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List Zarządu Spółki  
 
 
Szanowni Akcjonariusze oraz Inwestorzy, 

 

niniejszym przekazujemy w Wasze ręce raport okresowy za II kwartał 2013 roku obrazujący wybrane dane 

finansowe, czynniki, zdarzenia oraz aktywności Spółki, które wystąpiły w okresie objętym raportem oraz 

komentarz Zarządu Spółki na temat realizacji wstępnych wyników Spółki za II kwartał 2013 roku.  

 

II kwartał 2013 roku był okresem, w którym Spółka prowadziła intensywne działania zmierzające do pozyskania  

klientów oraz sprzedaży usług finansowych, ale również, w dużej mierze, koncentrowała się na dochodzeniu 

nabytych należności faktoringowych.  

 

Niesprzyjającym czynnikiem w analizowanym okresie II kwartału 2013 roku, podobnie jak w I kwartale 2013 

roku było, w ocenie Zarządu Spółki, konserwatywne i ostrożnościowe podejście ubezpieczycieli do istniejących 

oraz potencjalnych limitów kredytowych nadawanym Kontrahentom, do wysokości których Spółka finansuje 

obrót faktoringowy. Takie podejście spowodowało zmniejszenie limitów finansowania albo zniesienie takich 

limitów, co wprost wpłynęło na zmniejszenie obrotu faktoringowego. 

 

Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę na fakt, iż w II kwartale 2013 roku Spółka uzyskała lepsze, niż w 

analogicznym okresie 2012 roku, wyniki finansowe pod względem przychodu ze sprzedaży oraz zysku netto. 

 

Priorytetem Zarządu Spółki na kolejny okres jest pozyskanie środków obrotowych oraz zwiększenie obrotu 

faktoringowego, przychodu ze sprzedaży i zysku netto, a także dalsza dywersyfikacja portfela nabytych 

należności faktoringowych.  

 

W realizacji tego celu, w ocenie Zarządu Spółki, pomóc ma przyjęta i wdrożona od lipca 2013 roku strategia 

komunikacyjno – wizerunkowa marki AKCEPT Finance.  

 

 

 

 

 

Zarząd AKCEPT Finance S.A. 
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1.  Wybrane dane finansowe za II kwartał   
2013 roku 

 
 
1.1  Bilans 
 

Dane w złotych Dane na 30.06.2013r. Dane za 30.06.2012r. 

Kapitał własny 8 147 637,61 zł 7 000 745,65 zł 

Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

Należności krótkoterminowe 23 502 052,09 zł 18 669 694,54 zł 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 911 190,43 zł 23 574,76 zł 

Zobowiązania długoterminowe  0,00 zł 5 656 051,25 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe 26 042 831,45 zł 12 758 355,44 zł 
 
 
1.2  Rachunek zysków i strat 
 

Dane w złotych 
II kwartał 2013 

roku za okres 
od 01.04.2013 r. 
do 30.06.2013 r. 

I półrocze 2013 
roku za okres 

od 01.01.2013 r. 
do 30.06.2013 r. 

II kwartał 2012 
roku za okres 

od 01.04.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

I półrocze 2012 
roku za okres 

od 01.01.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

Amortyzacja 27 211,19 zł 47 766,84 zł 26 241,07 zł 51 813,76 zł 

Przychody netto ze sprzedaży 1 265 089,39 zł 2 334 061,23 zł 1 213 951,16 zł 2 122 455,67 zł 

Zysk/strata na sprzedaży 610 812,84 zł 1 114 510,98 zł 682 519,72 zł 1 072 756,66 zł 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 431 676,83 zł 953 457,20 zł 685 869,31 zł 1 078 727,29 zł 

Zysk/strata brutto 345 654,60 zł 605 151,07 zł 349 091,57 zł 542 481,56 zł 

Zysk/strata netto 296 298,60 zł 549 460,07 zł 248 632,57 zł 432 850,56 zł 
 
 
1.3  Wybrane wskaźniki finansowe 
 

Dane w złotych 
Dane za okres 

od 01.01.2013 r.  
do 30.06.2013 r. 

Dane za okres  
od 01.01.2012 r. 

 do 30.06.2012 r. 

ROA (rentowność aktywów) 1,59 % 1,70 % 

ROE (rentowność kapitałów własnych) 6,74 % 6,18 % 

ROS (rentowność sprzedaży) 23,54 % 20,39 % 

EBIT  953 457,20 zł 1 078 727,29 zł 

EBITDA 1 001 224,04 zł 1 130 541,05 zł 
 
 
ROA (rentowność aktywów) = zysk netto / aktywa razem * 100% 
ROE (rentowność kapitałów własnych) = zysk netto / kapitał własny * 100% 
ROS (rentowność sprzedaży netto) = zysk netto / przychody ze sprzedaży * 100% 
EBIT ( zysk operacyjny) - jest to zysk przed obliczeniem podatków i odsetek 
EBITDA - zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji. 
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2. Informacje o Spółce 
 
 
2.1  Dane o Spółce 
 
Nazwa:      AKCEPT Finance Spółka Akcyjna 
Siedziba:     Mysłowice 
Adres:      ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice  
Oznaczenie Sądu:    Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach 
      VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS:      0000348205 
Kapitał akcyjny:     5.000.000,00 złotych 
Liczba akcji:     5 000 000  
NIP:      2220873211 
REGON:     241491267 
Telefon:     + 48 32 31 71 400 
Fax:      + 48 32 31 71 404 
Adres poczty elektronicznej:   sekretariat@akceptfinance.pl 
Strona internetowa:    www.akceptfinance.pl  
Symbol PKD:     64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych, 

Profil działalności:     usługi finansowe, w tym faktoring należności, pożyczki, 
dyskonto weksli  

 
 
