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Szanowni Inwestorzy, 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności 
Sp. z o.o. S.K.A. za pierwsze półrocze 2013r.
osiągniętych wyników finansowych,
ogólnym rozwoju spółki. W raportowanym okresie w
PLN.  

W pierwszym półroczu 2013 
ugruntowanie silnej pozycji Spółki na rynku. Wśród najważniejszych 
tempa rozwojowi należy wymienić: 
się do zwiększenia udziału i umocnienia pozycji spółki na rynku windykacyjnym.
wyniki pozwoliły na zakup nowych

Dziękujemy naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom Biznesowym i wszystkim Pracownikom, 
bez których dalszy tak dynamiczny rozwój spółki oraz osiągnięte
 
Zachęcamy do zapoznania się z raportem 
 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności spółki Debt Trading Partners
za pierwsze półrocze 2013r. Był to okres udany zarówno pod względem 

osiągniętych wyników finansowych, wartości aktywów w zarządzaniu, 
raportowanym okresie wynik finansowy Spółki 

 roku kontynuowane były intensywne działania mające na celu 
ugruntowanie silnej pozycji Spółki na rynku. Wśród najważniejszych zdarzeń, które 

należy wymienić: zakup nowych portfeli wierzytelności, co z kolei przyczyniło 
się do zwiększenia udziału i umocnienia pozycji spółki na rynku windykacyjnym.

nowych portfeli wierzytelności o łącznej wartości

Dziękujemy naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom Biznesowym i wszystkim Pracownikom, 
czny rozwój spółki oraz osiągnięte wyniki nie byłyby możliwe.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem półrocznym. 

2222    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

spółki Debt Trading Partners 
udany zarówno pod względem 

 jak i sukcesów w 
ynik finansowy Spółki wyniósł 15,8 mln 

roku kontynuowane były intensywne działania mające na celu 
darzeń, które nadawały 

zakup nowych portfeli wierzytelności, co z kolei przyczyniło 
się do zwiększenia udziału i umocnienia pozycji spółki na rynku windykacyjnym. Osiągnięte 

wartości ok. 219 mln PLN.  

Dziękujemy naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom Biznesowym i wszystkim Pracownikom, 
wyniki nie byłyby możliwe. 
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I.I.I.I. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 

WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie    

AKTYWA TRWAŁE 

AKTYWA OBROTOWE 

AKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEM    

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY    

Kapitał (fundusz) podstawowy 

Kapitał (fundusz) zapasowy 

Zysk (strata) netto 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIAZOBOWIĄZANIA    

PASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEM    

Przychody netto ze sprzedaży   

Koszty działalności operacyjnej 

Amortyzacja 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

Zysk (strata) brutto  

Zysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) netto    

źródło: Emitent 

II.II.II.II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów 

  

Działalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży 

Koszt własny sprzedaży 

Zysk (strata) brutto na sprzedażyZysk (strata) brutto na sprzedażyZysk (strata) brutto na sprzedażyZysk (strata) brutto na sprzedaży    

        

Koszty sprzedaży 

Koszty zarządu 

                                                           
1
 Dane porównywalne zostały przekształcone na zasady zgodne z MSSF

2
 Kurs Euro z dnia 30.06.2013r. dla pozycji bilansowych oraz kurs euro z ostatnich dni miesięcy objętych okresem 

sprawozdawczym dla pozycji wynikowych
3 Kurs Euro z dnia 30.06.2012r. dla pozycji bilansowych oraz kurs euro z ostatnich dni miesięcy objętych okresem 
sprawozdawczym dla pozycji wynikowych

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE     

Okres Okres Okres Okres 
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony    
30.06.20130.06.20130.06.20130.06.2013333    

Okres Okres Okres Okres 
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony    
30.06.201330.06.201330.06.201330.06.2013    

Okres Okres Okres Okres 
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony
30.0630.0630.0630.06.2012.2012.2012.2012

w tys. PLNw tys. PLNw tys. PLNw tys. PLN    w tys. EURw tys. EURw tys. EURw tys. EUR2222 w tys. PLNw tys. PLNw tys. PLNw tys. PLN

58 520 13 518 38 858

47 099 10 879 36 659

105 619105 619105 619105 619    24 39724 39724 39724 397    75 51775 51775 51775 517

68 34368 34368 34368 343    15 78715 78715 78715 787    48 32448 32448 32448 324

1 000 251 1 000

45 805 11 386 36 117

15 820 3 754 5 489

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
37 27637 27637 27637 276    8 6108 6108 6108 610    27 19327 19327 19327 193

105 619105 619105 619105 619    24 39724 39724 39724 397    75 51775 51775 51775 517

30 988 7 354 11 512

9 025 2 142 4 921

174 41 

21 963 5 212 6 591

21 974 5 215 6 

20 883 4 956 5 489

15 82015 82015 82015 820    3 7543 7543 7543 754    5 4895 4895 4895 489

  

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów     

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

  

30 988 

4 876 

26 11226 11226 11226 112    

        

0 

4 149 

                   

Dane porównywalne zostały przekształcone na zasady zgodne z MSSF 

dla pozycji bilansowych oraz kurs euro z ostatnich dni miesięcy objętych okresem 
sprawozdawczym dla pozycji wynikowych  

dla pozycji bilansowych oraz kurs euro z ostatnich dni miesięcy objętych okresem 
ozycji wynikowych  
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Okres Okres Okres Okres 
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony    

.2012.2012.2012.20121111    

Okres Okres Okres Okres 
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony    
30.0630.0630.0630.06.201.201.201.20122221111    

w tys. PLNw tys. PLNw tys. PLNw tys. PLN    w tys. EURw tys. EURw tys. EURw tys. EUR3333 

38 858 9 119 

36 659 8 603 

75 51775 51775 51775 517    17 72217 72217 72217 722    

48 32448 32448 32448 324    11 34011 34011 34011 340    

1 000 251 

36 117 9 065 

5 489 1 299 

27 19327 19327 19327 193    6 3816 3816 3816 381    

75 51775 51775 51775 517    17 17 17 17 722722722722    

11 512 2 725 

4 921 1 165 

223 53 

6 591 1 560 

6 591 1 560 

5 489 1 299 

5 4895 4895 4895 489    1 2991 2991 2991 299    

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE    

Okres Okres Okres Okres zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

   

 11 512 

 2 902 

    8 6108 6108 6108 610    

            

 0 

 2 019 

dla pozycji bilansowych oraz kurs euro z ostatnich dni miesięcy objętych okresem 

dla pozycji bilansowych oraz kurs euro z ostatnich dni miesięcy objętych okresem 



 

 

 

 

Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 

Zysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnej

        

Przychody finansowe 

Koszty finansowe 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej

Zysk (strata) przed opodatkowaniemZysk (strata) przed opodatkowaniemZysk (strata) przed opodatkowaniemZysk (strata) przed opodatkowaniem    

        

Podatek dochodowy 

  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanejZysk (strata) netto z działalności kontynuowanejZysk (strata) netto z działalności kontynuowanejZysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Działalność zaniechanaDziałalność zaniechanaDziałalność zaniechanaDziałalność zaniechana    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

Zysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) netto    

Inne całkowite dochodyInne całkowite dochodyInne całkowite dochodyInne całkowite dochody    

Całkowite dochody ogółemCałkowite dochody ogółemCałkowite dochody ogółemCałkowite dochody ogółem    

Zysk (strata) na jedną akcjęZysk (strata) na jedną akcjęZysk (strata) na jedną akcjęZysk (strata) na jedną akcję    

(w zł/gr na jedną akcję)(w zł/gr na jedną akcję)(w zł/gr na jedną akcję)(w zł/gr na jedną akcję)    

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

    Zwykły 

    Rozwodniony 

  

Z działalności kontynuowanej : 

    Zwykły 

    Rozwodniony 

Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWAAKTYWAAKTYWAAKTYWA    

Aktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe 

Nieruchomości inwestycyjne 

Wartość firmy  

Wartości niematerialne 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Należności z tytułu leasingu finansowego

Pozostałe aktywa finansowe 

Pozostałe aktywa długoterminowe 

60 

49 

Zysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnej    21 97421 97421 97421 974    

        

227 

1 318 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych  0 

jednostce stowarzyszonej 0 

20 88320 88320 88320 883    

        

5 063 

  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanejZysk (strata) netto z działalności kontynuowanejZysk (strata) netto z działalności kontynuowanejZysk (strata) netto z działalności kontynuowanej    15 82015 82015 82015 820    

  

zaniechanej   

15 82015 82015 82015 820    

  

15 82015 82015 82015 820    

  

  

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:   

0,16 

0,16 

  

  

0,16 

0,16 

    

Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej     

  
Okres Okres Okres Okres 

zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.201330.06.201330.06.201330.06.2013    

zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

  

  

733 

0 

0 

159 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 0 

0 

Należności z tytułu leasingu finansowego 0 

0 

57 628 41 597
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 0 

 0 

    6 5916 5916 5916 591    

            

 165 

 1 267 

 0 

 0 

    5 4895 4895 4895 489    

            

 0 

   

    5 4895 4895 4895 489    

   

   

    5 4895 4895 4895 489    

   

    5 4895 4895 4895 489    

   

   

   

 0,05 

 0,05  

   

   

 0,05 

 0,05  

   

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.201230.06.201230.06.201230.06.2012    

    

    

521 597 

0 0 

0 0 

175 203 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

41 597 38 058 



 

 

 

 

Aktywa trwałe razemAktywa trwałe razemAktywa trwałe razemAktywa trwałe razem    

Aktywa obrotoweAktywa obrotoweAktywa obrotoweAktywa obrotowe    

Zapasy 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Pozostałe aktywa finansowe 

Bieżące aktywa podatkowe 

Pozostałe aktywa 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Aktywa obrotowe razemAktywa obrotowe razemAktywa obrotowe razemAktywa obrotowe razem    

Aktywa razemAktywa razemAktywa razemAktywa razem    

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIAKAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIAKAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIAKAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA    

Kapitał własnyKapitał własnyKapitał własnyKapitał własny    

Kapitał podstawowy 

Kapitał zapasowy 

Kapitał z aktualizacji wyceny 

Pozostałe kapitały rezerwowe 

Akcje własne ( wielkość ujemna) 

Różnice kursowe 

Zyski zatrzymane w tym: 

  zysk(strata) netto roku bieżącego 

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli

Razem kapitał własnyRazem kapitał własnyRazem kapitał własnyRazem kapitał własny    

Zobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminoweZobowiązania długoterminowe    

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe

Rezerwa na podatek odroczony 

Rezerwy długoterminowe 

Przychody przyszłych okresów 

Pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razem    

Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowekrótkoterminowekrótkoterminowekrótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Bieżące zobowiązania podatkowe 

58 52058 52058 52058 520    42 29342 29342 29342 293

  

0 
dostaw i usług oraz pozostałe należności 4 397 

41 573 39 169

0 

19 

1 110 
47 099 42 378

klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   

47 09947 09947 09947 099    42 37842 37842 37842 378

105105105105    619619619619    84848484

                

      

  

1 000 

45 805 

0 

0 

0 

0 

21 538 17 828

15 820 

  68 343 54 945

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

  

  68 343 54 945

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 68 343 54 945

Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 0 

68 34368 34368 34368 343    54 94554 94554 94554 945

  

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 0 

14 591 14 479

świadczenia pracownicze długoterminowe 0 

5 064 

0 

0 

0 

    19 65519 65519 65519 655    14 47914 47914 47914 479

  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 102 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe  4 

15 828 14 433

0 

6666    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

42 29342 29342 29342 293    38 85838 85838 85838 858    

    

0 0 

2 962 2 837 

39 169 33 683 

0 0 

22 35 

225 104 
42 378 36 659 

  0 

42 37842 37842 37842 378    36 65936 65936 65936 659    

84848484    671671671671    75757575    517517517517    

                

    

    

1 000 1 000 

36 117 36 117 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

17 828 11 207 

12 110 5 489 

54 945 48 324 

  0 

54 945 48 324 

54 945 48 324 

0 0 

54 94554 94554 94554 945    48 32448 32448 32448 324    

    

0 0 

14 479 14 451 

0 0 

0 138 

0 0 

0 0 

0 0 

14 47914 47914 47914 479    14 58914 58914 58914 589    

    

663 822 

0 0 

14 433 11 452 

0 0 



 

 

 

 

Rezerwy krótkoterminowe 

Przychody przyszłych okresów 

Pozostałe zobowiązania 

        

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Zobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe    razemrazemrazemrazem    

Zobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razem    

Pasywa razemPasywa razemPasywa razemPasywa razem    

    
Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Przepływy pieniężne z działalności Przepływy pieniężne z działalności Przepływy pieniężne z działalności Przepływy pieniężne z działalności 

Podatek  dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat

Przychody (koszty) finansowe ujęte w rachunku zysków i strat

Przychody ( koszty)z inwestycji ujęte w rachunku zysków i strat

Amortyzacja aktywów trwałych

   (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług 

   (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów

   Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 

   Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw

   Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej

Zapłacony podatek dochodowy

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnejŚrodki pieniężne netto z działalności operacyjnejŚrodki pieniężne netto z działalności operacyjnejŚrodki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejPrzepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejPrzepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejPrzepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 

Płatności za wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe

Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / 

Przepływy pieniężne z działalności finansowejPrzepływy pieniężne z działalności finansowejPrzepływy pieniężne z działalności finansowejPrzepływy pieniężne z działalności finansowej

Płatności z tytułu umów leasingu finansowego

 Odsetki od kredytów i pożyczek

Inne wpływy/wydatki finansowe

687 

0 

0 

17 62117 62117 62117 621    15 24715 24715 24715 247

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

  

    17 62117 62117 62117 621    15 24715 24715 24715 247

37 27637 27637 27637 276    29 72629 72629 72629 726

105 619105 619105 619105 619    84 67184 67184 67184 671

Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
  Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

Przepływy pieniężne z działalności Przepływy pieniężne z działalności Przepływy pieniężne z działalności Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejoperacyjnejoperacyjnejoperacyjnej      

Zysk netto za rok obrotowy  15 820 
Podatek  dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 5 063 

Przychody (koszty) finansowe ujęte w rachunku zysków i strat 1 091 
Przychody ( koszty)z inwestycji ujęte w rachunku zysków i strat -30 458 

Amortyzacja aktywów trwałych 174 
Inne 40 

  -8 270 
Zmiany w kapitale obrotowym:   

(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych należności -200 

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów 3 
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych zobowiązań 438 
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw 536 

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej -7 493 
Zapłacone odsetki 0 

Zapłacony podatek dochodowy 0 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnejŚrodki pieniężne netto z działalności operacyjnejŚrodki pieniężne netto z działalności operacyjnejŚrodki pieniężne netto z działalności operacyjnej    ----7 4937 4937 4937 493    

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejPrzepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejPrzepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejPrzepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej      
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych  -18 302 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  28 711 
Otrzymane odsetki 227 

Płatności za wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe -269 
Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z wygenerowane w związku z wygenerowane w związku z wygenerowane w związku z 

działalnością inwestycyjnądziałalnością inwestycyjnądziałalnością inwestycyjnądziałalnością inwestycyjną    10 36710 36710 36710 367    
Przepływy pieniężne z działalności finansowejPrzepływy pieniężne z działalności finansowejPrzepływy pieniężne z działalności finansowejPrzepływy pieniężne z działalności finansowej      

Wpływy z emisji weksli  13 560 
Wpływy z kredytów i pożyczek 4 

Płatności z tytułu umów leasingu finansowego -159 
Płatności z tytułu emisji weksli -14 493 

Odsetki od kredytów i pożyczek -813 
Inne wpływy/wydatki finansowe -88 

7777    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

151 330 

0 0 

0 0 

15 24715 24715 24715 247    12 60412 60412 60412 604    

    

15 24715 24715 24715 247    12 60412 60412 60412 604    

29 72629 72629 72629 726    27 19327 19327 19327 193    

84 67184 67184 67184 671    75 51775 51775 51775 517    

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
    

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

   

 5 489 

 0 

 766 

 -10 894 

 223 

 47 

 -4 369 

   

 -23 

 6 

 60 

 192 

 -4 134 

 0 

 0 

    ----4 1344 1344 1344 134    

   

 -17 014 

 7 560 

 121 

 -81 

    ----9 4149 4149 4149 414    

   

 2 550 

 0 

 -122 

 0 

 -708 

 0 



 

 

 

 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowejŚrodki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowejŚrodki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowejŚrodki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego

Skrócone sprawozdanie ze Skrócone sprawozdanie ze Skrócone sprawozdanie ze Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymzmian w kapitale własnymzmian w kapitale własnymzmian w kapitale własnym
stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)

  
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

zapasowyzapasowyzapasowyzapasowy

          
Stan na 1 Stan na 1 Stan na 1 Stan na 1 
stycznia stycznia stycznia stycznia 
2012 roku2012 roku2012 roku2012 roku    

1 0001 0001 0001 000    30 74830 74830 74830 748

                        
ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia    0000    5 3695 3695 3695 369
Podział zysku 
z 2011r 

  5 369

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

                

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia    0000    
Podział zysku 
z 2011r 

    

Pozostałe     
Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
czerwca czerwca czerwca czerwca 
2012r 2012r 2012r 2012r     

1 0001 0001 0001 000    36 11736 11736 11736 117

Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymSkrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymSkrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymSkrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
stycznia 2013 do 30 czerwca 2013)stycznia 2013 do 30 czerwca 2013)stycznia 2013 do 30 czerwca 2013)stycznia 2013 do 30 czerwca 2013)

  
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

zapasowyzapasowyzapasowyzapasowy

          
Stan na 1 Stan na 1 Stan na 1 Stan na 1 
stycznia stycznia stycznia stycznia 
2013 roku2013 roku2013 roku2013 roku    

1 0001 0001 0001 000    36 11736 11736 11736 117

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia    0000    9 6889 6889 6889 688
Podział zysku 
z 2012r 

  9 688

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

        

Zmniejszenia 0000    
Przeniesienie 
zysku  

  

Umorzenie 
akcji 

        

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowejŚrodki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowejŚrodki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowejŚrodki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej    
----1 9891 9891 9891 989    

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 885 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 225 

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach 
obcych 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego 1 1101 1101 1101 110    

zmian w kapitale własnymzmian w kapitale własnymzmian w kapitale własnymzmian w kapitale własnym    (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 
stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)    

Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 
zapasowyzapasowyzapasowyzapasowy    

Kapitał z Kapitał z Kapitał z Kapitał z 
aktualizacji aktualizacji aktualizacji aktualizacji 

wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe Pozostałe Pozostałe Pozostałe 
kapitały kapitały kapitały kapitały 

rezerwowerezerwowerezerwowerezerwowe    

Akcje Akcje Akcje Akcje 
własne własne własne własne 

(wielkość (wielkość (wielkość (wielkość 
ujemna)ujemna)ujemna)ujemna)    

Różnice Różnice Różnice Różnice 
kursowekursowekursowekursowe

                                

30 74830 74830 74830 748    0000    0000    0000    0000

                                
5 3695 3695 3695 369    0000    0000    0000    0000

5 369         

                                

0000    0000    0000    0000    0000

        

        

36 11736 11736 11736 117    0000    0000    0000    0000

Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymSkrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymSkrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymSkrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym    (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 
stycznia 2013 do 30 czerwca 2013)stycznia 2013 do 30 czerwca 2013)stycznia 2013 do 30 czerwca 2013)stycznia 2013 do 30 czerwca 2013) 

Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 
zapasowyzapasowyzapasowyzapasowy    

Kapitał z Kapitał z Kapitał z Kapitał z 
aktualizacji aktualizacji aktualizacji aktualizacji 

wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe Pozostałe Pozostałe Pozostałe 
kapitały kapitały kapitały kapitały 

rezerwowerezerwowerezerwowerezerwowe    

Akcje Akcje Akcje Akcje 
własne własne własne własne 

(wielkość (wielkość (wielkość (wielkość 
ujemna)ujemna)ujemna)ujemna)    

Różnice Różnice Różnice Różnice 
kursowekursowekursowekursowe

                                

36 11736 11736 11736 117    0000    0000    0000    0000

9 6889 6889 6889 688    0000    0000    0000    0000

9 688       

                                

0000    0000    0000    0000    0000

        

                                

8888    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

    1 7201 7201 7201 720    

 -11 828 

 11 932 

 0 

    104104104104    

(Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 

Różnice Różnice Różnice Różnice 
kursowekursowekursowekursowe    

Zyski Zyski Zyski Zyski 
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    RazemRazemRazemRazem    

                        

0000    11 08711 08711 08711 087    42 83542 83542 83542 835    

                
0000    0000    5 3695 3695 3695 369    

  5 3695 3695 3695 369    

5 489 5 4895 4895 4895 489    

0000    5 3695 3695 3695 369    5 3695 3695 3695 369    

5 369 5 3695 3695 3695 369    

  0000    

0000    11 20711 20711 20711 207    48 32448 32448 32448 324    

(Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 (Sporządzone za okres od 1 

Różnice Różnice Różnice Różnice 
kursowekursowekursowekursowe    

Zyski Zyski Zyski Zyski 
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    RazemRazemRazemRazem    

                        

0000    17 82817 82817 82817 828    54 94554 94554 94554 945    

0000    15 82015 82015 82015 820    25 50825 50825 50825 508    

    9 6889 6889 6889 688    

        15 82015 82015 82015 820    15 82015 82015 82015 820    

0000    12 11012 11012 11012 110    12 11012 11012 11012 110    

          0000    

    0000    



 

 

 

 

własnych 

Podział zysku 
z 2012r 

  

Wypłata 
dywidendy 

  

Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
czerwca czerwca czerwca czerwca 
2013r 2013r 2013r 2013r     

1 0001 0001 0001 000    45 80545 80545 80545 805

 

  
1.1.1.1.                    Informacje ogólneInformacje ogólneInformacje ogólneInformacje ogólne    

1.11.11.11.1            Informacje o jednostce Informacje o jednostce Informacje o jednostce Informacje o jednostce     

Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zarejestrowana została w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 356763.

