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1. Wprowadzenie/ Introduction 

Dane emitenta 

Firma spółki/Full name:    AerFinance PLC 

Kraj siedziby/Country of Incorporation: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej/United Kingdom 

Siedziba/City of Incorporation:  Doncaster 

Adres siedziby/Regitered addreess:  Armstrong House, First Avenue Robin 
Hood Airport Doncaster South Yorkshire 
DN9 3GA 

Forma prawna/Legal form:   Spółka akcyjna/Public Limited Company 

Sąd rejestrowy/Registerd by:   Companies House 

Nr KRS/Register number:   05989034 

REGON/Statistical office:   n/a 

NIP/Tax number:    n/a 

Faks/Fax:     +44 1252 719232 

Adres poczty elektronicznej/Email address: ir@aerfinance.com 

Strona internetowa/Website address: www.aerfinance.eu 

 

 

Organy emitenta/Authority issuer 

Zarząd/Management 

  Bartłomiej Herodecki   -Prezes Zarządu/  Chairman 

Dariusz Ilski    -Dyrektor/ Director 

  

 

 

 

 

 



Struktura Akcjonariatu/Shareholder Structure 

 Na dzień 30 czerwca 2013 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 455.453,04 GBP 
i dzieli się na 9 129 059 akcji o wartości nominalnej 0,05 GBP. Na dzień 30.06.2013 roku 
struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawia się następująco:  

As on 30th June 2013, share capital of  Issuer amounts to GBP 455,453.04 and divided 
into 9 129 059 shares with nominal value of 0,05 GBP. As of 30.06.2013  shareholding 
structure including shareholders holding at least 5% of Issuer share capital is as follows: 

 
Akcjonariusz/ 
Shareholder 

Amount of Shares/ 
Liczba akcji 

% of Shares/  
%Akcji 

Ikenga Investment 
Corporation Ltd 2 425 476*   26,569%* 

Wisent Investment & Finance 
Limited 1 088 646 11,925% 

Red Wisent Limited 1 088 646 11,925% 
Barbara, Stanisław Łukawski    611 159   6,695% 
Other/Pozostali 3 915 132 42,886% 
Total/Suma 9 129 059 100%* 

* out of which 1 399 998 shares representing 15,34% of share capital and entitled to 15,34% of voting rights on 
Shareholder Meeting are non-dematerialized (form of cerficitate)/ z czego 1 399 998 sztuk stanowią akcje 
niezdematerializowane (w formie certyfikatu) stanowiące 15,34% kapitału spółki i uprawniające do 15,34% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu 

AerFinance PLC jest brytyjską spółką holdingową prowadzącą swoją działalność 
przede wszystkim na obszarze Polski oraz Europy wschodniej. Główne zyski czerpie z 
inwestycji w spółki zależne oraz usług konsultingowych w zakresie lotnictwa. 

AerFinance is a public company registered in the U.K. with majority of interests 
taking place in Poland and other Eastern European countries. They are mainly capitalizing 
from investments in our portfolio companies, but also consulting services of aviation area. 

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30.06.2013 wchodziło 5 spółek 
zależnych// Issuer’s capital group as per 30/06/2013. 

1	  AerSoftware	  Sp.	  z	  o.o.	  	   Emitent	  posiada	  100%	  udziałów/	  The	  Issuer	  owns	  100%	  of	  shares	  
2	  Shopifier	  Sp.	  z	  o.o.	   	   Emitent	  posiada	  98%	  udziałów/	  The	  Issuer	  owns	  98%	  of	  shares	  
3	  AerFinance	  	  Ventures	  Sp.	  z	  o.o.Emitent	  posiada	  67%	  udziałów/	  The	  Issuer	  owns	  67%	  of	  shares	  
4	  AerTech	  SAS	   	   	   	  	  Emitent	  posiada	  100%	  udziałów/	  The	  Issuer	  owns	  100%	  of	  shares	  
5	  AVIO	  21	  Sp.	  z	  o.o.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Emitent	  posiada	  46%	  udziałów/	  The	  Issuer	  owns	  49%	  of	  shares	  
(Emitent	  posiada	  pośrednio	  kontrolę	  nad	  95	  %	  udziałów	  /	  The	  issuer	  controls	  indirectly	  in	  total	  95	  %	  
of	  shares)	  