2.2  Zarząd Spółki 
 
Paweł Barański     Prezes Zarządu 
Monika Tymińska    Członek Zarządu 
 
 
2.3  Rada Nadzorcza Spółki 
 
prof. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Mieczysław Barański    Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Andrzej Hoszcz     Sekretarz Rady Nadzorczej 
dr hab. Jan Klimek     Członek Rady Nadzorczej 
dr Dariusz Fuchs    Członek Rady Nadzorczej 
 
 
2.4  Struktura Akcjonariatu 
 

Akcjonariusz Ilość Akcji Wartość 
nominalna Akcji 

Wartość  
Akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
Biuro Informacyjno -Prawne 
AKCEPT S.A. 4 000 000 1,00 zł 4 000 000,00 zł 80,00% 

Pozostali Akcjonariusze 1 000 000 1,00 zł 1 000 000,00 zł 20,00% 

Łącznie: 5 000 000  5 000 000,00 zł 100,00% 
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i 
zdarzeń,  które miały wpływ na osiągane 
wyniki finansowe 

 

 
3.1 Istotne czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe 
 
W II kwartale 2013 roku istotny wpływ na działalność Spółki miały zdarzenia dotyczące przede wszystkim 
pozyskania nowych klientów, utrzymania obrotu faktoringowego oraz przychodu ze sprzedaży i zysku netto na 
poziomie zbliżonym do poziomu II kwartału 2012 roku.  
 
W drugim kwartale 2013 roku Spółka koncentrowała się również na dochodzeniu nabytych należności 
faktoringowych.  
 
Drugi kwartał 2013 roku był też okresem, w którym Spółka przeprowadziła diagnostykę marki i zbadała 
wizerunek AKCEPT Finance oraz przygotowywała nową strategię komunikacyjną i wizerunkową. Strategia ta 
oraz nowa marka AKCEPT Finance została zaprezentowana w lipcu 2013 roku. Więcej informacji o idei oraz 
podjętych działaniach w tym zakresie przedstawia punkt 4.2.1 Rebranding marki AKCEPT Finance. Działania te 
nie miały bezpośredniego wpływu na wyniki osiągnięte przez Spółkę w II kwartale 2013 roku, ale w ocenie 
Zarządu Spółki, mogą mieć istotne znaczenie dla wyników osiąganych przez Spółkę w okresach przyszłych.  
 
 
3.2 Realizacja polityki sprzedaży 
 
W II kwartale 2013 roku Zarząd Spółki konsekwentnie koncentrował się na realizacji polityki sprzedaży poprzez 
zwiększenie, względem I kwartału 2013 roku, obrotu faktoringowego, przychodu ze sprzedaży oraz zysku 
netto.  
 
W II kwartale 2013 roku Spółka zawarła 14 nowych umów faktoringowych oraz 41 aneksów zmieniających, 
przedłużających czas trwania umowy, zmieniających treść umów albo limity faktoranta lub kontrahenta. Część z 
tych zmian została opublikowana w postaci raportów bieżących. 
 
Pomimo intensywnych działań w zakresie zwiększenia obrotu faktoringowego Spółka odnotowała, względem 
analogicznego okresu II kwartału 2012 roku,  ujemną dynamikę w tym obszarze działalności. W ocenie Zarządu 
Spółki wynika to z dwóch powodów.   
 
Pierwszym powodem jest dość konserwatywne i ostrożnościowe podejścia przez ubezpieczycieli do istniejących 
oraz potencjalnych limitów kredytowych nadawanych Kontrahentom, do których wysokości Spółka finansuje 
obrót faktoringowy. Od początku roku Spółka zauważyła istotną zmianę w szacowaniu ryzyka i tym samym 
uzyskuje znacznie mniejsze, niż zakładane, limity ubezpieczenia albo otrzymuje decyzje o zniesieniu istniejących 
limitów kredytowych Kontrahentów, co wprost wpływa na zmniejszenie obrotu faktoringowego. Ponadto 
istotnie wydłużył się czas uzyskiwania limitów kredytowych, co również ma istotny wpływ na obrót generowany 
przez Spółkę.  
 
Drugim powodem zmniejszenia obrotu faktoringowego transakcji faktoringowych wobec kilku Kontrahentów 
Spółki było przesunięcie się finansowania tych transakcji na kolejne okresy.  
 
Zaznaczenia wymaga natomiast fakt, iż Spółka uzyskała większy, niż w analogicznym okresie, Przychód ze 
sprzedaży. W szczególności jest to wynikiem wzrostu przychodu generowanego z nowozawartych i istniejących 
umów faktoringowych. 
 
Wyniki działalności Spółki za II kwartał 2013 roku zostały zaprezentowane w punkcie 4 niniejszego Raportu 
okresowego.  
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3.3 Dochodzenie na drodze sądowej należności faktoringowych Spółki 
 
Mając na uwadze prowadzoną przez Spółkę działalność finansową, w tym świadczenie usług faktoringu 
pełnego polegającego również na przejęciu ryzyka wypłacalności Kontrahenta, Spółka zwraca istotną uwagę na 
ryzyka związane z możliwością upadłości znaczącego Kontrahenta, ryzyko związane z nabyciem nieściągalnych 
wierzytelności albo ryzyko związane z opóźnieniem w odzyskaniu należności.  
 
W pierwszej kolejności Spółka oświadcza, że cały obrót faktoringowy jest generowany w oparciu o uzyskiwane 
decyzje kredytowe agencji ratingowych, a nadto kwoty udzielonych limitów kredytowych są ubezpieczone od 
ryzyka prawnej lub faktycznej niewypłacalności Kontrahenta. Oznacza to, że Spółka ubezpiecza cały realizowany 
obrót faktoringowy przenosząc na ubezpieczycieli ryzyko wypłacalności Kontrahenta.  
 
Należy nadto zaznaczyć, iż Spółka dywersyfikuje również portfel nabytych należności faktoringowych, tak aby 
żaden podmiot nie miał dominującej pozycji w strukturze bilansu.  
 