Przedmiotem działalności realizowanej w bieżącym okresie przez Spółkę jest obrót i windykacja wierzytelności.

Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i 
nadzorujących jednostki jest następujący:

  
Zarząd komplementariusza: 
Michał Handzlik - Prezes Zarządu 
Paweł Czechowski - Członek Zarządu 
Konrad Rosiński - Członek Zarządu 
Jacek Pytliński - Członek Zarządu 
  
Rada Nadzorcza: 
Edmund Mzyk - Przewodniczący Rady 
Robert Ditrych - Członek Rady Nadzo
Waldemar Paturej - Członek Rady Nadzo
Piotr Tutak - Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Kuciński - Członek Rady Nadzo
Jakub Ryba - Członek Rady Nadzorczej
  

1.31.31.31.3            Waluta Waluta Waluta Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczafunkcjonalna i waluta sprawozdawczafunkcjonalna i waluta sprawozdawczafunkcjonalna i waluta sprawozdawcza
        
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą 
funkcjonalną i sprawozdawczą. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych,
chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.
  

2.2.2.2.                    Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

  

2.12.12.12.1            Oświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodności    
Niniejsze skrócone sprawozdanie 
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE).

  
2.22.22.22.2            Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  

              

        

45 80545 80545 80545 805    0000    0000    0000    0000

      

Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zarejestrowana została w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 356763.

Przedmiotem działalności realizowanej w bieżącym okresie przez Spółkę jest obrót i windykacja wierzytelności.

Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i 
następujący: 

      

 
 

      

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 

Członek Rady Nadzorczej 
czej 

Członek Rady Nadzorczej 
czej 

      

funkcjonalna i waluta sprawozdawczafunkcjonalna i waluta sprawozdawczafunkcjonalna i waluta sprawozdawczafunkcjonalna i waluta sprawozdawcza    
                        

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą 
funkcjonalną i sprawozdawczą. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych,
chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. 

      

Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

      

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). 

      
Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości      
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Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zarejestrowana została w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 356763. 

Przedmiotem działalności realizowanej w bieżącym okresie przez Spółkę jest obrót i windykacja wierzytelności. 

Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i 

  

  

  

        
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą 
funkcjonalną i sprawozdawczą. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, 

  

Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FinansowejPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej    

  

finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy 
 

  



 

 

 

 

Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. sporządza sprawozdania finansowe 
według MSSF począwszy od 01.01.2013 r. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 
19.06.2013 r.  
  
3.3.3.3.                    Stosowane zasady Stosowane zasady Stosowane zasady Stosowane zasady rachunkowościrachunkowościrachunkowościrachunkowości
        
3.13.13.13.1                                            Podstawa sporządzeniaPodstawa sporządzeniaPodstawa sporządzeniaPodstawa sporządzenia    
        
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktualizacji wyceny niektórych instrumentów finansowych. 
przez Spółkę przedstawione zostały poniżej.
  
3.23.23.23.2                            Przychody i kosztyPrzychody i kosztyPrzychody i kosztyPrzychody i koszty    
        
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, 
niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody z działalności operacyjnej obejmują przychody z wierzytelności nabytych
inwestycyjnych orazze sprzedaży pozostałych usług w tym refakturowania wynajmu powierzchni biurowej dla 
Spółek z grupy kapitałowej DTP. 
Przychody z wierzytelności obejmują przychody z rzeczywistych wpłat dokonywanych przez wierzycieli na 
wydzielone rachunki bankowe (przychody 
wartości godziwej dokonywanej na poszczególne dni bilansowe.
obejmują przychody z umorzenia oraz przychody z wyceny certyfikatów inwestycyjnych fundusz
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 
porównawczym.  

Koszty nabycia wierzytelności, współmierne do przychodów, ujmowane są proporcjonalnie do wielkości 
uzyskanych wpływów z poszczególny
te w rachunku zysków i strat prezentacyjnie pomniejszają przychody z wierzytelności.
Koszty prowadzenia działalności operacyjnej, w tym koszty windykacji wierzytelności, wynagrodzenia,
usług obcych, amortyzacja oraz inne prezentowane są w rachunku zysków i strat jako koszty z działalności 
operacyjnej 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty 
niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania.

  
3.3.3.3.3333                            RezerwyRezerwyRezerwyRezerwy    
        
Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na spółce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy 
spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać 
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania, przy czym kwoty tego zobowiązania lub termin jego 
wymagalności nie są pewne. 
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia 
bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym 
zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy met
rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów.

Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. sporządza sprawozdania finansowe 
według MSSF począwszy od 01.01.2013 r. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 

      
rachunkowościrachunkowościrachunkowościrachunkowości    

      

                        
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktualizacji wyceny niektórych instrumentów finansowych. Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane 
przez Spółkę przedstawione zostały poniżej. 

      

                        
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, 

terminu otrzymania lub dokonania płatności. 

Przychody z działalności operacyjnej obejmują przychody z wierzytelności nabytych
sprzedaży pozostałych usług w tym refakturowania wynajmu powierzchni biurowej dla 

Przychody z wierzytelności obejmują przychody z rzeczywistych wpłat dokonywanych przez wierzycieli na 
wydzielone rachunki bankowe (przychody z odzysków) oraz przychody wynikające z wyceny wierzytelności do 
wartości godziwej dokonywanej na poszczególne dni bilansowe. Przychody z certyfikatów inwestycyjnych 
obejmują przychody z umorzenia oraz przychody z wyceny certyfikatów inwestycyjnych fundusz
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 

Koszty nabycia wierzytelności, współmierne do przychodów, ujmowane są proporcjonalnie do wielkości 
uzyskanych wpływów z poszczególnych pakietów i wynikają z poniesionych nakładów na zakup pakietu, koszty 
te w rachunku zysków i strat prezentacyjnie pomniejszają przychody z wierzytelności.
Koszty prowadzenia działalności operacyjnej, w tym koszty windykacji wierzytelności, wynagrodzenia,
usług obcych, amortyzacja oraz inne prezentowane są w rachunku zysków i strat jako koszty z działalności 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty 
kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania.

      

                        
Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na spółce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku 
spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać 
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania, przy czym kwoty tego zobowiązania lub termin jego 

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia 
bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym 
zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do 
rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów.
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane 

  

        
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, 

Przychody z działalności operacyjnej obejmują przychody z wierzytelności nabytych, z certyfikatów 
sprzedaży pozostałych usług w tym refakturowania wynajmu powierzchni biurowej dla 

Przychody z wierzytelności obejmują przychody z rzeczywistych wpłat dokonywanych przez wierzycieli na 
z odzysków) oraz przychody wynikające z wyceny wierzytelności do 

Przychody z certyfikatów inwestycyjnych 
obejmują przychody z umorzenia oraz przychody z wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszu. 
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 

Koszty nabycia wierzytelności, współmierne do przychodów, ujmowane są proporcjonalnie do wielkości 
ch pakietów i wynikają z poniesionych nakładów na zakup pakietu, koszty 

te w rachunku zysków i strat prezentacyjnie pomniejszają przychody z wierzytelności. 
Koszty prowadzenia działalności operacyjnej, w tym koszty windykacji wierzytelności, wynagrodzenia, koszty 
usług obcych, amortyzacja oraz inne prezentowane są w rachunku zysków i strat jako koszty z działalności 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty 
kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania. 

  

        
Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na spółce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo 

prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku 
spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać 
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania, przy czym kwoty tego zobowiązania lub termin jego 

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia 
bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym 

odą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do 
rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów. 



 

 

 

 

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do 
rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli 
prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
  
3.3.3.3.4444                                Aktywa finansoweAktywa finansoweAktywa finansoweAktywa finansowe    
        
Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży, jeśli umowa 
wymaga dostarczania ich w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek, a ich wartość początkową wycenia 
się w wartości godziwej pomniejszonej o 
aktywa finansowe wyceniane początkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz 
pożyczki i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją 
w momencie początkowego ujęcia. 

  
3.3.3.3.4444.1.1.1.1                    Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
        
Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia lub wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy. 

Aktywa finansowe są wyznaczane do wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli 
Spółka aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie kupna i sprzedaży na podstawie ich 
wartości godziwej.  
Do kategorii tej Spółka zalicza nabyte portfele wierzytelności. Nabyte portfele wierzytelności są to masowe 
pakiety przeterminowanych zobowiązań konsumenckich, nabywane przez Spółkę w ramach umów cesji 
wierzytelności za cenę znacząco niższą od wartości nominalnej tych zobowiązań.
portfele wierzytelności do aktywów finansowych wyznaczonych do kategorii wycenianych wedł
godziwej przez wynik finansowy z uwagi na to, że portfele te są zarządzane oraz wyn
odniesieniu do tych portfeli są oceniane w oparciu o ich wartość godziwą.

Portfele wierzytelności ujmowane są początkowo w księgach według ceny nabycia. 

Nabyte portfele wierzytelności Spółka wycenia nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 
Wartość nabytych portfeli wierzytelności na dzień wyceny ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej obliczonej przy zastosowaniu modelu estymacji opartego na szacunkach w zakresie 
zdyskontowanych oczekiwanych przepływów pieniężnych.
Spółka prezentuje nabyte portfele wierzytelności jako inwestycje krótkoterminowe z uwagi na fakt, że 
kupowane portfele obejmują prawie wyłącznie wierzytelności przeterminowane.

  
3.3.3.3.4444.2.2.2.2                    Inwestycje utrzymywane do Inwestycje utrzymywane do Inwestycje utrzymywane do Inwestycje utrzymywane do 

Inwestycje oraz inne aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub 
negocjowalnych warunkach płatności oraz stałych terminach wymagalności, które spółka chce i może 
utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności klasyfikuje się jako inwestycje utrzymywane do 
wymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie stosując metodę efektywnego oprocentowania po 
pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego dochodu.
  
3.3.3.3.4444.3.3.3.3                    Aktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe dostępne do sprzedaży
        

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do 
rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli 
prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.

      

                        
Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży, jeśli umowa 
wymaga dostarczania ich w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek, a ich wartość początkową wycenia 
się w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcji, z wyjątkiem tych aktywów, które klasyfikuje się jako 
aktywa finansowe wyceniane początkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
nsowy, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz 

pożyczki i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją 

      
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

                        
Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia lub wyceniane w wartości godziwej przez 

Aktywa finansowe są wyznaczane do wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli 
Spółka aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie kupna i sprzedaży na podstawie ich 

zalicza nabyte portfele wierzytelności. Nabyte portfele wierzytelności są to masowe 
pakiety przeterminowanych zobowiązań konsumenckich, nabywane przez Spółkę w ramach umów cesji 
wierzytelności za cenę znacząco niższą od wartości nominalnej tych zobowiązań.
portfele wierzytelności do aktywów finansowych wyznaczonych do kategorii wycenianych wedł
godziwej przez wynik finansowy z uwagi na to, że portfele te są zarządzane oraz wyn

tfeli są oceniane w oparciu o ich wartość godziwą. 

Portfele wierzytelności ujmowane są początkowo w księgach według ceny nabycia.  

Nabyte portfele wierzytelności Spółka wycenia nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 
portfeli wierzytelności na dzień wyceny ustala się według wiarygodnie oszacowanej 

wartości godziwej obliczonej przy zastosowaniu modelu estymacji opartego na szacunkach w zakresie 
zdyskontowanych oczekiwanych przepływów pieniężnych. 

nabyte portfele wierzytelności jako inwestycje krótkoterminowe z uwagi na fakt, że 
kupowane portfele obejmują prawie wyłącznie wierzytelności przeterminowane. 

Inwestycje utrzymywane do Inwestycje utrzymywane do Inwestycje utrzymywane do Inwestycje utrzymywane do terminu terminu terminu terminu wymagalnościwymagalnościwymagalnościwymagalności    

finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub 
negocjowalnych warunkach płatności oraz stałych terminach wymagalności, które spółka chce i może 
utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności klasyfikuje się jako inwestycje utrzymywane do 

ymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie stosując metodę efektywnego oprocentowania po 
pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego dochodu.

      
Aktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe dostępne do sprzedaży    
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Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia 
rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli 
prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić. 

  

        
Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży, jeśli umowa 
wymaga dostarczania ich w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek, a ich wartość początkową wycenia 

koszty transakcji, z wyjątkiem tych aktywów, które klasyfikuje się jako 
aktywa finansowe wyceniane początkowo w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
nsowy, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz 

pożyczki i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją 

  
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy    

        
Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia lub wyceniane w wartości godziwej przez 

Aktywa finansowe są wyznaczane do wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli 
Spółka aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie kupna i sprzedaży na podstawie ich 

zalicza nabyte portfele wierzytelności. Nabyte portfele wierzytelności są to masowe 
pakiety przeterminowanych zobowiązań konsumenckich, nabywane przez Spółkę w ramach umów cesji 
wierzytelności za cenę znacząco niższą od wartości nominalnej tych zobowiązań. Spółka zalicza nabyte 
portfele wierzytelności do aktywów finansowych wyznaczonych do kategorii wycenianych według wartości 
godziwej przez wynik finansowy z uwagi na to, że portfele te są zarządzane oraz wyniki działalności Spółki w 

Nabyte portfele wierzytelności Spółka wycenia nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 
portfeli wierzytelności na dzień wyceny ustala się według wiarygodnie oszacowanej 

wartości godziwej obliczonej przy zastosowaniu modelu estymacji opartego na szacunkach w zakresie 

nabyte portfele wierzytelności jako inwestycje krótkoterminowe z uwagi na fakt, że 

finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub 
negocjowalnych warunkach płatności oraz stałych terminach wymagalności, które spółka chce i może 
utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności klasyfikuje się jako inwestycje utrzymywane do 

ymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie stosując metodę efektywnego oprocentowania po 
pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego dochodu. 

  

        



 

 

 

 

Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu spółki i znajdujące się w obrocie na 
aktywnym rynku, klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wykazuje w wartości godziwej. Zyski i 
straty wynikające ze zmian wartości 
rezerwowym z tytułu aktualizacji, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości, odsetek obliczonych przy 
użyciu efektywnej stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich różnic kursowych dotycząc
pieniężnych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. W przypadku zbycia inwestycji lub 
stwierdzenia utraty jej wartości, skumulowany zysk lub stratę ujętą uprzednio w kapitale rezerwowym z tytułu 
aktualizacji ujmuje się w rachunku zysków i strat danego okresu.
Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w 
chwili uzyskania przez spółkę prawa do ich otrzymania.

Wartość godziwą aktywów pieniężnych dostępnych do sprzedaży 
się przeliczając te waluty po kursie spot na dzień bilansowy. Zmiana wartości godziwej przypadająca na różnice 
kursowe wynikające ze zmiany zamortyzowanego kosztu historycznego danego składnika aktywów 
wykazywana jest w rachunku zysków i strat, zaś pozostałe zmiany ujmuje się w kapitale własnym.

  
3.3.3.3.4444.4.4.4.4                    Pożyczki i należnościPożyczki i należnościPożyczki i należnościPożyczki i należności    
Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o stałych lub negocjowalnych warunkach 
płatności niebędące przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako pożyczki i należności. 
Wycenia się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty 
wartości. Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy 
należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne.
  
3.3.3.3.4444.5.5.5.5                    Utrata wartości aktywów finansowychUtrata wartości aktywów finansowychUtrata wartości aktywów finansowychUtrata wartości aktywów finansowych
        
Aktywa finansowe, oprócz tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ocenia 
względem utraty wartości na każdy dzień bilansowy. Aktywa finansowe tracą wartość, gdy istnieją obiektywne 
przesłanki, że zdarzenia, które wystąpiły po początkowym ujęciu danego składnika aktywów wpłynęły 
niekorzystnie na związane z nim szacunkowe 
W przypadku akcji nienotowanych na giełdzie, sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, znaczny lub 
długotrwały spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu uznaje się za obiektywny 
dowód utraty wartości. 
W przypadku niektórych kategorii aktywów finansowych, np. należności z tytułu dostaw i usług, poszczególne 
aktywa ocenione jako te, które nie utraciły ważności, bada się pod kątem utratę wartości łącznie. Obiektywne 
dowody utraty wartości dla portfela
należności; wzrost liczby nieterminowych płatności przekraczających średnio 90 dni, a także obserwowalne 
zmiany w warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają związek z przypadkami ni
należności. 
W przypadku aktywów finansowych wykazywanych po amortyzowanym koszcie, kwota odpisu z tytułu utraty 
wartości stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a bieżącą wartością 
szacunkowych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę 
procentową składnika aktywów finansowych.
Wartość bilansową składnika aktywów finansowych pomniejsza się o odpis z tytułu utraty wartości 
bezpośrednio dla wszystkich aktywów tego typu, z
wartość bilansową pomniejsza się stosując konto korygujące ich pierwotna wartość. W przypadku 
stwierdzenia nieściągalności danej należności z tytułu dostaw i usług, odpisuje się ją właśnie w ciężar kon
odpisu aktualizującego. Natomiast jeśli uprzednio odpisane kwoty zostaną później odzyskane, dokonuje się 
odpowiedniego uznania konta odpisu aktualizującego. Zmiany wartości bilansowej konta odpisu 
aktualizującego ujmuje się w rachunku zysków i strat w p
operacyjnych. 

Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu spółki i znajdujące się w obrocie na 
aktywnym rynku, klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wykazuje w wartości godziwej. Zyski i 
straty wynikające ze zmian wartości godziwej ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, w kapitale 
rezerwowym z tytułu aktualizacji, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości, odsetek obliczonych przy 
użyciu efektywnej stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich różnic kursowych dotycząc
pieniężnych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. W przypadku zbycia inwestycji lub 
stwierdzenia utraty jej wartości, skumulowany zysk lub stratę ujętą uprzednio w kapitale rezerwowym z tytułu 

nku zysków i strat danego okresu. 
Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w 
chwili uzyskania przez spółkę prawa do ich otrzymania. 

Wartość godziwą aktywów pieniężnych dostępnych do sprzedaży denominowanych w walutach obcych określa 
się przeliczając te waluty po kursie spot na dzień bilansowy. Zmiana wartości godziwej przypadająca na różnice 
kursowe wynikające ze zmiany zamortyzowanego kosztu historycznego danego składnika aktywów 

st w rachunku zysków i strat, zaś pozostałe zmiany ujmuje się w kapitale własnym.

      

Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o stałych lub negocjowalnych warunkach 
przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako pożyczki i należności. 

Wycenia się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty 
wartości. Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem 
należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne. 

      
Utrata wartości aktywów finansowychUtrata wartości aktywów finansowychUtrata wartości aktywów finansowychUtrata wartości aktywów finansowych    

                        
Aktywa finansowe, oprócz tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ocenia 
względem utraty wartości na każdy dzień bilansowy. Aktywa finansowe tracą wartość, gdy istnieją obiektywne 
przesłanki, że zdarzenia, które wystąpiły po początkowym ujęciu danego składnika aktywów wpłynęły 
niekorzystnie na związane z nim szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne. 
W przypadku akcji nienotowanych na giełdzie, sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, znaczny lub 
długotrwały spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu uznaje się za obiektywny 

W przypadku niektórych kategorii aktywów finansowych, np. należności z tytułu dostaw i usług, poszczególne 
aktywa ocenione jako te, które nie utraciły ważności, bada się pod kątem utratę wartości łącznie. Obiektywne 
dowody utraty wartości dla portfela należności obejmują doświadczenie Grupy w procesie windykacji 
należności; wzrost liczby nieterminowych płatności przekraczających średnio 90 dni, a także obserwowalne 
zmiany w warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają związek z przypadkami ni

W przypadku aktywów finansowych wykazywanych po amortyzowanym koszcie, kwota odpisu z tytułu utraty 
wartości stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a bieżącą wartością 

ów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę 
procentową składnika aktywów finansowych. 
Wartość bilansową składnika aktywów finansowych pomniejsza się o odpis z tytułu utraty wartości 
bezpośrednio dla wszystkich aktywów tego typu, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których 
wartość bilansową pomniejsza się stosując konto korygujące ich pierwotna wartość. W przypadku 
stwierdzenia nieściągalności danej należności z tytułu dostaw i usług, odpisuje się ją właśnie w ciężar kon
odpisu aktualizującego. Natomiast jeśli uprzednio odpisane kwoty zostaną później odzyskane, dokonuje się 
odpowiedniego uznania konta odpisu aktualizującego. Zmiany wartości bilansowej konta odpisu 
aktualizującego ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów i kosztów 
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Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu spółki i znajdujące się w obrocie na 
aktywnym rynku, klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wykazuje w wartości godziwej. Zyski i 

godziwej ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, w kapitale 
rezerwowym z tytułu aktualizacji, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości, odsetek obliczonych przy 
użyciu efektywnej stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich różnic kursowych dotyczących aktywów 
pieniężnych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. W przypadku zbycia inwestycji lub 
stwierdzenia utraty jej wartości, skumulowany zysk lub stratę ujętą uprzednio w kapitale rezerwowym z tytułu 

Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w 

denominowanych w walutach obcych określa 
się przeliczając te waluty po kursie spot na dzień bilansowy. Zmiana wartości godziwej przypadająca na różnice 
kursowe wynikające ze zmiany zamortyzowanego kosztu historycznego danego składnika aktywów 

st w rachunku zysków i strat, zaś pozostałe zmiany ujmuje się w kapitale własnym. 

  

Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o stałych lub negocjowalnych warunkach 
przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako pożyczki i należności. 

Wycenia się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty 
procentowej z wyjątkiem 

  

        
Aktywa finansowe, oprócz tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ocenia się pod 
względem utraty wartości na każdy dzień bilansowy. Aktywa finansowe tracą wartość, gdy istnieją obiektywne 
przesłanki, że zdarzenia, które wystąpiły po początkowym ujęciu danego składnika aktywów wpłynęły 

W przypadku akcji nienotowanych na giełdzie, sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, znaczny lub 
długotrwały spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu uznaje się za obiektywny 

W przypadku niektórych kategorii aktywów finansowych, np. należności z tytułu dostaw i usług, poszczególne 
aktywa ocenione jako te, które nie utraciły ważności, bada się pod kątem utratę wartości łącznie. Obiektywne 

należności obejmują doświadczenie Grupy w procesie windykacji 
należności; wzrost liczby nieterminowych płatności przekraczających średnio 90 dni, a także obserwowalne 
zmiany w warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają związek z przypadkami nieterminowych spłat 

W przypadku aktywów finansowych wykazywanych po amortyzowanym koszcie, kwota odpisu z tytułu utraty 
wartości stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a bieżącą wartością 

ów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną stopę 

Wartość bilansową składnika aktywów finansowych pomniejsza się o odpis z tytułu utraty wartości 
wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których 

wartość bilansową pomniejsza się stosując konto korygujące ich pierwotna wartość. W przypadku 
stwierdzenia nieściągalności danej należności z tytułu dostaw i usług, odpisuje się ją właśnie w ciężar konta 
odpisu aktualizującego. Natomiast jeśli uprzednio odpisane kwoty zostaną później odzyskane, dokonuje się 
odpowiedniego uznania konta odpisu aktualizującego. Zmiany wartości bilansowej konta odpisu 

ozycji pozostałych przychodów i kosztów 



 

 

 

 

Z wyjątkiem instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli w kolejnym okresie obrachunkowym 
kwota odpisu z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to można racjonalnie 
zdarzenia mającego miejsce po ujęciu utraty wartości, uprzednio ujęty odpis z tytułu utraty wartości odwraca 
się w rachunku zysków i strat, jeżeli wartość bilansowa inwestycji w dniu odwrócenia utraty wartości nie 
przekracza kwoty zamortyzowanego kosztu, powstającego gdyby utrata wartości nie została ujęta.

Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży ujęte 
uprzednio przez wynik finansowy nie podlegają odwróceniu poprzez ten rachunek. Wszelkie z
wartości godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.

  
3.3.3.3.4444.6.6.6.6                    Reklasyfikacje aktywów finansowychReklasyfikacje aktywów finansowychReklasyfikacje aktywów finansowychReklasyfikacje aktywów finansowych

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą podlegać reklasyfikacji do:
·         Pożyczek udzielonych i należności własnych, jeżeli na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby 
definicję pożyczek udzielonych i należności własnych a jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w 
przyszłości lub do terminu wymagalności

  
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy inne niż instrumenty pochodne oraz 
aktywa wyceniane według wartości godziwej według opcji wyceny w wartości godziwej, mogą zostać 
przekwalifikowane na następujących zasadach:

  
·         Przeniesione do aktywów dostępnych do sprzedaży, jeżeli (a) instrument nie jest już przeznaczony do 
sprzedaży lub odkupu w krótkim terminie, (b) na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby definicję 
pożyczek udzielonych i należności własnych
przyszłości lub do terminu wymagalności,
·         Jeżeli instrument nie spełnia definicji pożyczek udzielonych i należności własnych, reklasyfikacja do 
aktywów dostępnych do sprzedaży lub 
rzadkich okolicznościach, przez które rozumie się udokumentowaną przez jednostkę incydentalną sytuację, w 
stosunku do której nie należy oczekiwać, że pojawi się w przyszłości lub regularnie.
  
Powyższe reklasyfikacje odbywają się po wartości godziwej z dnia reklasyfikacji.
  
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów utrzymywanych do 
terminu wymagalności i odwrotnie. 

  
3.3.3.3.4444.7.7.7.7                    Wyksięgowanie aktywów finansowychWyksięgowanie aktywów finansowychWyksięgowanie aktywów finansowychWyksięgowanie aktywów finansowych
        
Spółka wyksięgowuje składnik aktywów finansowych wyłącznie wtedy, gdy wygasną prawa umowne do 
przepływów pieniężnych generowanych przez taki składnik aktywów, albo gdy składnik aktywów finansowych 
wraz z zasadniczo całym ryzykiem i wszystkimi korzyściami związanymi z jego posiadaniem zostają przeniesione 
na inny podmiot. Jeżeli Spółka nie przenosi ani nie zatrzymuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści 
związanych z posiadaniem składnika aktywów i
składniku aktywów i związane z nim zobowiązania z tytułu potencjalnych płatności. Jeśli natomiast Spółka 
zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z przeniesionym składnikiem aktywów
stosowny składnik aktywów finansowych.
  
3.3.3.3.5555                                Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkę

Instrumenty dłużne i kapitałowe klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub jako kapitał własny, w 
zależności od treści ustaleń umownych. 

  
3.3.3.3.5555.1.1.1.1                    Instrumenty kapitałoweInstrumenty kapitałoweInstrumenty kapitałoweInstrumenty kapitałowe    

Z wyjątkiem instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli w kolejnym okresie obrachunkowym 
kwota odpisu z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to można racjonalnie 
zdarzenia mającego miejsce po ujęciu utraty wartości, uprzednio ujęty odpis z tytułu utraty wartości odwraca 
się w rachunku zysków i strat, jeżeli wartość bilansowa inwestycji w dniu odwrócenia utraty wartości nie 

o kosztu, powstającego gdyby utrata wartości nie została ujęta.

Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży ujęte 
uprzednio przez wynik finansowy nie podlegają odwróceniu poprzez ten rachunek. Wszelkie z
wartości godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.

      
Reklasyfikacje aktywów finansowychReklasyfikacje aktywów finansowychReklasyfikacje aktywów finansowychReklasyfikacje aktywów finansowych    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą podlegać reklasyfikacji do: 
Pożyczek udzielonych i należności własnych, jeżeli na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby 

definicję pożyczek udzielonych i należności własnych a jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w 
przyszłości lub do terminu wymagalności. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy inne niż instrumenty pochodne oraz 
aktywa wyceniane według wartości godziwej według opcji wyceny w wartości godziwej, mogą zostać 
przekwalifikowane na następujących zasadach: 

Przeniesione do aktywów dostępnych do sprzedaży, jeżeli (a) instrument nie jest już przeznaczony do 
sprzedaży lub odkupu w krótkim terminie, (b) na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby definicję 
pożyczek udzielonych i należności własnych oraz (c) jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w 
przyszłości lub do terminu wymagalności, 

Jeżeli instrument nie spełnia definicji pożyczek udzielonych i należności własnych, reklasyfikacja do 
aktywów dostępnych do sprzedaży lub aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności, jest możliwa w 
rzadkich okolicznościach, przez które rozumie się udokumentowaną przez jednostkę incydentalną sytuację, w 
stosunku do której nie należy oczekiwać, że pojawi się w przyszłości lub regularnie. 

Powyższe reklasyfikacje odbywają się po wartości godziwej z dnia reklasyfikacji. 
      

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów utrzymywanych do 
 

      
Wyksięgowanie aktywów finansowychWyksięgowanie aktywów finansowychWyksięgowanie aktywów finansowychWyksięgowanie aktywów finansowych    

                        
Spółka wyksięgowuje składnik aktywów finansowych wyłącznie wtedy, gdy wygasną prawa umowne do 
przepływów pieniężnych generowanych przez taki składnik aktywów, albo gdy składnik aktywów finansowych 

zasadniczo całym ryzykiem i wszystkimi korzyściami związanymi z jego posiadaniem zostają przeniesione 
na inny podmiot. Jeżeli Spółka nie przenosi ani nie zatrzymuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści 
związanych z posiadaniem składnika aktywów i utrzymuje nad nim kontrolę, ujmuje zatrzymany udział w takim 
składniku aktywów i związane z nim zobowiązania z tytułu potencjalnych płatności. Jeśli natomiast Spółka 
zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z przeniesionym składnikiem aktywów
stosowny składnik aktywów finansowych. 

      
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkę

Instrumenty dłużne i kapitałowe klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub jako kapitał własny, w 
zależności od treści ustaleń umownych.  
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Z wyjątkiem instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli w kolejnym okresie obrachunkowym 
kwota odpisu z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to można racjonalnie odnieść do 
zdarzenia mającego miejsce po ujęciu utraty wartości, uprzednio ujęty odpis z tytułu utraty wartości odwraca 
się w rachunku zysków i strat, jeżeli wartość bilansowa inwestycji w dniu odwrócenia utraty wartości nie 

o kosztu, powstającego gdyby utrata wartości nie została ujęta. 

Odpisy z tytułu utraty wartości kapitałowych papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży ujęte 
uprzednio przez wynik finansowy nie podlegają odwróceniu poprzez ten rachunek. Wszelkie zwiększenia 
wartości godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym. 

  

Pożyczek udzielonych i należności własnych, jeżeli na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby 
definicję pożyczek udzielonych i należności własnych a jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy inne niż instrumenty pochodne oraz 
aktywa wyceniane według wartości godziwej według opcji wyceny w wartości godziwej, mogą zostać 

Przeniesione do aktywów dostępnych do sprzedaży, jeżeli (a) instrument nie jest już przeznaczony do 
sprzedaży lub odkupu w krótkim terminie, (b) na dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby definicję 

oraz (c) jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w 

Jeżeli instrument nie spełnia definicji pożyczek udzielonych i należności własnych, reklasyfikacja do 
aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności, jest możliwa w 

rzadkich okolicznościach, przez które rozumie się udokumentowaną przez jednostkę incydentalną sytuację, w 

  
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów utrzymywanych do 

  

        
Spółka wyksięgowuje składnik aktywów finansowych wyłącznie wtedy, gdy wygasną prawa umowne do 
przepływów pieniężnych generowanych przez taki składnik aktywów, albo gdy składnik aktywów finansowych 

zasadniczo całym ryzykiem i wszystkimi korzyściami związanymi z jego posiadaniem zostają przeniesione 
na inny podmiot. Jeżeli Spółka nie przenosi ani nie zatrzymuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści 

utrzymuje nad nim kontrolę, ujmuje zatrzymany udział w takim 
składniku aktywów i związane z nim zobowiązania z tytułu potencjalnych płatności. Jeśli natomiast Spółka 
zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z przeniesionym składnikiem aktywów, to nadal ujmuje 

  
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkęZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez spółkę    

Instrumenty dłużne i kapitałowe klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub jako kapitał własny, w 

  



 

 

 

 

Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po odjęciu 
wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę ujmuje się w kwocie 
otrzymanych wpływów po odjęciu bezpośrednich kosztów emisji
Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży mogą być prezentowane jako kapitał własny wtedy i tylko wtedy, gdy 
spełniają wszystkie poniższe warunki: 

(a)   ich posiadacz ma prawo do proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej 
likwidacji; 
(b)   dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie instrumenty w 
tej klasie mają identyczne cechy;  

(c)    instrument nie posiada innych cech, które odpowiadałyby definicji zobowiązania finansowego; 
(d)   suma przewidywanych przepływów pieniężnych przypadających na ten instrument w okresie jego spłaty 
opiera się przede wszystkim o wynik finansowy, zmianę w ujętych aktywach netto lub zmianę wartości godziwej 
ujętych i nieujętych aktywów netto 
finansowy lub zmianę ujętych aktywów netto wycenia się w tym celu zgodnie z odpowiednimi MSSF. Podmiot 
nie może posiadać innych instrumentów, które znacząco zawężałby lub wyznaczały stałą kw
posiadacza instrumentu finansowego z opcją sprzedaży.

Kryteria klasyfikacji jako kapitału własnego instrumentów zobowiązujących do przekazania ich posiadaczowi 
proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku likwidacji opart
zasadach co  przedstawione powyżej, z wyjątkiem punktów (c) i (d), które nie mają zastosowania.
Jeżeli spółka zależna wyemituje tego rodzaju instrumenty, które znajdują się w posiadaniu jednostek nie 
sprawujących nad nią kontroli i zos
spółki, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowane są jako zobowiązanie, ponieważ nie będzie 
on najbardziej podporządkowanym instrumentem w grupie kapitałowej.

  
3.3.3.3.5555.2.2.2.2                    Złożone instrumenty finansoweZłożone instrumenty finansoweZłożone instrumenty finansoweZłożone instrumenty finansowe

Składniki złożonych instrumentów wyemitowanych przez Spółkę klasyfikuje się oddzielnie jako zobowiązania 
finansowe i kapitał własny, zgodnie z treścią zawartej umowy. Wartość godziwą składników stanowiących 
zobowiązania na dzień emisji szacuje się przy użyciu dominującej rynkowej stopy procentowej stosowanej do 
podobnych, niezamiennych instrumentów. Kwotę tę ujmuje się jako zobowiązanie po zamortyzowanym koszcie 
przy użyciu efektywnej stopy procentowej do momentu wygaśnię
wymagalności instrumentu. Komponent kapitałowy określa się odejmując wartość zobowiązania od ogólnej 
wartości godziwej złożonego instrumentu kapitałowego. Wartość tę ujmuje się w kapitale własnym po 
uwzględnieniu podatku dochodowego i nie podlega ona późniejszemu przeszacowaniu.
  
        
Zobowiązania z tytułu gwarancji finansowej wycenia się początkowo w wartości godziwej, a następnie według 
wyższej z dwóch następujących wartości:

·         kwoty zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i 
aktywa warunkowe” oraz 

·         początkowo ujętej wartości pomniejszonej w odpowiednich przypadkach o umorzenie ujęte zgodnie z 
zasadami ujmowania przychodów. 

  
3.3.3.3.5555....3333                    Zobowiązania finansoweZobowiązania finansoweZobowiązania finansoweZobowiązania finansowe    
        
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy albo jako 
pozostałe zobowiązania finansowe. 