 
 
 
 
 



2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupy Kapitalowej AerFinance PLC 
Selected consolidated financial data AerFinance PLC Capital Group 
 
 

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) 
[GBP] Selected financial data (consolidated) 
[GBP] 

01.04.2013 
30.06.2013 

01.04.2012 
30.06.2012 

Dane z Rachunku zysków i strat 
Profit and loss account data 

  

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 
Revenue 267 103,69 n/a 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
Gross Profit (273 603,84) n/a 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
Operating Profit (89 712,07) n/a 

Zysk (strata) brutto/Profit before Income 
tax (131 417,98) n/a 

Zysk (strata) netto/ Net Profit (131 383.81) n/a 
Amortyzacja/ Depreciation and 
Amortization (10 332,61) n/a 
Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) 
[GBP] Selected financial data(consolidated) 30.06.2013 30.06.2012 

Dane z bilansu/ Balance data   
Kapitał własny/ Equity 500 976,13 n/a 
Zobowiązania długoterminowe/ Long 
Term Liabilities - - 

Zobowiązania krótkoterminowe/ Current 
Liabilities 447 993,27 n/a 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ 
Cash and cash equivalent 281 312,27 n/a 

Należności długoterminowe/ Long term 
receivables - - 

Należności krótkoterminowe/ Short Term 
receivables 483 249,38 n/a 
Wybrane dane finansowe (skonsolidowane) 
[GBP] Selected financial data(consolidated) 

01.01.2013 
30.06.2013 

01.01.2012 
30.06.2012 

Dane z rachunku zysków i strat  
Profit and loss account data   
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 
Revenue 773 124,55 n/a 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
Gross Profit (313 807,06) n/a 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
Operating Profit (4 686,61) n/a 

Zysk (strata) brutto/Profit before Income 
tax (40 927,83) n/a 

Zysk (strata) netto/ Net Profit (41 899,53) n/a 
Amortyzacja/ Depreciation and 
Amortization (22 253,39)      n/a 

 

 



3. Wybrane dane finansowe jednostkowe spółki AerFinance PLC 
Selected financial data by unit AerFinance PLC 
 
 

Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] 
Selected financial data (unit) [GBP] 

01.04.2013 
30.06.2013 

01.04.2012 
30.06.2012 

Dane z Rachunku zysków i strat 
Profit and loss account data 

  

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 
Revenue 0,00 n/d 

n/a 
Zysk (strata) ze sprzedaży 
Gross Profit (7 300,48) n/d 

n/a 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
Operating Profit (7 300,48) n/d 

n/a 
Zysk (strata) brutto/Profit before Income 
tax (49 654,16) n/d 

n/a 
Zysk (strata) netto/ Net Profit (49 654,16) n/d 

n/a 
Amortyzacja/ Depreciation and 
Amortization - - 
Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] 
Selected financial data (unit) [GBP] 30.06.2013 30.06.2012 

Dane z bilansu/ Balance data   

Kapitał własny/ Equity 702 655,92 n/d 
n/a 

Zobowiązania długoterminowe/ Long 
Term Liabilities - n/d 

n/a 
Zobowiązania krótkoterminowe/ Current 
Liabilities 8 426,45 n/d 

n/a 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ 
Cash and cash equivalent 17 361,06 n/d 

n/a 
Należności długoterminowe/ Long term 
receivables - n/d 

n/a 
Należności krótkoterminowe/ Short Term 
receivables 107 379,65 n/d 

n/a 
Wybrane dane finansowe (jednostkowe) [GBP] 
Selected financial data (unit) [GBP] 