Nie mniej jednak, zważając na skalę prowadzonej działalności, zdarza się, że Spółka występuje wobec 
Kontrahentów na drogę postępowania sądowego. Wszczęcie i prowadzenie postępowania sądowego wobec 
Kontrahenta jest elementem przyjętej procedury postępowania na wypadek, gdy Spółka uzna, iż prowadzenie 
działań windykacyjnych na drodze polubownej nie przyniesie spodziewanych efektów  
 
W niniejszym dziale opisane zostały syntetycznie sprawy, które zostały skierowane na drogę postępowania 
sądowego, oraz te które Spółka identyfikuje, jako istotne na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w II 
kwartale 2013 roku - przede wszystkim - ze względu na dodatkowe koszty operacyjne poniesione przez Spółkę, 
w tym koszty wpisów sądowych oraz wynagrodzenia adwokackiego, które obciążyły wyniki Spółki w II kwartale 
2013 roku, jak również na brak możliwości generowania przez Spółkę przychodu ze sprzedaży na 
niezapłaconych przez Kontrahenta środkach obrotowych.  
 
Zwrócić należy jednak uwagę, iż istotna część z należności opisywane przez Spółkę w poprzednich Raportach 
okresowych została spłacona przez Kontrahentów, co pozwoliło Spółce na zaksięgowanie przychodu 
operacyjnego z tytułu zwrotu kosztów dochodzenia w/w należności, przychodu finansowego z tytułu odsetek, 
a także pozwoliło na generowanie przychodu ze sprzedaży na środkach uwolnionych z tych należności. 
 
Roszczenia Spółki wobec Kontrahenta z branży IT 
 
Stosownie do wcześniej publikowanych Raportów bieżących, w szczególności Raportów bieżących 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, nr 16/2013 z dnia 27.02.2013 roku, nr 37/2013 z dnia 14.05.2013 roku oraz nr 59/2013 z dnia 
24.06.2013 roku, Spółka oświadcza, iż w dniu 24.06.2013 roku otrzymała wpływ w wysokości 841.176,00 
złotych z Sądu Rejonowego w Mysłowicach z tytułu zwolnienia ustanowionego przez Kontrahenta, na 
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 09.10.2012 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 
767/12, depozytu sądowego na w/w kwotę.  
 
Spółka oświadcza, że zapłata w/w należności wyczerpuje w pełni wszelkie roszczenia Spółki wobec Kontrahenta 
z tytułu finansowanych transakcji faktoringowych. 
 
Roszczenia Spółki wobec Kontrahenta z branży obrotu węglem oraz biomasą 
 
Raportem bieżącym nr 15/2013 z dnia 26.02.2013 roku Spółka podała 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 Spółki 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. W dniu 
26.02.2013 roku Spółka zawarła 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 Ugody nie uległy zmianie.  
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W związku z brakiem zapłaty za należności objęte Ugodą spłaty zadłużenia, w dniu 15.04.2013 roku 
Pełnomocnik procesowy Spółki, tj. Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Spółka Jawna z 
siedzibą w Sosnowcu, złożyła w Sądzie Okręgowym w Katowicach pozew o wydanie nakazu zapłaty w 
postępowaniu nakazowym o zapłatę wymagalnych należności przysługujących Spółce wobec Kontrahenta w 
łącznej kwocie w wysokości 1.704.330,00 złotych z tytułu faktury VAT nabytych przez Spółkę w ramach 
świadczenia usług faktoringowych, kosztów windykacji oraz odsetek. 
 
W dniu 20.05.2013 roku Spółka uzyskała wobec Kontrahenta nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 
wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIV Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIV GNc 
290/13/WK z dnia 10.05.2013 roku, mocą którego Sąd nakazał Kontrahentowi zapłacić Spółce kwotę w 
wysokości 1.704.329,66 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.04.2013 roku oraz kwotą 28.522,00 
złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.  
 
W dniu 12.07.2013 roku Spółka uzyskała wobec Kontrahenta tytuł wykonawczy - prawomocny nakaz zapłaty w 
postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIV Gospodarczy w sprawie o 
sygn. akt XIV GNc 290/13/WK z dnia 10.05.2013 roku. 
 
W dniu 19.07.2013 roku Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Katowicach Wydziale I Cywilnym pozew o 
zapłatę kwoty w wysokości 1.700.815,97 złotych wraz z należnymi odsetkami od kwoty 1.672.293,97 złotych 
liczonych od dnia 13.04.2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami sądowym wobec dłużników rzeczowych z 
ograniczeniem odpowiedzialności dłużników rzeczowych do nieruchomości, na której dłużnicy rzeczowi 
ustanowili na rzecz Spółki hipotekę umowną do kwoty 2.000.000,00 złotych zabezpieczającą roszczenie Spółki 
wobec Kontrahenta. 
 
W dniu 07.08.2013 roku Spółka uzyskała wobec dłużników rzeczowych nakaz zapłaty w postępowaniu 
nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Nc 251/13 z 
dnia 31.07.2013 roku, mocą którego Sąd nakazał dłużnikom rzeczowym zapłacić Spółce kwotę w wysokości 
1.700.815,97 złotych wraz z należnymi odsetkami od kwoty 1.672.293,97 złotych liczonymi od dnia 13.04.2013 
roku do dnia zapłaty oraz kosztami sądowym w wysokości 28.478,00 złotych z zastrzeżeniem ograniczenia 
odpowiedzialności dłużników rzeczowych do nieruchomości, na której dłużnicy rzeczowi ustanowili na rzecz 
Spółki hipotekę umowną do kwoty 2.000.000,00 złotych zabezpieczającą roszczenie Spółki wobec Kontrahenta. 
 
W dniu 08.08.2013 roku Spółka złożyła w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w 
Mysłowicach Krzysztofa Sułuja wobec Kontrahenta wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wyegzekwowania 
kwoty w wysokości 1.593.514,35 złotych tytułem należności głównej wraz z należnymi odsetkami ustawowymi 
liczonymi od dnia 15.05.2013 roku do dnia zapłaty oraz kwoty w wysokości 60,00 złotych tytułem kosztów 
nadania klauzuli wykonalności. 
 