  
3.3.3.3.5555....4444                    Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości 
        

Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po odjęciu 
wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę ujmuje się w kwocie 
otrzymanych wpływów po odjęciu bezpośrednich kosztów emisji.  
Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży mogą być prezentowane jako kapitał własny wtedy i tylko wtedy, gdy 

 

ich posiadacz ma prawo do proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej 

dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie instrumenty w 

instrument nie posiada innych cech, które odpowiadałyby definicji zobowiązania finansowego; 
suma przewidywanych przepływów pieniężnych przypadających na ten instrument w okresie jego spłaty 

opiera się przede wszystkim o wynik finansowy, zmianę w ujętych aktywach netto lub zmianę wartości godziwej 
ujętych i nieujętych aktywów netto jednostki (z wyłączeniem oddziaływania samego instrumentu). Wynik 
finansowy lub zmianę ujętych aktywów netto wycenia się w tym celu zgodnie z odpowiednimi MSSF. Podmiot 
nie może posiadać innych instrumentów, które znacząco zawężałby lub wyznaczały stałą kw
posiadacza instrumentu finansowego z opcją sprzedaży. 

Kryteria klasyfikacji jako kapitału własnego instrumentów zobowiązujących do przekazania ich posiadaczowi 
proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku likwidacji opart
zasadach co  przedstawione powyżej, z wyjątkiem punktów (c) i (d), które nie mają zastosowania.
Jeżeli spółka zależna wyemituje tego rodzaju instrumenty, które znajdują się w posiadaniu jednostek nie 
sprawujących nad nią kontroli i zostały przedstawione jako kapitał własny w sprawozdaniu finansowym tej 
spółki, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowane są jako zobowiązanie, ponieważ nie będzie 
on najbardziej podporządkowanym instrumentem w grupie kapitałowej. 

      
Złożone instrumenty finansoweZłożone instrumenty finansoweZłożone instrumenty finansoweZłożone instrumenty finansowe    

Składniki złożonych instrumentów wyemitowanych przez Spółkę klasyfikuje się oddzielnie jako zobowiązania 
finansowe i kapitał własny, zgodnie z treścią zawartej umowy. Wartość godziwą składników stanowiących 

na dzień emisji szacuje się przy użyciu dominującej rynkowej stopy procentowej stosowanej do 
podobnych, niezamiennych instrumentów. Kwotę tę ujmuje się jako zobowiązanie po zamortyzowanym koszcie 
przy użyciu efektywnej stopy procentowej do momentu wygaśnięcia tej kwoty związanego z zamianą lub do dnia 
wymagalności instrumentu. Komponent kapitałowy określa się odejmując wartość zobowiązania od ogólnej 
wartości godziwej złożonego instrumentu kapitałowego. Wartość tę ujmuje się w kapitale własnym po 

niu podatku dochodowego i nie podlega ona późniejszemu przeszacowaniu.
      
                        

Zobowiązania z tytułu gwarancji finansowej wycenia się początkowo w wartości godziwej, a następnie według 
wyższej z dwóch następujących wartości: 

zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i 

początkowo ujętej wartości pomniejszonej w odpowiednich przypadkach o umorzenie ujęte zgodnie z 

      
    

      
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy albo jako 

 

      
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowy
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Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po odjęciu 
wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę ujmuje się w kwocie 

Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży mogą być prezentowane jako kapitał własny wtedy i tylko wtedy, gdy 

ich posiadacz ma prawo do proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej 

dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie instrumenty w 

instrument nie posiada innych cech, które odpowiadałyby definicji zobowiązania finansowego; oraz 
suma przewidywanych przepływów pieniężnych przypadających na ten instrument w okresie jego spłaty 

opiera się przede wszystkim o wynik finansowy, zmianę w ujętych aktywach netto lub zmianę wartości godziwej 
jednostki (z wyłączeniem oddziaływania samego instrumentu). Wynik 

finansowy lub zmianę ujętych aktywów netto wycenia się w tym celu zgodnie z odpowiednimi MSSF. Podmiot 
nie może posiadać innych instrumentów, które znacząco zawężałby lub wyznaczały stałą kwotę zwrotu dla 

Kryteria klasyfikacji jako kapitału własnego instrumentów zobowiązujących do przekazania ich posiadaczowi 
proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku likwidacji oparte są na tych samych 
zasadach co  przedstawione powyżej, z wyjątkiem punktów (c) i (d), które nie mają zastosowania. 
Jeżeli spółka zależna wyemituje tego rodzaju instrumenty, które znajdują się w posiadaniu jednostek nie 

tały przedstawione jako kapitał własny w sprawozdaniu finansowym tej 
spółki, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowane są jako zobowiązanie, ponieważ nie będzie 

  

Składniki złożonych instrumentów wyemitowanych przez Spółkę klasyfikuje się oddzielnie jako zobowiązania 
finansowe i kapitał własny, zgodnie z treścią zawartej umowy. Wartość godziwą składników stanowiących 

na dzień emisji szacuje się przy użyciu dominującej rynkowej stopy procentowej stosowanej do 
podobnych, niezamiennych instrumentów. Kwotę tę ujmuje się jako zobowiązanie po zamortyzowanym koszcie 

cia tej kwoty związanego z zamianą lub do dnia 
wymagalności instrumentu. Komponent kapitałowy określa się odejmując wartość zobowiązania od ogólnej 
wartości godziwej złożonego instrumentu kapitałowego. Wartość tę ujmuje się w kapitale własnym po 

niu podatku dochodowego i nie podlega ona późniejszemu przeszacowaniu. 
  
        

Zobowiązania z tytułu gwarancji finansowej wycenia się początkowo w wartości godziwej, a następnie według 

zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i 

początkowo ujętej wartości pomniejszonej w odpowiednich przypadkach o umorzenie ujęte zgodnie z 

  

  
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy albo jako 

  
godziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowy    

        



 

 

 

 

Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako wyceniane 
w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do 
·         zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;
·         stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie 
zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania 

·         jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.
  
Zobowiązanie finansowe inne niż przeznaczone do zbycia może zostać sklasyfikowane jako wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy w chwili początkowego ujęcia, jeżeli: 

·         taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wycen
innych warunkach; lub 

·         składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych 
grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z 
strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są 
przekazywane wewnętrznie; lub 
·         stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a
MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości 
godziwej, a wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z 
uwzględnieniem odsetek zapłaconych od danego zobowiązania finansowego. 
  
3.3.3.3.5555....5555                    Pozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowe
        
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się początkowo w wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty transakcji. 

Następnie wycenia się je po zamortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy procentowej, a 
koszty odsetkowe ujmuje się metodą efektywnego dochodu.

Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania i do 
alokowania kosztów odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa faktycznie 
dyskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego zobowiązania lub, w 
razie potrzeby, w okresie krótszym.  
  
3.3.3.3.5555....6666                    Wyksięgowanie zobowiązań finansowychWyksięgowanie zobowiązań finansowychWyksięgowanie zobowiązań finansowychWyksięgowanie zobowiązań finansowych
        
Spółka wyksięgowuje zobowiązania finansowe 
zostaną wykonane, unieważnione lub gdy wygasną.

  

4.4.4.4.                    Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności 
        
Zarząd komplementariusza Spółki zobowiązany jest do 
dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi 
założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki 
mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych 
ujmuje się w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie 
bieżącym i okresach przyszłych, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.

Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako wyceniane 
w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeżeli: 
zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie; 
stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie 

zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub

jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.
      

Zobowiązanie finansowe inne niż przeznaczone do zbycia może zostać sklasyfikowane jako wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy w chwili początkowego ujęcia, jeżeli:  

taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w 

składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych 
grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z 
strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są 

stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a
MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości 

j, a wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z 
uwzględnieniem odsetek zapłaconych od danego zobowiązania finansowego.  

      
Pozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowe    

                        
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się początkowo w wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty transakcji.  

Następnie wycenia się je po zamortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy procentowej, a 
koszty odsetkowe ujmuje się metodą efektywnego dochodu. 

Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania i do 
alokowania kosztów odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa faktycznie 
yskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego zobowiązania lub, w 

      
Wyksięgowanie zobowiązań finansowychWyksięgowanie zobowiązań finansowychWyksięgowanie zobowiązań finansowychWyksięgowanie zobowiązań finansowych    

                        
Spółka wyksięgowuje zobowiązania finansowe wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania Spółki 
zostaną wykonane, unieważnione lub gdy wygasną. 

      

Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności     
                        

Zarząd komplementariusza Spółki zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założeń 
dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi 
założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki 

gać od przyjętych wartości szacunkowych. 
Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych 
ujmuje się w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie 
ieżącym i okresach przyszłych, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym. 
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Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako wyceniane 

stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie 
krótkoterminowych zysków; lub 

jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie. 
  

Zobowiązanie finansowe inne niż przeznaczone do zbycia może zostać sklasyfikowane jako wyceniane w 

y lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w 

składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych 
grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną 
strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są 

stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a 
MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji wycenianych 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości 
j, a wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z 

  

        
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się początkowo w wartości 

Następnie wycenia się je po zamortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy procentowej, a 

Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania i do 
alokowania kosztów odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa faktycznie 
yskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego zobowiązania lub, w 

  

        
wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania Spółki 

  

        
dokonywania szacunków, osądów i założeń 

dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi 
założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki 

Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych 
ujmuje się w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie 

 



 

 

 

 

  
4.1.4.1.4.1.4.1.    Podstawowe osądy przy zastosowaniu zasad rachunkowościPodstawowe osądy przy zastosowaniu zasad rachunkowościPodstawowe osądy przy zastosowaniu zasad rachunkowościPodstawowe osądy przy zastosowaniu zasad rachunkowości
        
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami, dokonane 
procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w 
sprawozdaniu finansowym. 
  
4.2.4.2.4.2.4.2.    Podstawy szacowania niepewności Podstawy szacowania niepewności Podstawy szacowania niepewności Podstawy szacowania niepewności 
        
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące 
na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i 
zobowiązań w następnym roku obrotowym.

  
4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.                    Wartość wyceny portfeli wierzytelnościWartość wyceny portfeli wierzytelnościWartość wyceny portfeli wierzytelnościWartość wyceny portfeli wierzytelności
        
Wartość godziwa  nabytych portfeli wierzytelności ustalana jest metodą oszacowania przyszłych przepływów 
pieniężnych (krzywe odzysku) w określonym okresie obsługi tych aktywów, przy uwzględnieniu typu aktywa i 
poprzez zastosowanie odpowiednich meto
eksperckie oraz statystyczny model scoringowy. Na podstawie otrzymanych wyników zespół ekspertów, odcina 
krańcowe wyniki i wybiera najbardziej prawdopodobną krzywą prognozowanych przepływów pie
zdefiniowanej strategii obsługi (windykacji) i przy uwzględnieniu typów dłużników wchodzących w skład 
portfela wierzytelności. Do oszacowania krzywej odzysku Spółka przyjmuje 8
obliczenia zdyskontowanych przep
finansowania zewnętrznego, przy której możliwe jest pozyskanie środków na nabycie danego portfela 
wierzytelności. Przyjęta stopa dyskontowa uwzględnia większość ryzyk nabytych aktywów finansowych
wolna od ryzyka + marża kredytowa powiększona o premię ryzyka). Spółka uznała, że adekwatną stopą 
dyskontową przy braku finansowania zewnętrznego (spoza Grupy Kapitałowej DTP) na zakup portfeli 
nabywanych przed 31.12.2011 r. jest roczna stopa dysko
finansowania zewnętrznego dla nabywanych nowych portfeli wierzytelności, za pozyskane środki, przyjęta 
została stopa umowna w wysokości wynikającej z umowy tego finansowania 
nabytych w IV kwartale 2012 r. jest zastosowana stopa dyskonta równa oprocentowaniu wyemitowanych 
obligacji. 
 
4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.                    Wartość wyceny certyfikatów inwestycyjnychWartość wyceny certyfikatów inwestycyjnychWartość wyceny certyfikatów inwestycyjnychWartość wyceny certyfikatów inwestycyjnych
Wartość godziwa nabytych certyfikatów inwestycyjnych ustalana jest w wartości aktywów netto Funduszu na 
dzień wyceny.  
 
4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.                    Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałychOkresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałychOkresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałychOkresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych
        
Spółka weryfikuje przewidywane okresy 
trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W bieżącym roku obrotowym zarząd nie 
stwierdził konieczności zmiany okresów ekonomicznego użytkowania rzeczowych aktywów trwałych.

  

 

 

 

 

      
Podstawowe osądy przy zastosowaniu zasad rachunkowościPodstawowe osądy przy zastosowaniu zasad rachunkowościPodstawowe osądy przy zastosowaniu zasad rachunkowościPodstawowe osądy przy zastosowaniu zasad rachunkowości    

                        
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami, dokonane 
procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w 

      
Podstawy szacowania niepewności Podstawy szacowania niepewności Podstawy szacowania niepewności Podstawy szacowania niepewności     

                        
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności 
na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i 
zobowiązań w następnym roku obrotowym. 

      
Wartość wyceny portfeli wierzytelnościWartość wyceny portfeli wierzytelnościWartość wyceny portfeli wierzytelnościWartość wyceny portfeli wierzytelności    

                        
Wartość godziwa  nabytych portfeli wierzytelności ustalana jest metodą oszacowania przyszłych przepływów 
pieniężnych (krzywe odzysku) w określonym okresie obsługi tych aktywów, przy uwzględnieniu typu aktywa i 

rzez zastosowanie odpowiednich metod estymacji. Stosowane przez Spółkę metody estymacji to metody 
eksperckie oraz statystyczny model scoringowy. Na podstawie otrzymanych wyników zespół ekspertów, odcina 
krańcowe wyniki i wybiera najbardziej prawdopodobną krzywą prognozowanych przepływów pie
zdefiniowanej strategii obsługi (windykacji) i przy uwzględnieniu typów dłużników wchodzących w skład 
portfela wierzytelności. Do oszacowania krzywej odzysku Spółka przyjmuje 8-letni horyzont inwestycyjny. Do 
obliczenia zdyskontowanych przepływów pieniężnych Spółka przyjmuje stopę oczekiwanego kosztu 
finansowania zewnętrznego, przy której możliwe jest pozyskanie środków na nabycie danego portfela 
wierzytelności. Przyjęta stopa dyskontowa uwzględnia większość ryzyk nabytych aktywów finansowych
wolna od ryzyka + marża kredytowa powiększona o premię ryzyka). Spółka uznała, że adekwatną stopą 
dyskontową przy braku finansowania zewnętrznego (spoza Grupy Kapitałowej DTP) na zakup portfeli 
nabywanych przed 31.12.2011 r. jest roczna stopa dyskonta w wysokości 15%. W chwili pozyskania 
finansowania zewnętrznego dla nabywanych nowych portfeli wierzytelności, za pozyskane środki, przyjęta 
została stopa umowna w wysokości wynikającej z umowy tego finansowania - dla portfeli wierzytelności 

IV kwartale 2012 r. jest zastosowana stopa dyskonta równa oprocentowaniu wyemitowanych 

Wartość wyceny certyfikatów inwestycyjnychWartość wyceny certyfikatów inwestycyjnychWartość wyceny certyfikatów inwestycyjnychWartość wyceny certyfikatów inwestycyjnych    
Wartość godziwa nabytych certyfikatów inwestycyjnych ustalana jest w wartości aktywów netto Funduszu na 

   
Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałychOkresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałychOkresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałychOkresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych    

                        
Spółka weryfikuje przewidywane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji rzeczowych aktywów 
trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W bieżącym roku obrotowym zarząd nie 
stwierdził konieczności zmiany okresów ekonomicznego użytkowania rzeczowych aktywów trwałych.
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Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami, dokonane przez zarząd w 
procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w 

  

        
przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności 

na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i 

  

        
Wartość godziwa  nabytych portfeli wierzytelności ustalana jest metodą oszacowania przyszłych przepływów 
pieniężnych (krzywe odzysku) w określonym okresie obsługi tych aktywów, przy uwzględnieniu typu aktywa i 

d estymacji. Stosowane przez Spółkę metody estymacji to metody 
eksperckie oraz statystyczny model scoringowy. Na podstawie otrzymanych wyników zespół ekspertów, odcina 
krańcowe wyniki i wybiera najbardziej prawdopodobną krzywą prognozowanych przepływów pieniężnych, przy 
zdefiniowanej strategii obsługi (windykacji) i przy uwzględnieniu typów dłużników wchodzących w skład 

letni horyzont inwestycyjny. Do 
ływów pieniężnych Spółka przyjmuje stopę oczekiwanego kosztu 

finansowania zewnętrznego, przy której możliwe jest pozyskanie środków na nabycie danego portfela 
wierzytelności. Przyjęta stopa dyskontowa uwzględnia większość ryzyk nabytych aktywów finansowych (stopa 
wolna od ryzyka + marża kredytowa powiększona o premię ryzyka). Spółka uznała, że adekwatną stopą 
dyskontową przy braku finansowania zewnętrznego (spoza Grupy Kapitałowej DTP) na zakup portfeli 

nta w wysokości 15%. W chwili pozyskania 
finansowania zewnętrznego dla nabywanych nowych portfeli wierzytelności, za pozyskane środki, przyjęta 

dla portfeli wierzytelności 
IV kwartale 2012 r. jest zastosowana stopa dyskonta równa oprocentowaniu wyemitowanych 

Wartość godziwa nabytych certyfikatów inwestycyjnych ustalana jest w wartości aktywów netto Funduszu na 

 

        
użytkowania ekonomicznego składników pozycji rzeczowych aktywów 

trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W bieżącym roku obrotowym zarząd nie 
stwierdził konieczności zmiany okresów ekonomicznego użytkowania rzeczowych aktywów trwałych. 

