capital 
S.A. 

0,01% 

Pozostali 
inwestorzy 

9,10% 

Mariusz 
Pawłowski 
59,21% 

Mehtilda 
Holdings Ltd 

8,60% 

WDM Capital 
S.A. 

25,65% 

Astoria Capital 
S.A. 

0,01% 
Pozostali 

inwestorzy 
6,53% 

 
liczba akcji 

liczba głosów na 
WZ 

udział w KZ 
udział w głosach 

na WZ 

Mariusz Pawłowski łącznie w tym: 14 726 780 25 226 780 55,156% 67,814% 

Mariusz Pawłowski 12 026 780 22 026 780 45,044% 59,212% 

Mehtilda Holdings Limited 2 700 000 3 200 000 10,112% 8,602% 

Dom Maklerski WDM S.A. łącznie (podmiot 
dominujący wobec WDM Capital S.A. i Astoria 
Capital S.A.), w tym: 

9 543 000 9 543 000 35,742% 25,653% 

WDM Capital S.A. 9 540 000 9 540 000 35,730% 25,645% 

Astoria Capital S.A. 3 000 3 000 0,011% 0,008% 

Pozostali inwestorzy 2 430 220 2 430 220 9,102% 6,533% 

SUMA 26 700 000 37 200 000 100,00% 100,00% 

Wykres 6. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu – udział w kapitale zakładowym Spółki  
 

Wykres 7. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu – udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki  
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10. Oświadczenie Zarządu Spółki 

Zarząd e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. oświadcza, że dane zawarte  

w niniejszym raporcie kwartalnym za okres od 1 kwietnia 2013 do 30 czerwca 2013 roku, dane 

narastająco za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013, jak również dane porównawcze  

za analogiczne okresy roku poprzedniego, zostały sporządzone zgodnie z przepisami i najlepszą wiedzą 

oraz zawierają prawdziwe dane.  

 

       

 

 

 

 

 

Mariusz Pawłowski 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