O powyższym Spółka poinformowała Raportami bieżącymi nr 15/2013 z dnia 26.02.2013 roku, nr 17/2013 z 
dnia 04.03.2013 roku, nr 34/2013 z dnia 18.04.2013 roku, nr 43/2013 z dnia 20.05.2013 roku, nr 66/2013 z 
dnia 12.07.2013 roku, nr 69/2013 z dnia 19.07.2013 roku, nr 70/2013 z dnia 07.08.2013 roku oraz 72/2013 z 
dnia 08.08.2013 roku. 
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4. Informacja Zarządu Spółki na temat 
aktywności, jaką w okresie objętym 
raportem podejmował w obszarze rozwoju 
działalności gospodarczej 

 
 
4.1 Działalność gospodarcza Spółki 
 
W II kwartale 2013 roku Spółka koncentrowała się głównie na pozyskiwaniu faktorantów, generowaniu obrotu 
faktoringowego oraz, co się z tym wiąże przychodu ze sprzedaży oraz zysku netto. 
 
Zarząd Spółki koncentrował również swoją działalność na uruchomieniu nowej usługi - faktoringu niepełnego, 
który uzupełni ofertę Spółki oraz pozwoli powiększyć grono potencjalnych klientów. W tym celu Zarząd Spółki 
pracował nad ramami prawnymi nowej usługi oraz prowadził rozmowy z ubezpieczycielem, z którym została 
uzgodniona treść polisy ubezpieczającej należności Spółki nabywane w ramach faktoringu niepełnego.  
 
 
4.1.1   Dane o liczbie faktorantów, kontrahentów oraz obrocie faktoringowym 
 
W II kwartale 2013 roku Spółka nabyła 16.297.901,48 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy dziewięćset jeden złotych i 48/100 groszy) złotych należności faktoringowych od 36 faktorantów 
wobec 59 kontrahentów. Całość obrotu faktoringowego stanowił faktoring pełny.  
 
Poniżej Spółka przedstawia wykres prezentujący wartość nabytych wierzytelności w ramach świadczenia usług 
faktoringu pełnego w II kwartale 2011, 2012 i 2013 roku. 
 

 
 
W II kwartale 2013 roku Spółka nabyła portfel należności faktoringowych w wysokości 16.297.901,48 (słownie: 
szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jeden złotych i 48/100 groszy) 
złotych, co stanowi spadek  o 7,67 % wobec II kwartału 2012 roku, oraz wzrost o 62,38% wobec analogicznego 
okresu 2011 roku.  
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4.1.2 Zestawienie wyników finansowych za II kwartał 2013 roku z wynikami 
Spółki uzyskanymi w II kwartale 2012 roku. 

 
Poniżej przedstawione zostały dane za II kwartał 2013 roku w zestawieniu z danymi za II kwartał 2012 roku.  
 
 

4.1.2.1 Bilans 
 

Dane w złotych Dane na 30.06.2013r. Dane za 30.06.2012r. 

Kapitał własny 8 147 637,61 zł 7 000 745,65 zł 

Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

Należności krótkoterminowe 23 502 052,09 zł 18 669 694,54 zł 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 911 190,43 zł 23 574,76 zł 

Zobowiązania długoterminowe  0,00 zł 5 656 051,25 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe 26 042 831,45 zł 12 758 355,44 zł 
 
 
Z Bilansu Spółki wynika, że na dzień 30.06.2013 roku, względem 30.06.2012 roku, zwiększył się Kapitał własny. 
Wynikiem takiego stanu rzeczy jest wypracowanie przez Spółkę zysku netto za okres drugiego półrocza 2012 
roku oraz dwóch pierwszych kwartałów 2013 roku. 
 
Istotnie wzrosły również Należności krótkoterminowe osiągając dynamikę wzrostu wynoszącą ponad 25,58 % 
kwartał do kwartału. Taka dynamika wynika przede wszystkim z faktu rozwoju usługi faktoringu należności.  
 
Istotnie zwiększyła się pozycja Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień 30.06.2013 roku względem 
stanu wykazanego na dzień 30.06.2012 roku.  
 
Zobowiązania długoterminowe wykazane na dzień bilansowy 30.06.2013 roku wynosiły 0,00 złotych.                         
W analogicznym okresie – na dzień bilansowy 30.06.2012 roku - Zobowiązania długoterminowe wynosiły 
5.656.051,25 złotych. Brak prezentacji Zobowiązań finansowych na dzień bilansowy 30.06.2013 roku wynika z 
faktu włączenia tej pozycji do Zobowiązań krótkoterminowych. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe wykazane na dzień bilansowy 30.06.2013 roku wynosiły 23.502.052,09 złotych 
i były istotnie większe niż wskazane na dzień bilansowy 30.06.2012 roku. Jak wcześniej zaznaczono, wynika to z 
faktu włączenia do prezentacji Zobowiązań krótkoterminowych, zobowiązań Spółki z tytułu udzielonych Spółce 
kredytów bankowych, których termin zapadalności przypada na ten rok.  
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4.1.2.2 Rachunek zysków i strat 
 

Dane w złotych 
II kwartał 2013 

roku za okres 
od 01.04.2013 r. 
do 30.06.2013 r. 

I półrocze 2013 
roku za okres 

od 01.01.2013 r. 
do 30.06.2013 r. 

II kwartał 2012 
roku za okres 

od 01.04.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

I półrocze 2012 
roku za okres 

od 01.01.2012 r. 
do 30.06.2012 r. 