  



 

 

 

 

  
5.5.5.5.            PrzychodyPrzychodyPrzychodyPrzychody    

        

Analiza przychodów ze sprzedaży  za bieżący rok  przedstawia się następująco:

  

   Przychody ze sprzedaży produktów 

   Przychody ze świadczenia usług 

   Przychody ze sprzedaży towarów 

   Przychody ze sprzedaży materiałów 

  

 

6.6.6.6.            Koszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnej    

        

        

Działalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowana    

Zmiana stanu produktów 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Amortyzacja 

Zużycie surowców i materiałów 

Usługi obce 

Koszty świadczeń pracowniczych 

Podatki i opłaty 

Pozostałe koszty 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Razem koszty działalności operacyjnejRazem koszty działalności operacyjnejRazem koszty działalności operacyjnejRazem koszty działalności operacyjnej    

  

6.16.16.16.1            Amortyzacja i utrata wartościAmortyzacja i utrata wartościAmortyzacja i utrata wartościAmortyzacja i utrata wartości    

        

  

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych

Amortyzacja wartości niematerialnych 

Koszty amortyzacji ogółem 

  

  

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych

Utrata wartości - wartość firmy 

Koszty utraty wartości ogółem 

   
   

   

Analiza przychodów ze sprzedaży  za bieżący rok  przedstawia się następująco: 

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.201330.06.201330.06.201330.06.2013    

0 

30 988 

0 

0 

30 98830 98830 98830 988    

   

   

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

            

0 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 

174 

59 

1 295 

4 521 

2 881 

95 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 

    9 029 029 029 025555    

   

   

   

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 95 

79 

174174174174    

  

            

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych  0 

 0 

0000    
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Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.201230.06.201230.06.201230.06.2012    

  

0   

11  512   

0   

0   

11 51211 51211 51211 512      

  

  

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

        

0 

0 

223 

49 

1 346 

2 122 

1 111 

71 

0 

4 9214 9214 9214 921    

  

  

  

Okres Okres Okres Okres zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

136 

87 

223223223223    

  

        

 0 

 0 

0000    



 

 

 

 

 
7777....            Przychody finansowePrzychody finansowePrzychody finansowePrzychody finansowe    

         

Przychody odsetkowe: 

   Lokaty bankowe  

   Inwestycje dostępne do sprzedaży 

   Pozostałe pożyczki i należności 

   Inwestycje utrzymywane do wymagalności

   

   

Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych:

  
   

Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych:

  
Pozostałe przychody finansowe: 

Zysk na różnicach kursowych 

Umorzenie zobowiązań z tyt. zawartych transakcji 
walutowych 
Dywidendy otrzymane 

Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne)

  

  

   

Przychody odsetkowe z aktywów finansowych analizowane w podziale na 

  

         

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Pożyczki i należności (obejmujące gotówkę w kasie i lokaty 
bankowe) 
Inwestycje utrzymywane do wymagalności 

   

   

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu umorzenia i wyceny certyfikatów, odsetki od 
działalności lokacyjnej i inwestycyjnej w różnego rodzaju formy instrumentów finansowych. Do działalności finansowej 
zaliczane są także zyski z tytułu różnic kursowych. 

 
  

8888.   Koszty finansowe.   Koszty finansowe.   Koszty finansowe.   Koszty finansowe    

        

Koszty odsetkowe: 

   Odsetki od obligacji 

  
Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

   

0  

0  

227 

Inwestycje utrzymywane do wymagalności 0 

  227227227227    

    

Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych: 0 

  
    

Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych: 0 

  
  

0 

Umorzenie zobowiązań z tyt. zawartych transakcji 0  

0 

Pozostałe (zagregowane pozycje nieistotne) 0 

        

227227227227    

    

Przychody odsetkowe z aktywów finansowych analizowane w podziale na kategorie aktywów: 

  
OkresOkresOkresOkres    zakończony zakończony zakończony zakończony 

30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  0 

Pożyczki i należności (obejmujące gotówkę w kasie i lokaty 227 

Inwestycje utrzymywane do wymagalności  0  

  227227227227    

     

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu umorzenia i wyceny certyfikatów, odsetki od 
działalności lokacyjnej i inwestycyjnej w różnego rodzaju formy instrumentów finansowych. Do działalności finansowej 

różnic kursowych.  

     

  
Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

  

743 
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Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

  

0  

0  

121 

0 

121121121121    

  

0 

  
  

0 

  
  

0 

0 

0 

44 

        

165165165165    

  

 

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

0 

121 

0  

121121121121    

  

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu umorzenia i wyceny certyfikatów, odsetki od 
działalności lokacyjnej i inwestycyjnej w różnego rodzaju formy instrumentów finansowych. Do działalności finansowej 

  

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

  

867 



 

 

 

 

   Pozostałe koszty odsetkowe 

Koszty odsetkowe razem  

  

Straty z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych:

Dyskonto od weksli 

  

Strata ze zbycia inwestycji 

Pozostałe koszty finansowe: 

  

  

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu 
płatne z tytułu umów leasingu finansowego jakich jednostka jest stroną, odsetki od obligacji oraz inne koszty finansowe. 
Do działalności finansowej zaliczane są także straty z tytułu różnic kursowyc

9999....            Podatek dochodowyPodatek dochodowyPodatek dochodowyPodatek dochodowy    

        

9999.1.1.1.1            Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i stratPodatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i stratPodatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i stratPodatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat

        

        

  

Bieżący podatek dochodowy: 

Bieżące obciążenie podatkowe 

Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do 
podatku z lat ubiegłych 

  

  

Odroczony podatek dochodowy: 

Odroczony podatek dochodowy związany z 
powstaniem i odwróceniem różnic przejściowych
Koszt/(dochód) podatkowy ogółem 

W zakresie podatku dochodowego, Spółka podlega przepisom ogólnym w tym zakresie, zatem jako SKA nie jest podatnikiem 
podatku dochodowego. Jednakże z uwagi na planowaną zmianę sposobu opodatkowania SKA spółka 
odroczony podatek dochodowy od wypracowanych zysków zatrzymanych.

  

9999.2.2.2.2            Podatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnymPodatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnymPodatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnymPodatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnym

        

        

Podatek bieżący  

Podatek odroczony: 

  

743743743743    

    

wyceny aktywów i zobowiązań finansowych:   

  575 

  575 

  0  

0  

    

  1 3181 3181 3181 318    

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania, odsetki 
płatne z tytułu umów leasingu finansowego jakich jednostka jest stroną, odsetki od obligacji oraz inne koszty finansowe. 
Do działalności finansowej zaliczane są także straty z tytułu różnic kursowych. 

      

      

Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i stratPodatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i stratPodatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i stratPodatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat    

    

Okres Okres Okres Okres     
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony    
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

Okres Okres Okres Okres 
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony    
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012    

                

        

  

Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do   

0 

  

  

Odroczony podatek dochodowy związany z 
powstaniem i odwróceniem różnic przejściowych 

5 063 

5 0635 0635 0635 063    

W zakresie podatku dochodowego, Spółka podlega przepisom ogólnym w tym zakresie, zatem jako SKA nie jest podatnikiem 
podatku dochodowego. Jednakże z uwagi na planowaną zmianę sposobu opodatkowania SKA spółka 
odroczony podatek dochodowy od wypracowanych zysków zatrzymanych. 

      

Podatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnymPodatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnymPodatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnymPodatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnym    

    

    Okres Okres Okres Okres     
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012    

0  

0  

19191919    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

20 

887887887887    

  

  

380 

380 

0  

0  

  

1 2671 2671 2671 267    

wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania, odsetki 
płatne z tytułu umów leasingu finansowego jakich jednostka jest stroną, odsetki od obligacji oraz inne koszty finansowe. 

  

    
    

    Okres Okres Okres Okres     
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony        
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

        

                

                

    

0 0 

    

    

0 0 

0000    0000    

W zakresie podatku dochodowego, Spółka podlega przepisom ogólnym w tym zakresie, zatem jako SKA nie jest podatnikiem 
podatku dochodowego. Jednakże z uwagi na planowaną zmianę sposobu opodatkowania SKA spółka stworzyła rezerwę na 

  

zakończony zakończony zakończony zakończony 
    

    Okres Okres Okres Okres     
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

0  0 

0  0  



 

 

 

 

Podatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale z 
aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnej
  
9999.3.3.3.3            Podatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochoduPodatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochoduPodatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochoduPodatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochodu

        

  

Podatek bieżący 

Podatek odroczony 

Podatek dochodowy ujęty w innych składnicach 
całkowitego dochodu 
9999.4.4.4.4            Bieżące aktywa i zobowiązania Bieżące aktywa i zobowiązania Bieżące aktywa i zobowiązania Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowepodatkowepodatkowepodatkowe

        

        

Bieżące aktywa podatkoweBieżące aktywa podatkoweBieżące aktywa podatkoweBieżące aktywa podatkowe    

  

  

  

Bieżące zobowiązania podatkoweBieżące zobowiązania podatkoweBieżące zobowiązania podatkoweBieżące zobowiązania podatkowe    

  

  

  

  

9999.5.5.5.5            Saldo podatku odroczonegoSaldo podatku odroczonegoSaldo podatku odroczonegoSaldo podatku odroczonego    

        

        

Aktywa z tytułu podatku odroczonegoAktywa z tytułu podatku odroczonegoAktywa z tytułu podatku odroczonegoAktywa z tytułu podatku odroczonego

Stan na początek okresuStan na początek okresuStan na początek okresuStan na początek okresu    

Zwiększenia z tytułu: 

Zmniejszenia z tytułu: 

Stan na koniec okresu Stan na koniec okresu Stan na koniec okresu Stan na koniec okresu     

        

        

Rezerwa na podatek odroczonyRezerwa na podatek odroczonyRezerwa na podatek odroczonyRezerwa na podatek odroczony    

Stan na początek okresu Stan na początek okresu Stan na początek okresu Stan na początek okresu     

Zwiększenia z tytułu: 

 - zyski zatrzymane 

Zmniejszenia z tytułu: 

Stan na koniec okresu  Stan na koniec okresu  Stan na koniec okresu  Stan na koniec okresu      

Podatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale z 
aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnej 

0 

    
Podatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochoduPodatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochoduPodatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochoduPodatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochodu    

    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012

0  

0 

Podatek dochodowy ujęty w innych składnicach 0 

podatkowepodatkowepodatkowepodatkowe        

    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012

  

  

0000    

  

 

  

0000    

    

    

    

    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012

    

Aktywa z tytułu podatku odroczonegoAktywa z tytułu podatku odroczonegoAktywa z tytułu podatku odroczonegoAktywa z tytułu podatku odroczonego      

0000    

0 

0 

0000    

    

    Okres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony    
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012

    
    

0000    

5 063 
5 063 

0 

5 0635 0635 0635 063    
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0  0 

  

  

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
2012201220122012    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

0 0 

 0 

0  0 

  

  

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
2012201220122012    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

    

    

0000    0000    

    

  

    

0000        0000    

  

  

  

  

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
2012201220122012    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

    

    

0000    0000    

0 0 

0 0 

0000    0000    

  

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
2012201220122012    

    Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

    
  

0000    0000    

0 0 
                

0 0 

0000    0000    



 

 

 

 

        

  

Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 
następujących pozycjach:następujących pozycjach:następujących pozycjach:następujących pozycjach:    

  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 

 
 
 
 

10101010....            Rzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe    

    

          

    

Wartość brutto 

Umorzenie 

  

  

Grunty własne  

Budynki   

Maszyny i urządzenia 

Środki trwałe w budowie 

Środki transportu w leasingu finansowym

  

    

 
 

            

        Grunty Grunty Grunty Grunty 
własne własne własne własne     

Budynki Budynki Budynki Budynki 

Wartość bruttoWartość bruttoWartość bruttoWartość brutto        

Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia 
2012 roku2012 roku2012 roku2012 roku    

0000    

Zwiększenie stanu   

Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca 
2012 roku2012 roku2012 roku2012 roku    

0000    

                

                

Stan na Stan na Stan na Stan na 1 stycznia 1 stycznia 1 stycznia 1 stycznia 
2013 roku2013 roku2013 roku2013 roku    

0000    

Zwiększenie stanu   

Oddanie do 
użytkowania 

  

                

    

Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 

Okres Okres Okres Okres     
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012    

0 

 5 064 

     

 Okres Okres Okres Okres     
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012    

     

1 297 1 052

-564 -531

733733733733    521521521521

  

0 

53 

130 150

188 

Środki transportu w leasingu finansowym 362 311

  733733733733    521521521521

-201 252 -135 822

                    

Budynki Budynki Budynki Budynki     Maszyny i Maszyny i Maszyny i Maszyny i 
urządzeniaurządzeniaurządzeniaurządzenia    

Środki Środki Środki Środki 
transportutransportutransportutransportu    

Inne Inne Inne Inne 
środki środki środki środki 
trwałetrwałetrwałetrwałe    

Środki Środki Środki Środki 
trwałe trwałe trwałe trwałe 
w w w w 
budowiebudowiebudowiebudowie    

        

91919191    218218218218    679679679679    104104104104    0000    

  41             

91919191    259259259259    679679679679    104104104104    0000    

                                        

                                        

91919191    290290290290    566566566566    104104104104    0000    

                

  18 158   188 

21212121    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

        

  

Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 

zakończony zakończony zakończony zakończony 
    

Okres Okres Okres Okres     
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

0 0 

0 0 

    

  

zakończony zakończony zakończony zakończony 
    

Okres Okres Okres Okres     
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

  

1 052 1 133 

531 -536 

521521521521    597597597597    

    

0 0 

60 67 

150 155 

0 0 

311 375 

521521521521    597597597597    

135 822 -137 985 

    

    

Urządzenia Urządzenia Urządzenia Urządzenia 
w w w w leasingu leasingu leasingu leasingu 
finansowymfinansowymfinansowymfinansowym    

RazemRazemRazemRazem    

    

    0000    1 0921 0921 0921 092    

            41414141    

    0000    1 1331 1331 1331 133    

                    

                    

    0000    1 0511 0511 0511 051    

            0 

         364 



 

 

 

 

Likwidacje   

Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca 
2013 roku2013 roku2013 roku2013 roku    

0000    

                        

                        

                        

        Grunty Grunty Grunty Grunty 
własne własne własne własne     

Budynki Budynki Budynki Budynki 

Umorzenie i utrata Umorzenie i utrata Umorzenie i utrata Umorzenie i utrata 
wartościwartościwartościwartości    

                

Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia 
2012 roku2012 roku2012 roku2012 roku    

0000    

Koszty amortyzacji   

Różnice kursowe netto    

Inne    

Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca 
2012 roku2012 roku2012 roku2012 roku    

  

          

          

Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia Stan na 1 stycznia 
2013 roku2013 roku2013 roku2013 roku    

0000    

Eliminacja wskutek 
zbycia/likwidacji 
składników majątku 

  

Koszty amortyzacji   

Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca Stan na 30 czerwca 
2013 roku2013 roku2013 roku2013 roku    

0000    

      

10101010.1.1.1.1            Odpisy z tytułu utraty wartościOdpisy z tytułu utraty wartościOdpisy z tytułu utraty wartościOdpisy z tytułu utraty wartości    

Nie występują. 

10101010.2.2.2.2            Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenieAktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenieAktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenieAktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie

    

Zobowiązania Spółki wynikające z leasingu finansowego zostały zabezpieczone tytułem własności leasingodawcy do 
aktywów wynajmowanych w ramach leasingu.

 
11111111. . . .         Pozostałe Pozostałe Pozostałe Pozostałe wartości niematerialnewartości niematerialnewartości niematerialnewartości niematerialne    

          

Wartość brutto   

Umorzenie   

    

   
        

użytkowanie użytkowanie użytkowanie użytkowanie 

Wartość bruttoWartość bruttoWartość bruttoWartość brutto      

Stan na 1 stycznia 2012 rokuStan na 1 stycznia 2012 rokuStan na 1 stycznia 2012 rokuStan na 1 stycznia 2012 roku    

Zwiększenie stanu 

    -118           

91919191    308308308308    606606606606    104104104104    188188188188    

                                

                                

                                

Budynki Budynki Budynki Budynki     Maszyny i Maszyny i Maszyny i Maszyny i 
urządzeniaurządzeniaurządzeniaurządzenia    

Środki Środki Środki Środki 
transportutransportutransportutransportu    

Inne Inne Inne Inne 
środki środki środki środki 
trwałetrwałetrwałetrwałe    

Środki Środki Środki Środki 
trwałe trwałe trwałe trwałe 
w w w w 
budowiebudowiebudowiebudowie    

                                

16161616    71717171    210210210210    104104104104    0000    

8 34 93           

                

                

24242424    105105105105    303303303303    104104104104    0000    

                                        

                                        

31313131    139139139139    256256256256    104104104104    0000    

    -61           

7 38 50           

38383838    177177177177    245245245245    104104104104    0000    

        

    

Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenieAktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenieAktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenieAktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie    

         

Zobowiązania Spółki wynikające z leasingu finansowego zostały zabezpieczone tytułem własności leasingodawcy do 
aktywów wynajmowanych w ramach leasingu. 

      

       Okres Okres Okres Okres     
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony    
33330.06.0.06.0.06.0.06.2013201320132013    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012

   496 

   -337 

   159159159159    

     
Wieczyste Wieczyste Wieczyste Wieczyste 

użytkowanie użytkowanie użytkowanie użytkowanie 
gruntówgruntówgruntówgruntów    

PatentyPatentyPatentyPatenty    LicencjeLicencjeLicencjeLicencje    Inne wartości Inne wartości Inne wartości Inne wartości 
niematerialneniematerialneniematerialneniematerialne

       

0000    0000    0000    

   

22222222    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

            -118 

    0000    1 2971 2971 2971 297    

                

                

                

    

Urządzenia Urządzenia Urządzenia Urządzenia 
w leasingu w leasingu w leasingu w leasingu 
finansowymfinansowymfinansowymfinansowym    

RazemRazemRazemRazem    

                

    0000    401401401401    

            135135135135    

                    

                    

    0000    536536536536    

                    

                    

    0000    530530530530    

            -61 

      95 

    0000    564564564564    

    

    

    

      

Zobowiązania Spółki wynikające z leasingu finansowego zostały zabezpieczone tytułem własności leasingodawcy do 

  

Okres Okres Okres Okres     
zakończony zakończony zakończony zakończony 

2012201220122012    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

432 387 

-257 -184 

175175175175    203203203203    

    
Inne wartości Inne wartości Inne wartości Inne wartości 
niematerialneniematerialneniematerialneniematerialne    

RazemRazemRazemRazem    

  

347347347347    347347347347    

40 40404040    



 

 

 

 

Stan na 30 czerwca 2012 rokuStan na 30 czerwca 2012 rokuStan na 30 czerwca 2012 rokuStan na 30 czerwca 2012 roku    

        

Stan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 roku    

Zwiększenie stanu 
Stan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 roku    

    

        
użytkowanie użytkowanie użytkowanie użytkowanie 

Umorzenie i utrata wartości Umorzenie i utrata wartości Umorzenie i utrata wartości Umorzenie i utrata wartości             

Stan na 1 stycznia 2012 rokuStan na 1 stycznia 2012 rokuStan na 1 stycznia 2012 rokuStan na 1 stycznia 2012 roku    

Koszty amortyzacji 

Stan na 30 czerwca 2012 rokuStan na 30 czerwca 2012 rokuStan na 30 czerwca 2012 rokuStan na 30 czerwca 2012 roku    

        

Stan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 roku    

Koszty amortyzacji 

Stan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 roku    

                

Koszty amortyzacji uwzględniono w pozycji „koszty amortyzacji” w rachunku zysków i strat. 

 
  
11112222....            Pozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowe    

        

        

Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane 
jako zabezpieczenie, ujęte jako zabezpieczenie, ujęte jako zabezpieczenie, ujęte jako zabezpieczenie, ujęte     
w wartości godziwejw wartości godziwejw wartości godziwejw wartości godziwej    

  

Aktywa finansowe wykazane w wartości godziwej Aktywa finansowe wykazane w wartości godziwej Aktywa finansowe wykazane w wartości godziwej Aktywa finansowe wykazane w wartości godziwej 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat  inne niż instrumenty pochodne 
(portfele wierzytelności) 
  

  

Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane po Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane po Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane po Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane po 
koszcie zamortyzowanymkoszcie zamortyzowanymkoszcie zamortyzowanymkoszcie zamortyzowanym    
Weksle  

  

  

  

Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w 
wartości godziwejwartości godziwejwartości godziwejwartości godziwej    
  

  

Pożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanymPożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanymPożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanymPożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanym

0000    0000    0000    

                        

0000    0000    0000    

  
0000    0000    0000    

                

Wieczyste Wieczyste Wieczyste Wieczyste 
użytkowanie użytkowanie użytkowanie użytkowanie 

gruntówgruntówgruntówgruntów    

PatentyPatentyPatentyPatenty    LicencjeLicencjeLicencjeLicencje    Inne wartości Inne wartości Inne wartości Inne wartości 
niematerialneniematerialneniematerialneniematerialne

          

0000    0000    0000    

   

0000    0000    0000    

                        

0000    0000    0000    

   
0000    0000    0000    

                            

Koszty amortyzacji uwzględniono w pozycji „koszty amortyzacji” w rachunku zysków i strat.  

