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2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych Emitenta. 

 

Zadłużenie Polaków 

Łączna kwota zaległych płatności Polaków na koniec czerwca 2013 roku wyniosła 39,85 miliarda złotych  

i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o 0,57 miliarda złotych, czyli 1,44% całości zadłużenia. Jest to 

jeden z najniższych przyrostów w sześcioletniej historii zestawienia o zadłużeniu. Pomimo spadku przyrostu 

łącznej kwoty zaległych płatności, kolejny kwartał z rzędu wzrosła w Polsce liczba dłużników. W ciągu ostatnich 

trzech miesięcy przybyło ich ponad 40 tysięcy, co oznacza, że na koniec czerwca 2013 roku w Polsce 

odnotowano ponad 2,29 miliona osób, które nie regulują terminowo zobowiązań.  

Niezmiennie najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląska, których niespłacone zobowiązania wynoszą już  

8 miliardów złotych, stanowiąc jedną piątą całego zadłużenia Polaków. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 

zadłużenie wśród Ślązaków wzrosło o 16 milionów złotych, czyli o 0,20%. Na Śląsku mieszka także największa 

liczba zadłużonych osób – 340 tysięcy. Pozytywnymi liderami z najniższym zadłużeniem są województwa 

świętokrzyskie i podlaskie, których całościowe kwoty zadłużenia oscylują odpowiednio w granicach 590 i 680 

milionów złotych. 

Eksperci BIG zwracają jednak uwagę, że na koniec czerwca bieżącego roku średnia kwota zaległości była 

niższa o 57 zł niż na koniec marca 2013 roku. Zatem w ciągu ostatnich trzech miesięcy, średnie zadłużenie 

zmalało o 0,33%.i  

 

 

Wykres 1. Liczba klientów podwyższonego ryzyka oraz łączna kwota zadłużenia w Polsce w okresie od sierpnia 2010  
do czerwca 2013 (źródło: Raport „InfoDług – Ogólnopolski Raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka”, Big 

InfoMonitor, lipiec 2013). 
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3. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym niniejszym raportem. 

3.1. Raporty EBI  

 Raport 75/2013 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania  

w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii L1 Spółki 

 Raport 76/2013 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania  

w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii L2 Spółki 

 Raport 77/2013 Zakup portfela wierzytelności o wartości ponad 8 500 000 złotych 

 Raport 78/2013 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii O1 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-

Finansowa S.A. 

 Raport 79/2013 Raport miesięczny za lipiec 2013 

 Raport 81/2013 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii O spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-

Finansowa S.A. 

 Raport 82/2013 Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. 

 Raport 83/2013 Wypłata odsetek od obligacji serii L 

 

 

 

 

3.2. Raporty ESPI  

 Raport 11/2013 Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.  

  



            

                  
 

4. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących oraz inne 

informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej i finansowej. 

4.1. Portfel wierzytelności 

W raportowanym okresie Spółka pozyskała 9 727 spraw na windykację należności oraz obsługę prawną  

o łącznej wartości 27 612 250 PLN, w tym: 

 255 spraw na windykację należności oraz obsługę prawną z sektora B2B na kwotę 7 117 600 PLN 

 9 472 spraw przekazanych Emitentowi do obsługi przez Klientów z sektora B2C na kwotę 20 494 650 PLN  
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Wykres 2. Wartość portfeli wierzytelności pozyskanych w okresie 1.01.-31.08.2013 (w PLN). 

Wykres 3. Struktura spraw pozyskanych do obsługi z sektora B2B i B2C w okresie 1.01.-31.08.2013. 



            

                  
 

4.2. Zakup Portfela wierzytelności o wartości 8 500 000 złotych 

Spółka w ramach realizacji strategii rozwoju w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora 

B2C podpisała umowę sprzedaży wierzytelności ze 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. Realizacja umowy będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki osiągane 

w kolejnych okresach sprawozdawczych.  

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. 