Amortyzacja 27 211,19 zł 47 766,84 zł 26 241,07 zł 51 813,76 zł 

Przychody netto ze sprzedaży 1 265 089,39 zł 2 334 061,23 zł 1 213 951,16 zł 2 122 455,67 zł 

Zysk/strata na sprzedaży 610 812,84 zł 1 114 510,98 zł 682 519,72 zł 1 072 756,66 zł 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 431 676,83 zł 953 457,20 zł 685 869,31 zł 1 078 727,29 zł 

Zysk/strata brutto 345 654,60 zł 605 151,07 zł 349 091,57 zł 542 481,56 zł 

Zysk/strata netto 296 298,60 zł 549 460,07 zł 248 632,57 zł 432 850,56 zł 
 
 
Analizując Rachunek zysków i strat za II kwartał 2013 roku względem II kwartału 2012 roku wskazać należy na 
wzrost Przychodów netto ze sprzedaży, które osiągnęły nieznaczną, dodatnią dynamikę wynoszącą ponad 
4,21% kwartał do kwartału.  
 
Analizując natomiast okres I półrocza 2013 roku, względem I półrocza 2012 roku, należy wskazać, iż przychody 
ze sprzedaży netto uzyskały dodatnią dynamikę wynoszącą 9,96 % kwartał do kwartału. 
 
W głównej mierze przychody ze sprzedaży wynikają ze świadczonych przez Spółkę usług faktoringu pełnego, 
ale zaznaczyć należy, że w II kwartale 2013 roku, Spółka wygenerowała również przychody ze sprzedaży usług 
pożyczek krótkoterminowych oraz usług dyskonta weksli.  
 
Poniżej zaprezentowany został Przychód netto ze sprzedaży za okres II kwartału 2011, 2012 oraz 2013 roku.  
 

 
 
  

	  -‐	  	  	  zł	  	  

	  200	  000,00	  zł	  	  

	  400	  000,00	  zł	  	  

	  600	  000,00	  zł	  	  

	  800	  000,00	  zł	  	  

	  1	  000	  000,00	  zł	  	  

	  1	  200	  000,00	  zł	  	  

	  1	  400	  000,00	  zł	  	  

II kwartał 2011 roku II kwartał 2012 roku II kwartał 2013 roku

Przychody netto ze sprzedaży



	  
	  

www.akceptfinance.pl                        AKCEPT Finance S.A. 

 

W II kwartale 2013 roku Spółka wygenerowała Zysk netto w wysokości 296.298,60 złotych, co stanowi wzrost 
tej pozycji względem analogicznego okresu 2012 roku o 19,17 % oraz istotny wzrost względem analogicznego 
okresu 2011 roku, aż o 57,47%. 
 
Poniżej zaprezentowany został Zysk netto za II kwartał 2011, 2012 oraz 2013 roku: 
 

 
 
W nadchodzącym III kwartale 2013 roku Zarząd Spółki będzie koncentrował się nad dalszym zwiększaniem skali 
działalności Spółki poprzez dywersyfikację źródeł finansowania, zwiększenia obliga kredytowego Spółki, 
przedłużeniem istniejących umów kredytowych na kolejne okresy, a także zwiększaniu portfela nabytych 
wierzytelności faktoringowych, przychodu ze sprzedaży i zysku netto.  
 
Działalność operacyjna Spółki w II kwartale 2013 roku polegająca również na analizie zagrożeń związanych z 
niewywiązaniem się lub nienależytym wywiązywaniem się Kontrahentów z zapłaty za nabyty przez Spółkę 
portfel należności faktoringowych. Spółka nie odnotowała żadnego zdarzenia szkodowego na portfelu 
nabytych należności faktoringowych.  
 
W II kwartale 2013 roku Spółka dokonała odpisów aktualizacyjnych, pomniejszających wynik netto Spółki, w 
łącznej wysokości 162.126,32 złotych. Na pozycje te składa się należności z tytułu dyskonta weksli oraz 
zarachowanych przez Spółkę odsetek. 
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4.2 Inne wydarzenia, które miały miejsce w II kwartale 2013 roku 
 
Do innych zdarzeń, które miały miejsce w II kwartale 2013 roku zaliczyć należy w szczególności: 
 
1. Rebranding marki AKCEPT Finance, 
2. zmiany w organach statutowych Spółki, 
3. odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 
4. dokonanie badania przedmiotu zastawu obligacji serii A. 
 
 
4.2.1 Rebranding marki AKCEPT Finance  
 
Płynność. Pewność. Przyszłość. To nowa idea marki AKCEPT Finance. 
 

 
 
 
Od 01.07.2013 roku AKCEPT Finance S.A. posługuje się nowym systemem identyfikacji wizualnej i nową stroną 
internetową www.akceptfinance.pl. Zmiana jest efektem wdrożenia nowej strategii komunikacyjno-
wizerunkowej marki. 
 
Płynność finansowa, którą Spółka wspiera Klientów, daje pewność na co dzień, a także pozwala spokojnie 
planować przyszłość.  
 
AKCEPT Finance gwarantując bezpieczne procedury i oferując bezpieczny produkt, czyli faktoring pełny, tworzy 
solidne i odpowiedzialne relacje biznesowe: z naszymi Klientami i Inwestorami, a także pomiędzy naszymi 
Klientami i ich Kontrahentami. 
 
Centralnym elementem nowego logotypu marki AKCEPT Finance jest tarcza, która jest symbolem ochrony 
interesów przedsiębiorców i solidnego wsparcia, jakie gwarantuje faktoring pełny. Nowe logo jest proste, 
nowoczesne i przejrzyste – zaprojektowane w zgodzie z najnowszymi trendami - a sam sygnet może 
funkcjonować niezależnie od typografii. 
 
Proste jest oczywiście nie tylko nowe logo marki, ale też procedury obsługi Klienta i sposób, w jaki faktoring jest 
tłumaczony i opisywany. Spółka doskonale rozumie, z czym wiąże się codzienne, nierzadko żmudne i stresujące 
prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Dlatego nie utrudnia sprawy – po prostu przewiduje i rozwiązuje 
problemy z płynnością finansową. 
 
Oprócz zmiany identyfikacji wizualnej, AKCEPT Finance wdrożyło szereg działań związanych z nową strategią, 
m.in. aktywność szkoleniową i dydaktyczną w ramach Akademii AKCEPT Finance.  
 
 
  



	  
	  

www.akceptfinance.pl                        AKCEPT Finance S.A. 