    
    

    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony    
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012

Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane   

  

0  

Aktywa finansowe wykazane w wartości godziwej Aktywa finansowe wykazane w wartości godziwej Aktywa finansowe wykazane w wartości godziwej Aktywa finansowe wykazane w wartości godziwej             

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez 
inne niż instrumenty pochodne 

31 692 36 867

31 692 36 867

  

Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane po Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane po Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane po Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane po   

9 881 

  

9 881 

  

Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w   

0  

  

Pożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanymPożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanymPożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanymPożyczki wykazane po koszcie zamortyzowanym      

23232323    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

387387387387    387387387387    

                

432432432432    432432432432    

64 64646464    
496496496496    496496496496    

    

Inne wartości Inne wartości Inne wartości Inne wartości 
niematerialneniematerialneniematerialneniematerialne    

RazemRazemRazemRazem    

  

97979797    97979797    

87 87878787    

184184184184    184184184184    

                

257257257257    257257257257    

80 80808080    

337337337337    337337337337    

        

  
  

  

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 

2012201220122012    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

 -  - 

0 0 

 -  - 

36 867 31 408 

36 867 31 408 

    

    

2 302 2 275 

    

2 302 2 275 

    

 -  - 

0 0 

    

    



 

 

 

 

  

  

Aktywa obrotowe 

Aktywa trwałe 

  

 
 

11113333. . . .         Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe 

        

        

  

Umowy gwarancji finansowych 

  

Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane 
jako zabezpieczenia,jako zabezpieczenia,jako zabezpieczenia,jako zabezpieczenia,    wykazywane w wartości godziwejwykazywane w wartości godziwejwykazywane w wartości godziwejwykazywane w wartości godziwej
  

Zobowiązania finansowe wykazane  w wartości Zobowiązania finansowe wykazane  w wartości Zobowiązania finansowe wykazane  w wartości Zobowiązania finansowe wykazane  w wartości 
godziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowygodziwej przez wynik finansowy    
  

Pozostałe zPozostałe zPozostałe zPozostałe zobowiązania finansowe wykazane  w obowiązania finansowe wykazane  w obowiązania finansowe wykazane  w obowiązania finansowe wykazane  w 
zamortyzowanym koszciezamortyzowanym koszciezamortyzowanym koszciezamortyzowanym koszcie 
Zobowiązanie wekslowe 

Obligacje 

Zobowiązania z tytułu factoringu 

Zobowiązania z tytułu leasingu 

  

  

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe 

  

 
11114444....            RezerwyRezerwyRezerwyRezerwy    

        

        

  

Świadczenia pracownicze (i) 

Inne rezerwy (patrz poniżej) 

  

  

Rezerwy krótkoterminowe 

Rezerwy długoterminowe 

        

11114444.1 Inne rezerwy.1 Inne rezerwy.1 Inne rezerwy.1 Inne rezerwy    

0 

  

41 573 39 169

0 

41 57341 57341 57341 573    39 16939 16939 16939 169

Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe     

    

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2013201320132013    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.31.12.31.12.31.12.2012201220122012

    

0 

    

Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane Instrumenty pochodne wyznaczone  i wykorzystywane 
wykazywane w wartości godziwejwykazywane w wartości godziwejwykazywane w wartości godziwejwykazywane w wartości godziwej    

- 

0  

Zobowiązania finansowe wykazane  w wartości Zobowiązania finansowe wykazane  w wartości Zobowiązania finansowe wykazane  w wartości Zobowiązania finansowe wykazane  w wartości 
- 

0  

obowiązania finansowe wykazane  w obowiązania finansowe wykazane  w obowiązania finansowe wykazane  w obowiązania finansowe wykazane  w  

15 562 

14 639 14 594

    

218 

30 419 28 912

    

15 828 14 433

14 591 14 479

30 41930 41930 41930 419    28 91228 91228 91228 912

      

      

        Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.201330.06.201330.06.201330.06.2013    

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

      

  506 

  181 

        687687687687    

    

  687 

  0 

        687687687687    

      

24242424    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

0 0 

    

39 169 33 683 

0 0 

39 16939 16939 16939 169    33 68333 68333 68333 683    

  

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 

2012201220122012    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.30.06.30.06.30.06.2012201220122012    

  

0 0 

  

- - 

0  0  

- - 

0  0  

  

14 135 11 084 

14 594 14 510 

  

183 309 

28 912 25 903 

  

14 433 11 452 

14 479 14 451 

28 91228 91228 91228 912    25 90325 90325 90325 903    

  

  

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

    Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.06.201230.06.201230.06.201230.06.2012    

  

79 262 

72 68 

151151151151    330330330330    

    

151 330 

0 0 

151151151151    330330330330    

  



 

 

 

 

        

Stan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 rokuStan na 1 stycznia 2013 roku    

Ujęcie rezerw dodatkowych 

Redukcje wynikające z przeszacowania lub 
rozliczenia bez kosztów  
Stan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 rokuStan na 30 czerwca 2013 roku    

 
11115555....            Zdarzenia po dniu bilansowymZdarzenia po dniu bilansowymZdarzenia po dniu bilansowymZdarzenia po dniu bilansowym    

W dniu 22 lipca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Debt Trading 
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. podjęło uchwałę o emisji do 30.000 sztuk obligacji serii C o wartości 
nominalnej 1.000 PLN każda. 

III.III.III.III. CCCCZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY 
WYNIK FINANSOWYWYNIK FINANSOWYWYNIK FINANSOWYWYNIK FINANSOWY

 
WskaźnikiWskaźnikiWskaźnikiWskaźniki    

ROEROEROEROE    

ROAROAROAROA    

EBITEBITEBITEBIT4444    

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA4444
 

 
Głównym czynnikiem mającym wpływ na 
przeszacowania certyfikatów inwestycyjnych oraz 

Wynik finansowy Debt Trading Partners 
w stosunku do roku poprzedniego stanowi wzrost o 
przychodów ze zrealizowanych odzysków na portfelach zakupionych, znaczący wzrost liczby portfeli przyjętych do 
obsługi i związany z tym wzrost przychodów z inkasa oraz przychody 
Osiągnięty wynik potwierdza dalszy dynamiczny rozwój spółki na rynku windykacyjnym, słuszność podejmowanych 
decyzji biznesowych i operacyjnych oraz wsk

Nominalna wartość zarządzanych aktywówNominalna wartość zarządzanych aktywówNominalna wartość zarządzanych aktywówNominalna wartość zarządzanych aktywów

DTP Sp. z o. o. S.K.A.DTP Sp. z o. o. S.K.A.DTP Sp. z o. o. S.K.A.DTP Sp. z o. o. S.K.A.
    [tys. PLN][tys. PLN][tys. PLN][tys. PLN]

Nominalna wartość 
zarządzanych aktywów 

Przychody  

Zysk netto  

 
                                                           

4 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego zysk z 
działalności finansowej związany z posiadaną inwestycją w certyfikaty inwestycyjne funduszu

Rezerwa na Rezerwa na Rezerwa na Rezerwa na 
audytaudytaudytaudyt    

Rezerwa na Rezerwa na Rezerwa na Rezerwa na 
zwrotyzwrotyzwrotyzwroty    

PozostałePozostałePozostałePozostałe    

22 0 

18 113 

Redukcje wynikające z przeszacowania lub -22   

18181818    113113113113    

W dniu 22 lipca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Debt Trading 
cią S.K.A. podjęło uchwałę o emisji do 30.000 sztuk obligacji serii C o wartości 

ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY 
WYNIK FINANSOWYWYNIK FINANSOWYWYNIK FINANSOWYWYNIK FINANSOWY    

Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.

Pierwsze półrocze 2013r. Pierwsze półrocze 2013r. Pierwsze półrocze 2013r. Pierwsze półrocze 2013r.     
((((w tys. PLN)w tys. PLN)w tys. PLN)w tys. PLN)    

Pierwsze półrocze Pierwsze półrocze Pierwsze półrocze Pierwsze półrocze 

25,725,725,725,7%%%%    

16,616,616,616,6%%%%    

21 97421 97421 97421 974    

21 21 21 21 057057057057    

Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik finansowy miały przede wszystkim 
przeszacowania certyfikatów inwestycyjnych oraz odzyski na zakupionych portfelach wierzytelności.

ebt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. na dzień 30 czerwca 2013  roku wyniósł ok
w stosunku do roku poprzedniego stanowi wzrost o 188%. Na taki rezultat wpłynęła przede wszystkim wielkość 
przychodów ze zrealizowanych odzysków na portfelach zakupionych, znaczący wzrost liczby portfeli przyjętych do 

ychodów z inkasa oraz przychody z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. 
potwierdza dalszy dynamiczny rozwój spółki na rynku windykacyjnym, słuszność podejmowanych 

decyzji biznesowych i operacyjnych oraz wskazuje na stały wzrost w kolejnych latach.  

Nominalna wartość zarządzanych aktywówNominalna wartość zarządzanych aktywówNominalna wartość zarządzanych aktywówNominalna wartość zarządzanych aktywów    

DTP Sp. z o. o. S.K.A.DTP Sp. z o. o. S.K.A.DTP Sp. z o. o. S.K.A.DTP Sp. z o. o. S.K.A.    
[tys. PLN][tys. PLN][tys. PLN][tys. PLN] 

1H 20131H 20131H 20131H 2013 1H 20121H 20121H 20121H 2012 CAGRCAGRCAGRCAGR

Nominalna wartość 
zarządzanych aktywów  

2 217   1 647 35% 

31  275 11 677 168% 

15 820 5 489 188% 

                   

Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego zysk z 
związany z posiadaną inwestycją w certyfikaty inwestycyjne funduszu 

25252525    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

RazemRazemRazemRazem    

50 72 

  131 

  -22 

50505050    181181181181    

W dniu 22 lipca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Debt Trading Partners Spółka z 
cią S.K.A. podjęło uchwałę o emisji do 30.000 sztuk obligacji serii C o wartości 

ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY ZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTY 

Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.    

Pierwsze półrocze Pierwsze półrocze Pierwsze półrocze Pierwsze półrocze 2012201220122012r. r. r. r.     
((((w tys. PLN)w tys. PLN)w tys. PLN)w tys. PLN)    

12,012,012,012,0%%%%    

7,77,77,77,7%%%%    

6 5916 5916 5916 591    

6 8146 8146 8146 814    

wynik finansowy miały przede wszystkim przychody z umorzenia i 
odzyski na zakupionych portfelach wierzytelności.  

roku wyniósł ok. 15,8mln PLN, co 
Na taki rezultat wpłynęła przede wszystkim wielkość 

przychodów ze zrealizowanych odzysków na portfelach zakupionych, znaczący wzrost liczby portfeli przyjętych do 
z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. 

potwierdza dalszy dynamiczny rozwój spółki na rynku windykacyjnym, słuszność podejmowanych 

CAGRCAGRCAGRCAGR 

35%  

168%  

188%  

Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego zysk z 



 

 

 

 

 

 

źródło: Emitent 

 

Wynik finansowy w 2013 roku determinowany był: 

• Wzrostem wpływów z tytułu windykacji portfeli 

• Wzrostem wpływów z tytułu obsługi zleconych portfeli wierzytelności

• Wzrostem wpływów z tytułu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych

• Wzrostem liczby wysyłek wezwań do zapłaty oraz intensyfikacją kampanii telefonicznych,
w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności

• Wzmożeniem działań w zakresie kierowania spraw n
i egzekucji komorniczej 

IV.IV.IV.IV. ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA Z ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA Z ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA Z ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA Z 

 

Spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. działa na polskim rynku windykacyjnym od maja 2010r. 
Jej jedynym komplementariuszem jest spółka pod nazwą 
akcjonariuszem spółka DTP S.A. 

Przychody ze sprzedaży

Zysk ze sprzedaży

Zysk netto

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000wynik wynik wynik wynik 
finansowy finansowy finansowy finansowy 
(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)

roku determinowany był:  

Wzrostem wpływów z tytułu windykacji portfeli zakupionych w latach 2010 

Wzrostem wpływów z tytułu obsługi zleconych portfeli wierzytelności 

tytułu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych 

Wzrostem liczby wysyłek wezwań do zapłaty oraz intensyfikacją kampanii telefonicznych,
w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności

Wzmożeniem działań w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA Z ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA Z ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA Z ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA Z DDDDZZZZIIIIAŁALNOŚCI SPÓŁKIAŁALNOŚCI SPÓŁKIAŁALNOŚCI SPÓŁKIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. działa na polskim rynku windykacyjnym od maja 2010r. 
Jej jedynym komplementariuszem jest spółka pod nazwą Debt Trading Partners Sp. z o.o., zaś jedynym 

 

1 H 2012 1 H 2013

Przychody ze sprzedaży 11 512 30 988

6 591 21 963

5 489 15 820

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

188% 
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zakupionych w latach 2010 – 2013  

Wzrostem liczby wysyłek wezwań do zapłaty oraz intensyfikacją kampanii telefonicznych, 
w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności 

a drogę postępowania sądowego 

AŁALNOŚCI SPÓŁKIAŁALNOŚCI SPÓŁKIAŁALNOŚCI SPÓŁKIAŁALNOŚCI SPÓŁKI        

Spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. działa na polskim rynku windykacyjnym od maja 2010r. 
Debt Trading Partners Sp. z o.o., zaś jedynym 

1 H 2013

30 988

21 963

15 820



 

 

 

 

Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.
o., DTP S.A., Finanse Ratalne Sp. z o.o., kancelarią DTLex
funduszem sekurytyzacyjnym DTP NS FIZ wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, świadczącej kompleksową 
obsługę wierzytelności. Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. 
pośrednictwem w zakupie wierzyteln
zakresie zarządzania wierzytelnościami. Spółka na własny rachunek przeprowadza wyceny 
wierzytelności, pośredniczy w organizacji windykacji prawnej oraz zleca obsługę wierzytelności 
wyspecjalizowanym firmom i kancelariom windykacyjnym.

Dane o SpółceDane o SpółceDane o SpółceDane o Spółce    
Firma SpółkiFirma SpółkiFirma SpółkiFirma Spółki    Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.
Siedziba Warszawa
Adres 02
Telefon +48 22
Fax +48 22
Adres poczty elektronicznej office@dtpartners.pl
Adres strony internetowej www.dtpartners.pl
Przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności w tym zakup, obsługa, 

outsourcing, jak również 
zarządzaniem wierzytelnościami.

Forma prawna Spółka komandytowo 
Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na:

KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000356763

REGON 142406166
NIP 5213568112

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sp. z o.o. S.K.A. wraz z następującymi podmiotami: Debt Trading Partners Sp. z o.
, DTP S.A., Finanse Ratalne Sp. z o.o., kancelarią DTLex Berych Fengler Spółka Adwokacka

funduszem sekurytyzacyjnym DTP NS FIZ wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, świadczącej kompleksową 
Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. zajmuje się zakupem, jak również 

pośrednictwem w zakupie wierzytelności, obsługą portfeli na zlecenie klienta oraz doradztwem w 
zakresie zarządzania wierzytelnościami. Spółka na własny rachunek przeprowadza wyceny 
wierzytelności, pośredniczy w organizacji windykacji prawnej oraz zleca obsługę wierzytelności 

nym firmom i kancelariom windykacyjnym. 

Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.    
Warszawa 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42  
+48 22 276 66 88 
+48 22 852 05 52 
office@dtpartners.pl 
www.dtpartners.pl 
Kompleksowa obsługa wierzytelności w tym zakup, obsługa, 
outsourcing, jak również świadczenie usług związanych z 
zarządzaniem wierzytelnościami. 
Spółka komandytowo – akcyjna 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na:

a) 5.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii A
b) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii C 
c) 94.900.000 akcji nieuprzywilejowanych serii D

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000356763 
142406166 
5213568112 
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wraz z następującymi podmiotami: Debt Trading Partners Sp. z o. 
półka Adwokacka S.K.A. oraz 

funduszem sekurytyzacyjnym DTP NS FIZ wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, świadczącej kompleksową 
zajmuje się zakupem, jak również 

ości, obsługą portfeli na zlecenie klienta oraz doradztwem w 
zakresie zarządzania wierzytelnościami. Spółka na własny rachunek przeprowadza wyceny 
wierzytelności, pośredniczy w organizacji windykacji prawnej oraz zleca obsługę wierzytelności 

Kompleksowa obsługa wierzytelności w tym zakup, obsługa, 
świadczenie usług związanych z 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na: 
5.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii A 

ilejowanych  serii C  
94.900.000 akcji nieuprzywilejowanych serii D 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 



 

 

 

 

 

 

Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP (Stan na 30.06

    

    
    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

 

Zarząd Zarząd Zarząd Zarząd komplementariusza komplementariusza komplementariusza komplementariusza Spółki Spółki Spółki Spółki 

Skład Zarządu na dzień 30.06.2013 r.:
1. Michał Handzlik 
2. Paweł Czechowski 
3. Krzysztof Koronkiewicz
4. Renata Sabała  

Rada Nadzorcza SpółkRada Nadzorcza SpółkRada Nadzorcza SpółkRada Nadzorcza Spółkiiii    

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2013 r.:
1. Edmund Mzyk  
2. Robert Ditrych  
3. Waldemar Paturej 
4. Jakub Ryba   
5. Sebastian Kuciński 
6. Piotr Tutak   

• Obsługa Prawna na etapie sądowym

• Egzekucja zakupionych portfeli

100100100100%%%%    

Udzielanie pożyczek ratalnych

Kancelaria AdwokackaKancelaria AdwokackaKancelaria AdwokackaKancelaria Adwokacka

100%100%100%100%

Stan na 30.06.2013r.) 