4.3. Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego, Spółka w drodze na rynek regulowany GPW 

26 sierpnia 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki sporządzony  

w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C oraz D. Spółka po powzięciu informacji o zatwierdzeniu 

Prospektu niezwłocznie złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie  

i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.  

Akcje Spółki od kwietnia 2011 roku są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect. Przeniesienie notowań akcji  

z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. jest elementem realizowanej przez Zarząd Spółki strategii zakładającej umacnianie przez 

Emitenta pozycji na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz budowanie silnej grupy kapitałowej.  

4.4. Rejestracja obligacji serii O1 oraz wprowadzenie do obrotu obligacji serii O 

Spółka w czerwcu 2013 roku przeprowadziła emisję obligacji serii O i O1. Obligacje serii O1 zostały 6 sierpnia 

2013 roku zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. bez zamiaru wprowadzania 

ich na rynek Catalyst, natomiast obligacje serii O po zarejestrowaniu ich przez KDPW zostały skierowane do 

wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst. Uchwałą GPW decyzja o wprowadzeniu 

została podjęta w dniu 4 września 2013 roku, a pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 13 września 

2013 roku.   

  



            

                  
 

5. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący 

wpływ na wyniki Emitenta 

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, nie wystąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze, które  

w opinii Emitenta mogłyby mieć znaczący wpływ na wyniki Emitenta w kolejnych kwartałach.  

 

6. Informacje na temat realizacji celów emisji  

Spółka sukcesywnie realizuje strategię rozwoju opisaną w Dokumencie Informacyjnym. Potwierdzeniem 

realizacji przyjętych założeń jest wypełnienie prognoz finansowych, które Spółka podała do publicznej 

wiadomości w raporcie bieżącym 59/2011. W roku 2012 Emitent osiągnął przychody ogółem o 18,8% wyższe 

niż prognozowane, przy jednoczesnym osiągnięciu 101,8% prognozowanego zysku netto. 

 
Tabela 1. Prognoza finansowa Spółki na rok 2012 oraz stopień jej realizacji 

 
Prognoza finansowa  

na rok 2012 
Dane finansowe  

na dzień 31 grudnia 2012 
Stopień realizacji 

prognozy (%) 

Przychody ogółem 19,34 mln PLN 23,06 mln PLN 118,8% 

Zysk netto 4,0 mln PLN 4,07 mln PLN 101,8% 

Zysk brutto 5,0 mln PLN 5,02 mln PLN 100,0% 

Źródło: Emitent 

 
Powyższe wyniki finansowe były efektem dynamicznego rozwoju Spółki, a także intensywnych działań 

operacyjnych w obrębie procesów windykacyjnych oraz pozyskiwania nowych portfeli wierzytelności  

do windykacji.  

Prognozowane wyniki na rok 2013 w II kwartale roku zostały zrealizowane w 42,54% w zakresie przychodów 

ogółem oraz w ponad 26% w zakresie zysku zarówno brutto, jak i netto. 

Tabela 2. 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% 

 

Ciągły rozwój Spółki, rosnący jej udział w rynku, a także zwiększanie się wartości samego rynku wierzytelności 

dają mocne podstawy do realizacji wyników prognozowanych na rok 2013. Stopień realizacji prognozy  

w zakresie przychodów potwierdza te założenia. Niższa realizacja prognozowanego zysku netto i brutto 

spowodowana jest faktem, iż 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. Zgodnie z opinią Zarządu 

wyrażoną w Raporcie za II kwartał 2013 roku, Spółka 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. 

  



            

                  
 

7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 

w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów. 

Terminarz Inwestora w październiku 2013 roku przewiduje następujące wydarzenia: 

 publikacja raportu za wrzesień 2013 r. – do 14 października 2013 roku 

 wypłata odsetek od obligacji serii M – 29 października 2013 roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 14 września 2013 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

                                                

i
 Raport „InfoDług – Ogólnopolski Raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka”, Big InfoMonitor, lipiec 2013 