 

4.2.2 Zmiany w organach statutowych Spółki 
 
W I kwartale 2013 roku, w dniu 18.03.2013 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki, miało miejsce 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwały załączone do Raportu bieżącego nr 21/2013 
z dnia 18.03.2013 roku.  
 
W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mocą uchwały nr 3 w sprawie powołania członka 
Rady Nadzorczej Spółki powołało Pana dr Dariusza Fuchsa na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. 
 
W dniu 17.04.2013 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.04.2013 roku, mocą którego Sąd postanowił 
wpisać do rejestru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana dr Dariusza Fuchsa.  
 
O powyższym Spółka informowała Raportami bieżącymi nr 21/2013 z dnia 18.03.2013 roku, nr 22/2013 z dnia 
18.03.2013 roku oraz nr 31/2013 z dnia 17.04.2013 roku. 
 
 
4.2.3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
 
W dniu 28.06.2013 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki, miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki z następującym porządkiem obrad: 
 
1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 
2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 
4.  Przyjęcie porządku obrad, 
5.  Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, 
6.  Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok, a 

także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  sprawozdanie 
finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, 

7.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
I.  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, 
II.  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, 
III.  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2012 rok, 
IV.  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok, 
V.  udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok, 
VI.  podziału zysku Spółki za 2012 rok, 

8.  Wolne wnioski, 
9.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały opublikowane do publicznej wiadomości 
Raportem bieżącym nr 60/2013 z dnia 28.06.2012 roku. 
 
W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 
rok, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012 rok, udzieliło absolutorium 
członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz członkom Zarządu Spółki oraz podjęło uchwałę w sprawie podziału 
zysku netto za 2012 rok.  
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4.2.4 Badanie przedmiotu zastawu obligacji serii A 
 
W dniu 11.07.2013 roku Emitent podał do publicznej wiadomości, że Pan Marek Czarnota, radca prawny 
reprezentujący Czarnota i Partnerzy Kancelarię Radców Prawnych, jako Administratora Zastawu, na podstawie 
Umowy o pełnienie funkcji Administratora Zastawu przy emisji obligacji serii A ("Umowa"), zawartej w dniu 
10.02.2012 roku w Warszawie pomiędzy Spółką a Administratorem Zastawu, dokonał w dniu 04.07.2013 roku 
szczegółowego badania prawidłowości zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze 
wierzytelności Emitenta oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku 
bankowym Emitenta w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie na podstawie dokumentów w siedzibie 
Emitenta.  
 
Na powyższą  okoliczność został sporządzony dokument pt. "Protokół szczegółowego badania zabezpieczenia 
obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności AKCEPT Finance S.A. oraz zastawem rejestrowym na 
wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym AKCEPT Finance S.A. w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym w Krakowie na podstawie dokumentów w siedzibie zastawcy" informujący, iż po dokonaniu w 
dniu 04.07.2013 roku badania zgodnie z wymogami § 9 ust. 5 Umowy Administrator Zastawu stwierdził, co 
następuje: 
 
1/ zbiór wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, 

stanowiących przedmiot Zastawu na Zbiorze Wierzytelności według prowadzonej przez Zastawcę Listy 
Zbioru A obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich, spełniające cechy określone w umowie zastawniczej, 
w tym: bezsporne, których istnienie zostało potwierdzone przez dłużników, wobec dłużników, objętych 
ubezpieczeniem należności, posiadających ustanowiony limit finansowania, nabycie których sfinansowane 
zostało przez Zastawcę w granicach tego limitu. 

 
2/  Rachunek zastrzeżony Zastawcy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, objęty 

zastawem na wierzytelnościach na rachunku zastrzeżonym, jest jedynym rachunkiem rozliczeniowym dla 
celów rozliczania wierzytelności faktoringowych nabywanych ze środków wypłacanych z tego rachunku. 

 
3/  Suma należności z faktur wchodzących w skład zbioru pozostającą do zapłaty, według stanu ustalonego na 

dzień 04.07.2013 roku stanowi kwotę: 3.769.386,23 złotych, 
 
4/ Wartość łączna przedmiotu zabezpieczenia obligacji zastawem na zbiorze wierzytelności objętych Zbiorem 

Wierzytelności ujawnionym na Liście Zbioru A (kwota 3.769.386,23 zł) i zastawem na rachunku 
zastrzeżonym (saldo wierzytelności pieniężnych na Rachunku Zastrzeżonym) ustalona na dzień 04.07.2013 
roku - 8.254,28 złotych - stanowi kwotę: 4.617.640,51 zł, tj. równowartość 134,43 % wartości nominalnej 
przydzielonych Obligacji serii A na dzień badania, i jest zgodne z warunkami emisji Obligacji, 

 
5/  Dodatkowo Administrator Zastawu zapoznał się ze stanem czynności windykacyjnych wierzytelności wobec 

EKOGENERACJA OZE Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, oraz uczestniczył w spotkaniu z zarządem dłużnika i 
stwierdził, że wierzytelność jest należycie zabezpieczona hipoteką na nieruchomości osoby trzeciej, wolną od 
obciążeń. 

 
6/ Administrator Zastawu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. 
 
O powyższym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 64/2013 z dnia 11.07.2013 roku. 
 
Kolejne badanie prawidłowości zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności 
Spółki oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym Spółki w 
Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, stosownie do zawartej Umowy o pełnienie funkcji 
Administratora Zastawu przy emisji obligacji serii A odbędzie się w trzecim kwartale 2013 roku.  
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5. Sprawozdanie finansowe Spółki za               
II kwartał 2013 roku  

 
 

5.1 Bilans na dzień 30.06.2013 roku 
AKTYWA (w złotych) Dane na 

30.06.2013r. 
Dane na 

30.06.2012r. 