 

 

 

Spółki Spółki Spółki Spółki     

Skład Zarządu na dzień 30.06.2013 r.: 
Michał Handzlik   Prezes Zarządu 
Paweł Czechowski   Członek Zarządu 
Krzysztof Koronkiewicz  Członek Zarządu 

  Członek Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2013 r.: 
  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
  Członek Rady Nadzorczej 

Waldemar Paturej   Członek Rady Nadzorczej 
  Członek Rady Nadzorczej 

Sebastian Kuciński   Członek Rady Nadzorczej 
  Członek Rady Nadzorczej 

Obsługa Prawna na etapie sądowym 

zakupionych portfeli 

100%100%100%100%

100%100%100%100%    

100%100%100%100%

Spółka notowana na NewConnectSpółka notowana na NewConnectSpółka notowana na NewConnectSpółka notowana na NewConnect    

Udzielanie pożyczek ratalnych Doradztwo i wycena wierzytelności

Główna działalność operacyjna Grupy:Główna działalność operacyjna Grupy:Główna działalność operacyjna Grupy:Główna działalność operacyjna Grupy:

• Analiza i wycena nabywanych portfeli

• Windykacja portfeli wierzytelności

komplementariusz

Kancelaria AdwokackaKancelaria AdwokackaKancelaria AdwokackaKancelaria Adwokacka    

Niestandaryzowany Sekurytyzac
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

100%100%100%100%    

28282828    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

 

100%100%100%100%    

100%100%100%100%    

Doradztwo i wycena wierzytelności 

Główna działalność operacyjna Grupy:Główna działalność operacyjna Grupy:Główna działalność operacyjna Grupy:Główna działalność operacyjna Grupy:    

Analiza i wycena nabywanych portfeli 

Windykacja portfeli wierzytelności 

komplementariusz 

DTP NS FIZDTP NS FIZDTP NS FIZDTP NS FIZ    

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 



 

 

 

 

Windykacja wierzytelnościWindykacja wierzytelnościWindykacja wierzytelnościWindykacja wierzytelności    

W roku 2013 Spółka planuje w dalszym ciągu zwiększać wartość nabywanych portfeli 
wierzytelności, a także poszerzyć krąg klientów od których nabywa i przyjmuje do obsługi na 
zlecenie wierzytelności, dążąc tym samym do 
Spółka jest stałym uczestnikiem największych przetargów organizowanych przez banki, firmy 
telekomunikacyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki użyteczności publicznej.
raportowanego okresu łączna wartość zakupionych wierzytelności przez Spółk
poziom 1,7 mld. 

Portfele kupionePortfele kupionePortfele kupionePortfele kupione    

Głównym przedmiotem działalności 
wierzytelności. W okresie objętym sprawozdaniem 
sektorów bankowego i użyteczności publicznej o łącznej wartości ok. 
półrocza roku poprzedniego stanowi to wzrost o 

Wartość nominalna zakupionych portfeli wierzytelności (mln. PLN)Wartość nominalna zakupionych portfeli wierzytelności (mln. PLN)Wartość nominalna zakupionych portfeli wierzytelności (mln. PLN)Wartość nominalna zakupionych portfeli wierzytelności (mln. PLN)

Banki 
Telekomunikacja
Utilities

 
Źródło: Emitent 

Nabyte portfele wierzytelności pochodzą przede wszystkim z sektora bankowego, który stanowi 98% 
wszystkich posiadanych portfeli. W ich skład wchodzą portfele niedetaliczne (przeważają portfele z 
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjne)
pochodzą z sektora telekomunikacyjnego oraz użyteczności publicznej. 
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Spółka planuje w dalszym ciągu zwiększać wartość nabywanych portfeli 
wierzytelności, a także poszerzyć krąg klientów od których nabywa i przyjmuje do obsługi na 
zlecenie wierzytelności, dążąc tym samym do osiągnięcia pozycji lidera na rynku windykacji. 

ółka jest stałym uczestnikiem największych przetargów organizowanych przez banki, firmy 
telekomunikacyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki użyteczności publicznej.

łączna wartość zakupionych wierzytelności przez Spółkę i

Głównym przedmiotem działalności operacyjnej spółki jest zakup oraz kompleksowa obsługa 
wierzytelności. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa DTP zakupiła nowe portfele wierzytelności z 

i użyteczności publicznej o łącznej wartości ok. 398 mln PLN. 
stanowi to wzrost o 105%. 
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Nabyte portfele wierzytelności pochodzą przede wszystkim z sektora bankowego, który stanowi 98% 
wszystkich posiadanych portfeli. W ich skład wchodzą portfele niedetaliczne (przeważają portfele z 
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjne) i detaliczne. Pozostałe portfele 
pochodzą z sektora telekomunikacyjnego oraz użyteczności publicznej.  
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Portfele zleconePortfele zleconePortfele zleconePortfele zlecone    

Grupa DTP, poza zakupem wierzytelności, świadczy 
pierwszym półroczu 2013 roku do obsługi na zlecenie
łącznej wartości 115 mln PLN. Obsługiwane są wierzytelności na etapie monitoringu i windykacji 
telefonicznej, wykonywania czynności procesowych i poza
dochodzeniem wierzytelności klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Wielkość 
portfela znajdującego się w obsłudze DTP w raportowanym okresie osiągnęła poziom 469 mln P
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portfela znajdującego się w obsłudze DTP w raportowanym okresie osiągnęła poziom 469 mln PLN.  



 

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIEWALNE ZGROMADZENIEWALNE ZGROMADZENIEWALNE ZGROMADZENIE    

W dniu 19 czerwca 2013r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
istotne uchwały w sprawie: 

� zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2012
� zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z Działal
� udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013

Rady Nadzorczej 
� Podjęcie uchwały w sprawie 

W dniu 22.07.2013 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
w sprawie rozpoczęcia emisji do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji serii C o wartości 
nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Emisja obligacji serii C stanowi pierwszą transzę z Programu 
Emisji Obligacji którego wartość sięg
obligacji, jest uzyskanie przez Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K
w zakresie jej podstawowej działalności operacyjnej.

ZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH ZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH ZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH ZMIANY W ORGANACH KIEROWNICZYCH 

Z dniem 16 lipca 2013r. Rada Nadzorcza komplementariusza
podjęła uchwałę dotyczącą odwołan
oraz Panią Renatę Sabałę. W skład zarządu powołano nowych Członków Zarządu Pana Konrada 
Rosińskiego oraz Pana Jacka Pytlińskiego.

INSTRUMENTY FINANSOWEINSTRUMENTY FINANSOWEINSTRUMENTY FINANSOWEINSTRUMENTY FINANSOWE    

 Emitent korzysta z aktywów finansowych 
sfinansowanych zobowiązaniami finansowymi w postaci wyemitowanych obligacji, wystawionych 
weksli, zobowiązań leasingowych.

V.V.V.V. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKOPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKOPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKOPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakCzynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakCzynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakCzynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jak

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe w znacznym stopniu uzależnione są 
od panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Główne czynniki makroekonomiczne 
działalność Grupy to: tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, wysokość inflacji, 
poziom długu publicznego, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna.
W sytuacji pozytywnej koniunktury gospodarczej obserwowany jest z
konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, przy czym obie grupy wydatków w dużej mierze finansowane są 
kredytem. Prowadzi to do zwiększenia ogólnej liczby dłużników w gospodarce, a tym samym do 
zwiększenia liczby spraw trafiających na rynek

Z drugiej strony dobra sytuacja gospodarcza wpływa pozytywnie na zdolność regulowania zobowiązań 
zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Jeśli spadek liczby należności nieściągalnych nie 

r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Sprawozdania Finansowego za 2012r.  
zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z Działalności w 2012r. 

um z wykonania obowiązków w 2013r. Członkom Zarządu oraz Członkom 

Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdań Finansowych zgodnie z MSR/MSSF

W dniu 22.07.2013 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym podjęto uchwałę 
w sprawie rozpoczęcia emisji do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji serii C o wartości 

1.000 (tysiąc) złotych każda. Emisja obligacji serii C stanowi pierwszą transzę z Programu 
Emisji Obligacji którego wartość sięgnie do 100.000.000 (sto milionów) złotych. Celem emisji ww. 
obligacji, jest uzyskanie przez Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A środków na finansowanie działań 
w zakresie jej podstawowej działalności operacyjnej. 
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16 lipca 2013r. Rada Nadzorcza komplementariusza, tj. Spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. 
podjęła uchwałę dotyczącą odwołania ze stanowiska Członka Zarządu Pana Krzyszto

natę Sabałę. W skład zarządu powołano nowych Członków Zarządu Pana Konrada 
Rosińskiego oraz Pana Jacka Pytlińskiego. 

    

aktywów finansowych w postaci posiadanych portfeli wierzytelności i weksli 
sfinansowanych zobowiązaniami finansowymi w postaci wyemitowanych obligacji, wystawionych 
weksli, zobowiązań leasingowych.    
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Działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe w znacznym stopniu uzależnione są 
od panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Główne czynniki makroekonomiczne 
działalność Grupy to: tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, wysokość inflacji, 
poziom długu publicznego, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna.
W sytuacji pozytywnej koniunktury gospodarczej obserwowany jest znaczny wzrost wydatków 
konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, przy czym obie grupy wydatków w dużej mierze finansowane są 
kredytem. Prowadzi to do zwiększenia ogólnej liczby dłużników w gospodarce, a tym samym do 
zwiększenia liczby spraw trafiających na rynek zarządzania wierzytelnościami w przyszłych okresach. 

Z drugiej strony dobra sytuacja gospodarcza wpływa pozytywnie na zdolność regulowania zobowiązań 
zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Jeśli spadek liczby należności nieściągalnych nie 
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Emitenta na którym podjęto 

r. Członkom Zarządu oraz Członkom 

sporządzenia sprawozdań Finansowych zgodnie z MSR/MSSF 

na którym podjęto uchwałę 
w sprawie rozpoczęcia emisji do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji serii C o wartości 

1.000 (tysiąc) złotych każda. Emisja obligacji serii C stanowi pierwszą transzę z Programu 
do 100.000.000 (sto milionów) złotych. Celem emisji ww. 

.A środków na finansowanie działań 

Spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. 
ia ze stanowiska Członka Zarządu Pana Krzysztofa Koronkiewicza 

natę Sabałę. W skład zarządu powołano nowych Członków Zarządu Pana Konrada 

postaci posiadanych portfeli wierzytelności i weksli 
sfinansowanych zobowiązaniami finansowymi w postaci wyemitowanych obligacji, wystawionych 
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Działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe w znacznym stopniu uzależnione są 
od panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Główne czynniki makroekonomiczne wpływające na 
działalność Grupy to: tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, wysokość inflacji, 
poziom długu publicznego, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna. 
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zarządzania wierzytelnościami w przyszłych okresach.  
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zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Jeśli spadek liczby należności nieściągalnych nie 



 

 

 

 

jest kompensowany przez nowo zaciągnięte kredyty konsumenckie i inwestycyjne, istnieje ryzyko spadku 
liczby oferowanych pakietów wierzytelności i tym samym wzrostu ich cen. Może to doprowadzić do 
zmniejszenia przychodów oraz zysków realizowanych przez Grup
jej wzrostu. W czasie dekoniunktury następuje natomiast zdecydowane pogorszenie ściągalności 
kredytów i pożyczek. Tym samym zwiększa się liczba oferowanych pakietów wierzytelności oraz rośnie 
popyt na usługi windykacji należności na zlecenie. Niemniej jednak niższa ściągalność długów może 
doprowadzić do nieosiągnięcia przez Grupę planowanych zwrotów z zakupionych portfeli 
wierzytelności, a tym samym spowodować pogorszenie się jej wyników finansowych.

Ryzyko związane z koRyzyko związane z koRyzyko związane z koRyzyko związane z konkurencją nkurencją nkurencją nkurencją 

Rynek zakupów portfeli wierzytelności na własny rachunek, na którym działa Grupa, charakteryzuje się 
silną koncentracją konkurencji. Obecnie działa na nim kilka dominujących jednostek, co 
spowodowane jest znacznymi barierami wejścia, przede wszy
oraz brakiem danych i wiedzy potrzebnej do wyceny i windykacji portfeli wierzytelności. Istnieje jednak 
ryzyko pojawienia się na rynku nowych konkurentów, przede wszystkim firm specjalizujących się do tej 
pory w ściąganiu wierzytelności na zlecenie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do konieczności 
podwyższenia cen oferowanych za nabycie portfeli wierzytelności w czasie przetargów, a tym samym do 
osłabienia wyników finansowych osiąganych przez Grupę Emitenta. 

Inna sytuacja obserwowana jest na rynku windykacji wierzytelności na zlecenie. Obecnie działa na nim 
bardzo duża liczba jednostek o różnej wielkości, co spowodowane jest niższymi barierami wejścia niż w 
przypadku rynku zakupu pakietów wierzytelności na własny r
Grupy współpracują zwykle z kilkoma podmiotami, co zmusza firmy windykacyjne do silnej konkurencji 
poprzez obniżanie ceny, zwiększanie jakości świadczonych usług oraz dopasowanie do wymagań 
klienta. Istnieje ryzyko, że na skutek wzrostu liczby firm konkurencyjnych, spółki z Grupy mogą utracić 
istotnych klientów lub będą zmuszone do obniżenia cen świadczonych usług i podejmowania się 
trudniejszych zleceń. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów i zysków realizowan
Grupę Emitenta, a w konsekwencji do spadku wartości Grupy.

Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podmioty z Grupy Emitenta są stroną znaczącej liczby 
postępowań sądowych, a także wykorzystują egzekucje komorniczą w toku swojej działalności 
operacyjnej. Wszelkie opóźnienia w toku prowadzonych postępowań sądowych oraz egzekucji 
komorniczych mogą negatywnie wpłynąć na proces odzyskiwania należności, a tym samym
sytuację finansową danego podmiotu Grupy Emitenta i w następstwie 

Istotne z punktu widzenia Grupy Emitenta jest zwiększanie efektywności działania sądów, zwłaszcza w 
zakresie wydawania decyzji nakazów zapłaty i wyroków. N
wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), 
które umożliwia składanie pozwów do e
wydawania orzeczeń, a także na zm
możliwość dochodzenia wszystkich spraw przed jednym sądem, bez względu na wartość sporu i miejsce 
zamieszkania pozwanego. Skrócenie czasu odzyskiwania należności, a tym samym szybsze uzyskan
przychodów oraz niższe koszty postępowania egzekucyjnego mogą pozytywnie wpłynąć na działalność 
Grupy Emitenta i osiągane przez nią wyniki. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że znaczne ułatwienia 

jest kompensowany przez nowo zaciągnięte kredyty konsumenckie i inwestycyjne, istnieje ryzyko spadku 
liczby oferowanych pakietów wierzytelności i tym samym wzrostu ich cen. Może to doprowadzić do 
zmniejszenia przychodów oraz zysków realizowanych przez Grupę, a tym samym spowolnienia dynamiki 
jej wzrostu. W czasie dekoniunktury następuje natomiast zdecydowane pogorszenie ściągalności 
kredytów i pożyczek. Tym samym zwiększa się liczba oferowanych pakietów wierzytelności oraz rośnie 

należności na zlecenie. Niemniej jednak niższa ściągalność długów może 
doprowadzić do nieosiągnięcia przez Grupę planowanych zwrotów z zakupionych portfeli 
wierzytelności, a tym samym spowodować pogorszenie się jej wyników finansowych.

nkurencją nkurencją nkurencją nkurencją     

Rynek zakupów portfeli wierzytelności na własny rachunek, na którym działa Grupa, charakteryzuje się 
silną koncentracją konkurencji. Obecnie działa na nim kilka dominujących jednostek, co 
spowodowane jest znacznymi barierami wejścia, przede wszystkim trudnościami w dostępie do kapitału 
oraz brakiem danych i wiedzy potrzebnej do wyceny i windykacji portfeli wierzytelności. Istnieje jednak 
ryzyko pojawienia się na rynku nowych konkurentów, przede wszystkim firm specjalizujących się do tej 

iąganiu wierzytelności na zlecenie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do konieczności 
podwyższenia cen oferowanych za nabycie portfeli wierzytelności w czasie przetargów, a tym samym do 
osłabienia wyników finansowych osiąganych przez Grupę Emitenta.  

sytuacja obserwowana jest na rynku windykacji wierzytelności na zlecenie. Obecnie działa na nim 
bardzo duża liczba jednostek o różnej wielkości, co spowodowane jest niższymi barierami wejścia niż w 
przypadku rynku zakupu pakietów wierzytelności na własny rachunek. Potencjalni klienci spółek z 
Grupy współpracują zwykle z kilkoma podmiotami, co zmusza firmy windykacyjne do silnej konkurencji 
poprzez obniżanie ceny, zwiększanie jakości świadczonych usług oraz dopasowanie do wymagań 

na skutek wzrostu liczby firm konkurencyjnych, spółki z Grupy mogą utracić 
istotnych klientów lub będą zmuszone do obniżenia cen świadczonych usług i podejmowania się 
trudniejszych zleceń. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów i zysków realizowan
Grupę Emitenta, a w konsekwencji do spadku wartości Grupy. 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podmioty z Grupy Emitenta są stroną znaczącej liczby 
powań sądowych, a także wykorzystują egzekucje komorniczą w toku swojej działalności 

operacyjnej. Wszelkie opóźnienia w toku prowadzonych postępowań sądowych oraz egzekucji 
komorniczych mogą negatywnie wpłynąć na proces odzyskiwania należności, a tym samym
sytuację finansową danego podmiotu Grupy Emitenta i w następstwie – na przychody Grupy. 

Istotne z punktu widzenia Grupy Emitenta jest zwiększanie efektywności działania sądów, zwłaszcza w 
zakresie wydawania decyzji nakazów zapłaty i wyroków. Na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. 
wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), 
które umożliwia składanie pozwów do e-Sądu. To postępowanie pozwoliło na zwiększenie tempa 
wydawania orzeczeń, a także na zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem. Istotna jest także 
możliwość dochodzenia wszystkich spraw przed jednym sądem, bez względu na wartość sporu i miejsce 
zamieszkania pozwanego. Skrócenie czasu odzyskiwania należności, a tym samym szybsze uzyskan
przychodów oraz niższe koszty postępowania egzekucyjnego mogą pozytywnie wpłynąć na działalność 
Grupy Emitenta i osiągane przez nią wyniki. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że znaczne ułatwienia 
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jest kompensowany przez nowo zaciągnięte kredyty konsumenckie i inwestycyjne, istnieje ryzyko spadku 
liczby oferowanych pakietów wierzytelności i tym samym wzrostu ich cen. Może to doprowadzić do 

ę, a tym samym spowolnienia dynamiki 
jej wzrostu. W czasie dekoniunktury następuje natomiast zdecydowane pogorszenie ściągalności 
kredytów i pożyczek. Tym samym zwiększa się liczba oferowanych pakietów wierzytelności oraz rośnie 

należności na zlecenie. Niemniej jednak niższa ściągalność długów może 
doprowadzić do nieosiągnięcia przez Grupę planowanych zwrotów z zakupionych portfeli 
wierzytelności, a tym samym spowodować pogorszenie się jej wyników finansowych. 

Rynek zakupów portfeli wierzytelności na własny rachunek, na którym działa Grupa, charakteryzuje się 
silną koncentracją konkurencji. Obecnie działa na nim kilka dominujących jednostek, co 

stkim trudnościami w dostępie do kapitału 
oraz brakiem danych i wiedzy potrzebnej do wyceny i windykacji portfeli wierzytelności. Istnieje jednak 
ryzyko pojawienia się na rynku nowych konkurentów, przede wszystkim firm specjalizujących się do tej 

iąganiu wierzytelności na zlecenie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do konieczności 
podwyższenia cen oferowanych za nabycie portfeli wierzytelności w czasie przetargów, a tym samym do 

sytuacja obserwowana jest na rynku windykacji wierzytelności na zlecenie. Obecnie działa na nim 
bardzo duża liczba jednostek o różnej wielkości, co spowodowane jest niższymi barierami wejścia niż w 

achunek. Potencjalni klienci spółek z 
Grupy współpracują zwykle z kilkoma podmiotami, co zmusza firmy windykacyjne do silnej konkurencji 
poprzez obniżanie ceny, zwiększanie jakości świadczonych usług oraz dopasowanie do wymagań 

na skutek wzrostu liczby firm konkurencyjnych, spółki z Grupy mogą utracić 
istotnych klientów lub będą zmuszone do obniżenia cen świadczonych usług i podejmowania się 
trudniejszych zleceń. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów i zysków realizowanych przez 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej     

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podmioty z Grupy Emitenta są stroną znaczącej liczby 
powań sądowych, a także wykorzystują egzekucje komorniczą w toku swojej działalności 

operacyjnej. Wszelkie opóźnienia w toku prowadzonych postępowań sądowych oraz egzekucji 
komorniczych mogą negatywnie wpłynąć na proces odzyskiwania należności, a tym samym na bieżącą 

na przychody Grupy.  