01.01.2013 
30.06.2013 

01.01.2012 
30.06.2012 

Dane z Rachunku zysków i strat  
Profit and Loss account data   
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 
Revenue 1 068,36 n/d 

n/a 
Zysk (strata) ze sprzedaży 
Gross Profit (11 876,25) n/d 

n/a 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
Operating Profit (11 876,25) n/d 

n/a 
Zysk (strata) brutto/Profit before Income 
tax (53 396,10) n/d 

n/a 
Zysk (strata) netto/ Net Profit (53 396,10) n/d 

n/a 
Amortyzacja/Depreciation & Amortization - - 

 
 



4. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
Main factors and their influence on the financial result 
 
Na wyniki finansowe w omawianym kwartale miały wpływ zasadniczo dwa czynniki: 
ostateczne rozliczenie transakcji zbycia udziałów Lubelskiej Grupy Lotniczej sp. z 
o.o. a także wyniki AerTech SAS, która nadal była deficytowa. 
W dniu 11 czerwca 2013 roku Emitent otrzymał ostatnią rate płatności  z tytułu 
sprzedaży udziałów Lubelskiej Grupy Lotniczej sp.  z o.o o czym informował w 
raporcie bieżącym 17/2013.  
Jednocześnie działalność AerTech SAS nadal przynosiła straty straty, które 
zniwelowały zysk wypracowane przez AerFinance Ventures sp. z o.o. Przyczyną 
pogłębiających się strat we francuskiej spółce jest rekordowe osłabienie koniunktury 
we Francji przy jednoczesnym jakimkolwiek braku elastyczności lokalnego kodeksu 
pracy. Sytuacja ta dotyczy nie tylko AerTech SAS ale także pozostałych działających 
w branży na rynku francuskim.  
Na dzień sporządzania niniejszego raportu AerTech SAS znajdował się pod kuratelą 
administratora sądowego z uwagi na rosnące zadłużenie przedsiębiorstwa.  
 
 There were two main factors that influenced financial results of The Company and 
The Group in the 2nd quarter of 2013: final settlement of share purchase agreement of 
Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o and operational activity of AerTech SAS. 
On 11th of June 2013 The Issuer has received the last tranche of payment for shares of 
Lubelska Grupa Lotnicza. The Issuer has informed about this in Current Report 
17/2013. 
Simultaneously, operational activity of AerTech SAS still was below break even point 
due to slower business and significant economic slowdown of French economy with 
lack of any flexibility of local legal regulations. It is worth to mention, that many 
French companies suffers due to above mentions factors. 
As per day of this report, AerTech was under control of administrator appointed by 
court due to increasing indebtedness of a Company. 
 
 
 

5. Informacje Zarządu na temat aktywności w II kwartale roku obrachunkowego 
2013 w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 
Information about Board’s action in 2nd quarter of fiscal year 2013 in area of 
business development 
 
W omawianym okresie AerFinance Ventures podjęła decyzję o wejściu w 3 projekty 
inwestycyjne  (komunikaty bieżące : 18/2013, 21/2013 oraz 23/2013). Jednocześnie 
uzyskano zgodę na wejście kapitałowe, którego proces został zapoczątkowany w 
poprzednim kwartale (komunikat bieżący: 14/2013).  
Jednocześnie Zarząd analizował na bieżąco nowe tematy inwestycyjne pod kątem 
ewentualnych wejść kapitałowych.  
 



In the second quarter of 2013 AerFinance Ventures has decided to engage into 3 new 
investment projects (currents reports 18/2013, 21/2013 and 23/2013). AerFinance 
Ventures has also received an approval from Polish Agency for Entreprise 
Development to engage into company called AirRec (Current Report 14/2013).  
The Board was reviewing new investment projects.  
 
 

6. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowanie publikowanych prognoz wyników 
na dany roku w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie 
kwartalnym 
Board’s opinion about forecasted results 
 
Spółka nie podawała publicznie prognoz finansowych. 
The company has not published any financial forecasts 