A.    Aktywa trwałe 615 265,69 zł 398 681,97 zł 
I.     Wartości niematerialne i prawne 42 085,03 zł 62 062,16 zł 
1.     Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł 
2.     Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 
3.     Inne wartości niematerialne i prawne 42 085,03 zł 62 062,16 zł 
4.     Zaliczka na wartości niematerialne i prawne  0,00 zł 0,00 zł 
II.     Rzeczowe aktywa trwałe 510 219,66 zł 327 784,81 zł 
1.     Środki trwałe 351 470,45 zł 225 870,22 zł 
a)     Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)  0,00 zł 0,00 zł 
b)     Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł 
c)      Urządzenia techniczne i maszyny 3 535,56 zł 20 943,59 zł 
d)     Środki transportu 342 208,41 zł 198 070,26 zł 
e)     Inne środki trwałe  5 726,48 zł 6 856,37 zł 
2.     Środki trwałe w budowie 158 749,21 zł 101 914,59 zł 
3.     Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 
III.    Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 
IV.    Inwestycje długoterminowe  0,00 zł 0,00 zł 
1.     Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 
2.     Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 
3.     Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 
a)     W jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 
b)     W pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł 
         - udziały lub akcje  0,00 zł 0,00 zł 
         - inne papiery wartościowe  0,00 zł 0,00 zł 
         - udzielone pożyczki  0,00 zł 0,00 zł 
         - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 zł 0,00 zł 
4.     Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 
V.     Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62 961,00 zł 8 835,00 zł 
1.     Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 961,00 zł 8 835,00 zł 
2.     Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 
B.     Aktywa obrotowe 33 766 529,45 zł 25 064 091,03 zł 
I.      Zapasy 0,00 zł 0,00 zł 
II.     Należności krótkoterminowe  23 502 052,09 zł 18 669 694,54 zł 
1.     Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł 137 095,33 zł 
a)     Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł 
        do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 
        powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 
b)    Inne 0,00 zł 137 095,33 zł 
2.    Należności od pozostałych jednostek 23 502 052,09 zł 18 532 599,21 zł 
a)    Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 1 070 812,83 zł 238 832,31 zł 
        do 12 miesięcy 1 070 812,83 zł 238 832,31 zł 
        powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

•   Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i         
    zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 zł 894,70 zł 

c)     Inne 85 574,39 zł 69 812,64 zł 
d)    należności z tytułu faktoringu 22 345 664,96 zł 18 223 059,56 zł 
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AKTYWA (w złotych) Dane na 
30.06.2013r. 

Dane na 
30.06.2012r. 

e)    dochodzone na drodze sądowej  0,00 zł 0,00 zł 
III.    Inwestycje krótkoterminowe  10 101 549,46 zł 6 076 367,51 zł 
1.      Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 101 549,46 zł 6 076 367,51 zł 
a)     W jednostkach powiązanych  4 141 374,04 zł 1 023 803,52 zł 
         - udziały lub akcje  0,00 zł 0,00 zł 
         - inne papiery wartościowe  0,00 zł 0,00 zł 
         - udzielone pożyczki  3 464 218,68 zł 1 023 803,52 zł 
         - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  677 155,36 zł 0,00 zł 
b)     W pozostałych jednostkach  5 048 984,99 zł 5 028 989,23 zł 
         - udziały lub akcje  0,00 zł 0,00 zł 
         - inne papiery wartościowe  0,00 zł 0,00 zł 
         - udzielone pożyczki  2 737 350,05 zł 1 583 672,93 zł 
         - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  2 311 634,94 zł 3 445 316,30 zł 
c)     Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 911 190,43 zł 23 574,76 zł 
         - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 911 190,43 zł 23 574,76 zł 
         - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 
2.    Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 
IV.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 162 927,90 zł 318 028,98 zł 
        Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 162 927,90 zł 318 028,98 zł 
AKTYWA  Razem 34 381 795,14 zł 25 462 773,00 zł 
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PASYWA (w złotych) Dane na 
30.06.2013r. 

Dane na 
30.06.2012r. 

A.    Kapitał własny 8 147 637,61 zł 7 000 745,65 zł 
I.      Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 
II.     Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 
III.    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  0,00 zł 0,00 zł 
IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy  2 598 177,54 zł 1 567 895,09 zł 
V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł 
VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł 
VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 zł 0,00 zł 
VIII. Zysk (strata) netto 549 460,07 zł 432 850,56 zł 
IX.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 
X.    Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji 0,00 zł 0,00 zł 
B.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 234 157,53 zł 18 462 027,35 zł 
I.      Rezerwy na zobowiązania 188 834,83 zł 42 056,00 zł 
1.    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 135 720,00 zł 42 056,00 zł 
2.     Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 zł 0,00 zł 
3.     Pozostałe rezerwy 53 114,83 zł 0,00 zł 
        długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 
        krótkoterminowe 53 114,83 zł 0,00 zł 
II.     Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 5 656 051,25 zł 
1.     Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 
2.     Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł 5 656 051,25 zł 
a)     kredyty i pożyczki 0,00 zł 2 152 340,02 zł  
b)     z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 3 435 000,00 zł 
c)     inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 68 711,23 zł 
d)    inne 0,00 zł 0,00 zł 
III.   Zobowiązania krótkoterminowe 26 042 831,45 zł 12 758 355,44 zł 
1.    Wobec jednostek powiązanych 151 000,00 zł 151 000,00 zł 
a)    Z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:  0,00 zł 0,00 zł 
        do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 
        powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 
b)    Inne 151 000,00 zł 151 000,00 zł 
2.    Wobec pozostałych jednostek 25 891 831,45 zł 12 607 355,44 zł 
a)    Kredyty i pożyczki 15 906 270,21 zł 8 598 067,91 zł 
b)    Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  3 594 530,18 zł 0,00 zł 
c)    Inne zobowiązania finansowe 197 506,27 zł 75 690,54 zł 
d)    Z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:  984 510,39 zł 82 720,50 zł 
        do 12 miesięcy 984 510,39 zł 82 720,50 zł 
        powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 
e)    Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 zł 0,00 zł 
f)     Zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł 
g)    Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 380 094,57 zł 366 560,30 zł 
h)    Z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł 0,00 zł 
i)      Inne 16,80 zł 135 600,86 zł 
j)      Zobowiązania faktoringowe 4 956 505,25 zł 3 348 715,33 zł 
3.     Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł 
IV.   Rozliczenia międzyokresowe 2 491,25 zł 5 564,66 zł 
1.    Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 
2.     Inne rozliczenia międzyokresowe 2 491,25 zł 5 564,66 zł 
        długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 
        krótkoterminowe 2 491,25 zł 5 564,66 zł 
PASYWA Razem 34 381 795,14 zł 25 462 773,00 zł 
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5.2 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku. 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych) Dane w zł za okres 

od 01.01.2013r.                         
do 30.06.2013r. 

Dane w zł za okres 
od 01.01.2012r.                         
do 30.06.2012r. 

A.    Przychody netto ze sprzedaży i zrównania z nimi, w tym: 2 334 061,23 zł 2 122 455,67 zł 
       od jednostek powiązanych 120 944,67 zł 0,00 zł 
I.     Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 334 061,23 zł 2 122 455,67 zł 
II.    Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)  
0,00 zł 0,00 zł 

III.   Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 zł 0,00 zł 
IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł 
B.    Koszty działalności operacyjnej 1 219 550,25 zł 1 049 699,01 zł 
I.     Amortyzacja  47 766,84 zł 51 813,76 zł 
II.    Zużycie materiałów i energii   61 947,72 zł 47 032,56 zł 
III.   Usługi obce 365 378,40 zł 324 693,17 zł 
IV.   Podatki i opłaty 37 337,54 zł 41 210,82 zł 
       podatek akcyzowy 0,00 zł 0,00 zł 
V.    Wynagrodzenia 503 213,66 zł 452 652,74 zł 
VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  110 070,64 zł 94 708,38 zł 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 93 835,45 zł 37 587,58 zł 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł 
C.    Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 114 510,98 zł 1 072 756,66 zł 
D.    Pozostałe przychody operacyjne 177 432,35 zł 5 971,15 zł 
I.     Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 630,96 zł 
II.    Dotacje 0,00 zł 0,00 zł 
III.   Inne przychody operacyjne 177 432,35 zł 5 340,19 zł 
E.    Pozostałe koszty operacyjne 338 486,13 zł 0,52 zł 
I.     Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł 
II.    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 162 126,32 zł 0,00 zł 
III.   Inne koszty operacyjne 176 359,81 zł 0,52 zł 
F.     Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 953 457,20 zł 1 078 727,29 zł 
G.   Przychody finansowe 390 125,67 zł 82 974,97 zł 
I.     Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 
       od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 
II.    Odsetki, w tym: 290 123,18 zł 80 742,81 zł 
       od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 
III.   Zysk ze zbycia inwestycji  0,00 zł 0,00 zł 
IV.   Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 zł 0,00 zł 
V.    Inne 2,49 zł 2 231,16 zł 
H.   Koszty finansowe 738 431,80 zł 619 220,70 zł 
I.     Odsetki, w tym: 506 315,63 zł 619 220,70 zł 
       dla jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 
II.    Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 
III.   Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 zł 0,00 zł 
IV.   Inne 232 116,17 zł 0,00 zł 
I.      Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 605 151,07 zł 542 481,56 zł 
J.     Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 zł 0,00 zł 
1.    Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł 
2.   Straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł 
K.   Zysk (strata) brutto (I+/-J) 605 151,07 zł 542 481,56 zł 
L.    Podatek dochodowy  55 691,00 zł 109 631,00 zł 
M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 zł 0,00 zł 
N.    Zysk (strata) netto (K-L-M) 549 460,07 zł 432 850,56 zł 
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6. Stanowisko Zarządu na temat realizacji 
prognoz  finansowych 

 
 
6.1 Realizacja prognoz finansowych na 2013 rok 
 
Zarząd Spółki oświadcza, że w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 107/2011 z dnia 16.12.2011 roku 
skorygowanego Raportem bieżącym nr 108/2011 z dnia 17.12.2011 roku podał na lata 2012 - 2013 
następujące prognozy finansowe: 
 

Dane w złotych Prognozy finansowe 
na 2013 rok 

Prognozy finansowe 
na 2012 rok 

Obrót faktoringowy 110 000 000,00 zł 90 000 000,00 zł 

Przychody netto ze sprzedaży 6 500 000,00 zł 5 500 000,00 zł 

EBIT  4 226 000,00 zł 3 370 000,00 zł 

Zysk brutto 2 326 000,00 zł 1 270 000,00 zł 

Zysk netto 1 884 000,00 zł 1 029 000,00 zł 

 
Spółka założyła również, iż w okresie objętym prognozą: 

1. w pierwszym kwartale 2012 roku, pozyska kapitał obrotowy na świadczeniu usług faktoringu należności w 
wysokości 15.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji serii A, 

2. warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom, 
3. nie nastąpi pogorszenie koniunktury gospodarczej panującej obecnie na polskim rynku,  
4. nie nastąpi znaczny wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych, 
5. nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na działalność Spółki lub rynki, na 

których działa. 
 
Raportem bieżącym nr 115/2012 z dnia 14.11.2012 roku Spółka odwołała powyższe prognozy finansowe na 
lata 2012 - 2013 podając jako uzasadnienie odwołania prognoz finansowych niespełnienie się warunku 
polegającego na pozyskaniu w pierwszym kwartale 2012 roku z tytułu emisji obligacji serii A środków 
obrotowych w wysokości 15.000.000,00 złotych.  
 
Zarząd Spółki nie podał nowych prognoz finansowych na 2013 rok.  
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7. Oświadczenie Zarządu Spółki 
 
  
Zarząd Spółki oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównawcze 
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki AKCEPT Finance S.A. oraz jej wynik 
finansowy.  
 
 
 
 
 
 __________________________     __________________________ 
  Paweł Barański       Monika Tymińska 
             Prezes Zarządu                         Członek Zarządu 
 
 
 