Istotne z punktu widzenia Grupy Emitenta jest zwiększanie efektywności działania sądów, zwłaszcza w 
a mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. 

wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), 
Sądu. To postępowanie pozwoliło na zwiększenie tempa 

niejszenie kosztów związanych z postępowaniem. Istotna jest także 
możliwość dochodzenia wszystkich spraw przed jednym sądem, bez względu na wartość sporu i miejsce 
zamieszkania pozwanego. Skrócenie czasu odzyskiwania należności, a tym samym szybsze uzyskanie 
przychodów oraz niższe koszty postępowania egzekucyjnego mogą pozytywnie wpłynąć na działalność 
Grupy Emitenta i osiągane przez nią wyniki. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że znaczne ułatwienia 



 

 

 

 

procesu windykacji mogą skłonić dużą liczbę podmiotów gosp
wykorzystaniem własnych zasobów. Mogłoby to doprowadzić to utraty części obecnych klientów 
Grupy Emitenta, a także spowodować problemy z pozyskaniem nowych, co przełożyłoby się na spadek 
tempa rozwoju Grupy.  

Równie ważne dla działalności Grupy Emitenta jest usprawnienie postępowania  egzekucyjnego. Ustawą 
z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych 
ustaw wprowadziła istotne zmiany w tym zakresie. Ustawa m.in. pozwal
dowolnego komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz 
spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, skraca maksymalny 
czas, w którym komornik musi podjąć czynn
oraz czas, w jakim komornik musi przekazać wierzycielowi wyegzekwowaną kwotę. Zmiana ustawy nie 
spotkała się jednak z akceptacją środowiska komorniczego, została zaskarżona do Trybunału 
Konstytucyjnego, co wymusiło pewne zmiany w ustawie. Istnieje ryzyko uchwalenia kolejnych 
nowelizacji w tym zakresie, które mogłyby spowodować zarówno skutki negatywne, jak i pozytywne dla 
działalności Grupy Emitenta. 

Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego 

Duża zmienność polskich przepisów prawa oraz ich interpretacji może mieć negatywny wpływ na 
funkcjonowanie Grupy Emitenta, zwłaszcza jeśli zmiany te dotyczą prawa gospodarczego, prawa 
podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa z zakresu
wartościowych.  

Zmiany w legislacji stanowią potencjalne zagrożenie dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na polskim rynku. Takie zmiany mogą być niekorzystne dla sytuacji 
finansowej i operacyjnej Emitenta i jego Gru
prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenie osiąganych zysków bądź utrudnienia lub 
ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Występujące niejasności i niejednolitość w interpretacji 
trudności na etapie stosowania tych przepisów zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez sądy i 
organy administracyjne. Powyższe powoduje ryzyko zaistnienia na tym tle potencjalnych sporów, 
których stroną będzie Emitent lub podmiot z jego Grupy. Wyroki wydawane przez sądy i organy 
administracyjne bywają niekonsekwentne i nieprzewidywalne, co zmniejsza ich przydatność jako 
wykładni prawa.  

Emitent korzysta ze stałej obsługi prawnej i
otoczenia prawnego, jednakże nie jest w stanie całkowicie go wykluczyć.

Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami 
fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów 

Sytuacja naruszania zbiorowych interes
podczas prowadzenia swojej działalności, przyjmuje praktyki naruszające ogół interesów konsumentów. 
Ustawodawca nie definiuje dokładnie tego pojęcia, jednak w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów zaznacza, że „nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma 
indywidualnych interesów konsumentów”. Przykładem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 

procesu windykacji mogą skłonić dużą liczbę podmiotów gospodarczych do prowadzania windykacji z 
wykorzystaniem własnych zasobów. Mogłoby to doprowadzić to utraty części obecnych klientów 
Grupy Emitenta, a także spowodować problemy z pozyskaniem nowych, co przełożyłoby się na spadek 

żne dla działalności Grupy Emitenta jest usprawnienie postępowania  egzekucyjnego. Ustawą 
z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych 
ustaw wprowadziła istotne zmiany w tym zakresie. Ustawa m.in. pozwala wierzycielowi na wybór 
dowolnego komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz 
spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, skraca maksymalny 
czas, w którym komornik musi podjąć czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji 
oraz czas, w jakim komornik musi przekazać wierzycielowi wyegzekwowaną kwotę. Zmiana ustawy nie 
spotkała się jednak z akceptacją środowiska komorniczego, została zaskarżona do Trybunału 

o, co wymusiło pewne zmiany w ustawie. Istnieje ryzyko uchwalenia kolejnych 
nowelizacji w tym zakresie, które mogłyby spowodować zarówno skutki negatywne, jak i pozytywne dla 

Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego     

zmienność polskich przepisów prawa oraz ich interpretacji może mieć negatywny wpływ na 
funkcjonowanie Grupy Emitenta, zwłaszcza jeśli zmiany te dotyczą prawa gospodarczego, prawa 
podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa z zakresu

Zmiany w legislacji stanowią potencjalne zagrożenie dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na polskim rynku. Takie zmiany mogą być niekorzystne dla sytuacji 
finansowej i operacyjnej Emitenta i jego Grupy, w tym mogą powodować zwiększenie kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenie osiąganych zysków bądź utrudnienia lub 
ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. 

Występujące niejasności i niejednolitość w interpretacji przepisów prawa przysparzają znacznych 
trudności na etapie stosowania tych przepisów zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez sądy i 
organy administracyjne. Powyższe powoduje ryzyko zaistnienia na tym tle potencjalnych sporów, 

nt lub podmiot z jego Grupy. Wyroki wydawane przez sądy i organy 
administracyjne bywają niekonsekwentne i nieprzewidywalne, co zmniejsza ich przydatność jako 

Emitent korzysta ze stałej obsługi prawnej i stara się minimalizować ryzyko płyną
otoczenia prawnego, jednakże nie jest w stanie całkowicie go wykluczyć. 

Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami 
fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów     

Sytuacja naruszania zbiorowych interesów konsumentów ma miejsce wtedy, gdy podmiot gospodarczy, 
podczas prowadzenia swojej działalności, przyjmuje praktyki naruszające ogół interesów konsumentów. 
Ustawodawca nie definiuje dokładnie tego pojęcia, jednak w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie 

encji i konsumentów zaznacza, że „nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma 
indywidualnych interesów konsumentów”. Przykładem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 
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odarczych do prowadzania windykacji z 
wykorzystaniem własnych zasobów. Mogłoby to doprowadzić to utraty części obecnych klientów 
Grupy Emitenta, a także spowodować problemy z pozyskaniem nowych, co przełożyłoby się na spadek 

żne dla działalności Grupy Emitenta jest usprawnienie postępowania  egzekucyjnego. Ustawą 
z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych 

a wierzycielowi na wybór 
dowolnego komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz 
spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, skraca maksymalny 

ości niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji 
oraz czas, w jakim komornik musi przekazać wierzycielowi wyegzekwowaną kwotę. Zmiana ustawy nie 
spotkała się jednak z akceptacją środowiska komorniczego, została zaskarżona do Trybunału 

o, co wymusiło pewne zmiany w ustawie. Istnieje ryzyko uchwalenia kolejnych 
nowelizacji w tym zakresie, które mogłyby spowodować zarówno skutki negatywne, jak i pozytywne dla 

zmienność polskich przepisów prawa oraz ich interpretacji może mieć negatywny wpływ na 
funkcjonowanie Grupy Emitenta, zwłaszcza jeśli zmiany te dotyczą prawa gospodarczego, prawa 
podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa z zakresu papierów 

Zmiany w legislacji stanowią potencjalne zagrożenie dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na polskim rynku. Takie zmiany mogą być niekorzystne dla sytuacji 

py, w tym mogą powodować zwiększenie kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenie osiąganych zysków bądź utrudnienia lub 

przepisów prawa przysparzają znacznych 
trudności na etapie stosowania tych przepisów zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez sądy i 
organy administracyjne. Powyższe powoduje ryzyko zaistnienia na tym tle potencjalnych sporów, 

nt lub podmiot z jego Grupy. Wyroki wydawane przez sądy i organy 
administracyjne bywają niekonsekwentne i nieprzewidywalne, co zmniejsza ich przydatność jako 

stara się minimalizować ryzyko płynące ze zmian 

Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami 

ów konsumentów ma miejsce wtedy, gdy podmiot gospodarczy, 
podczas prowadzenia swojej działalności, przyjmuje praktyki naruszające ogół interesów konsumentów. 
Ustawodawca nie definiuje dokładnie tego pojęcia, jednak w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie 

encji i konsumentów zaznacza, że „nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma 
indywidualnych interesów konsumentów”. Przykładem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 



 

 

 

 

może być stosowanie niedozwolonych zapisów w przyjętych wzorcach umów lub obsługa 
uniemożliwiająca mu egzekwowanie swoich praw. 

Spółki z Grupy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności narażone są na oskarżenie o 
naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, zwłaszcza względem działań podejmowanych w 
stosunku do osób fizycznych. W takim wypadku Prezes UOKiK może zakazać stosowania takich 
praktyk, a także nałożyć wysokie kary pieniężne za ich prowadzenie. W wypadku naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów istnieje ryzyko dochodzenia od spółki z Grupy roszczeń w postępowaniu
grupowym, co może wiązać się ze znacznymi obciążeniami finansowymi Emitenta. Nie można wykluczyć, 
że ewentualne oskarżenie i wyrok w sprawie o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów może 
negatywnie wpłynąć na renomę i wiarygodność Grupy Emitenta, co 
bazy klientów Grupy. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością SpółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością SpółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością SpółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością Spółki

Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności 

Działalność Grupy Emitenta obejmuje nabywanie pakietów wierzytelności w celu ich dalszej windykacji i 
uzyskania przychodu z tego tytułu. Prawidłowa wycena jakości nabywanych pakietów wierzytelności 
oraz zaoferowanie właściwej ceny podczas przeprowadzanych przetargów jest elementem kluczowym 
dla realizacji strategii Grupy. Niewłaściwa wycena portfela wierzy
obniżenia pierwotnie prognozowanych zysków lub nawet do poniesienia straty na skutek zbyt niskich 
wpływów z windykacji.  

Czynnikami wpływającymi na wycenę portfela wierzytelności są przede wszystkim: rodzaj wierzytelności, 
kategoria dłużnika, historia spłaty zobowiązań przez dłużnika, a także okres, na jaki zaciągnięte zostały 
zobowiązania i okres, w którym powinna była nastąpić ich spłata. Właściwa ocena i analiza 
wymienionych elementów pozwala na dokonanie odpowiednich decyzji
osiągnięcie maksymalnego przychodu.

Istnieje jednak szereg problemów utrudniających przeprowadzenie takiej analizy, w tym m.in. bardzo 
duża różnorodność oferowanych pakietów uniemożliwiająca zastosowanie stałych modeli wyceny 
brak dostępu do potrzebnych informacji.

Duże doświadczenie Grupy Emitenta w zakresie nabywania portfeli wierzytelności z różnych segmentów 
oraz znajomość branży zmniejsza możliwość wystąpienia powyższego ryzyka. Na kompetencjach spółek 
z Grupy Emitenta w zakresie wycen portfeli wierzytelności polegają współpracujące podmioty, dla 
których Grupa Emitenta organizuje proces windykacji.
wierzytelności 

Podstawowa działalność Spółki to nabywanie pakietów wierzytelności i 
rachunek. Tym samym wyniki osiągane przez Spółkę oraz jej dalszy rozwój w dużym stopniu uzależnione 
są od ciągłego nabywania nowych portfeli wierzytelności. Rosnąca konkurencja, nieodpowiednia
wycena pakietów wierzytelności o
do sytuacji, w której Spółka przez pewien okres nie będzie nabywała nowych pakietów wierzytelności. 
Może to doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu Spółki, ponoszenia kosztów stałych przy braku
przychodów oraz, w przypadku dłuższych okresów, do utraty ważnych kontrahentów. Wszystkie te 

może być stosowanie niedozwolonych zapisów w przyjętych wzorcach umów lub obsługa 
uniemożliwiająca mu egzekwowanie swoich praw.  

Spółki z Grupy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności narażone są na oskarżenie o 
naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, zwłaszcza względem działań podejmowanych w 

ych. W takim wypadku Prezes UOKiK może zakazać stosowania takich 
praktyk, a także nałożyć wysokie kary pieniężne za ich prowadzenie. W wypadku naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów istnieje ryzyko dochodzenia od spółki z Grupy roszczeń w postępowaniu
grupowym, co może wiązać się ze znacznymi obciążeniami finansowymi Emitenta. Nie można wykluczyć, 
że ewentualne oskarżenie i wyrok w sprawie o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów może 
negatywnie wpłynąć na renomę i wiarygodność Grupy Emitenta, co może skutkować zmniejszeniem 

Czynniki ryzyka związane z działalnością SpółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością SpółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością SpółkiCzynniki ryzyka związane z działalnością Spółki    

Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności     

Działalność Grupy Emitenta obejmuje nabywanie pakietów wierzytelności w celu ich dalszej windykacji i 
uzyskania przychodu z tego tytułu. Prawidłowa wycena jakości nabywanych pakietów wierzytelności 
oraz zaoferowanie właściwej ceny podczas przeprowadzanych przetargów jest elementem kluczowym 
dla realizacji strategii Grupy. Niewłaściwa wycena portfela wierzytelności może doprowadzić do 
obniżenia pierwotnie prognozowanych zysków lub nawet do poniesienia straty na skutek zbyt niskich 

Czynnikami wpływającymi na wycenę portfela wierzytelności są przede wszystkim: rodzaj wierzytelności, 
goria dłużnika, historia spłaty zobowiązań przez dłużnika, a także okres, na jaki zaciągnięte zostały 

zobowiązania i okres, w którym powinna była nastąpić ich spłata. Właściwa ocena i analiza 
wymienionych elementów pozwala na dokonanie odpowiednich decyzji w zakresie zakupu portfela i 
osiągnięcie maksymalnego przychodu. 

Istnieje jednak szereg problemów utrudniających przeprowadzenie takiej analizy, w tym m.in. bardzo 
duża różnorodność oferowanych pakietów uniemożliwiająca zastosowanie stałych modeli wyceny 
brak dostępu do potrzebnych informacji. 

Duże doświadczenie Grupy Emitenta w zakresie nabywania portfeli wierzytelności z różnych segmentów 
oraz znajomość branży zmniejsza możliwość wystąpienia powyższego ryzyka. Na kompetencjach spółek 

a w zakresie wycen portfeli wierzytelności polegają współpracujące podmioty, dla 
których Grupa Emitenta organizuje proces windykacji. Ryzyko braku zakupu nowych pakietów 

Podstawowa działalność Spółki to nabywanie pakietów wierzytelności i ich dalsza egzekucja na własny 
rachunek. Tym samym wyniki osiągane przez Spółkę oraz jej dalszy rozwój w dużym stopniu uzależnione 
są od ciągłego nabywania nowych portfeli wierzytelności. Rosnąca konkurencja, nieodpowiednia
wycena pakietów wierzytelności oraz znaczny spadek liczby oferowanych portfeli mogą doprowadzić 
do sytuacji, w której Spółka przez pewien okres nie będzie nabywała nowych pakietów wierzytelności. 
Może to doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu Spółki, ponoszenia kosztów stałych przy braku
przychodów oraz, w przypadku dłuższych okresów, do utraty ważnych kontrahentów. Wszystkie te 

34343434    | | | | S t r o n aS t r o n aS t r o n aS t r o n a     
    

może być stosowanie niedozwolonych zapisów w przyjętych wzorcach umów lub obsługa klienta 

Spółki z Grupy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności narażone są na oskarżenie o 
naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, zwłaszcza względem działań podejmowanych w 

ych. W takim wypadku Prezes UOKiK może zakazać stosowania takich 
praktyk, a także nałożyć wysokie kary pieniężne za ich prowadzenie. W wypadku naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów istnieje ryzyko dochodzenia od spółki z Grupy roszczeń w postępowaniu 
grupowym, co może wiązać się ze znacznymi obciążeniami finansowymi Emitenta. Nie można wykluczyć, 
że ewentualne oskarżenie i wyrok w sprawie o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów może 

może skutkować zmniejszeniem 

Działalność Grupy Emitenta obejmuje nabywanie pakietów wierzytelności w celu ich dalszej windykacji i 
uzyskania przychodu z tego tytułu. Prawidłowa wycena jakości nabywanych pakietów wierzytelności 
oraz zaoferowanie właściwej ceny podczas przeprowadzanych przetargów jest elementem kluczowym 

telności może doprowadzić do 
obniżenia pierwotnie prognozowanych zysków lub nawet do poniesienia straty na skutek zbyt niskich 

Czynnikami wpływającymi na wycenę portfela wierzytelności są przede wszystkim: rodzaj wierzytelności, 
goria dłużnika, historia spłaty zobowiązań przez dłużnika, a także okres, na jaki zaciągnięte zostały 

zobowiązania i okres, w którym powinna była nastąpić ich spłata. Właściwa ocena i analiza 
w zakresie zakupu portfela i 

Istnieje jednak szereg problemów utrudniających przeprowadzenie takiej analizy, w tym m.in. bardzo 
duża różnorodność oferowanych pakietów uniemożliwiająca zastosowanie stałych modeli wyceny oraz 

Duże doświadczenie Grupy Emitenta w zakresie nabywania portfeli wierzytelności z różnych segmentów 
oraz znajomość branży zmniejsza możliwość wystąpienia powyższego ryzyka. Na kompetencjach spółek 

a w zakresie wycen portfeli wierzytelności polegają współpracujące podmioty, dla 
Ryzyko braku zakupu nowych pakietów 

ich dalsza egzekucja na własny 
rachunek. Tym samym wyniki osiągane przez Spółkę oraz jej dalszy rozwój w dużym stopniu uzależnione 
są od ciągłego nabywania nowych portfeli wierzytelności. Rosnąca konkurencja, nieodpowiednia 

raz znaczny spadek liczby oferowanych portfeli mogą doprowadzić 
do sytuacji, w której Spółka przez pewien okres nie będzie nabywała nowych pakietów wierzytelności. 
Może to doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu Spółki, ponoszenia kosztów stałych przy braku 
przychodów oraz, w przypadku dłuższych okresów, do utraty ważnych kontrahentów. Wszystkie te 



 

 

 

 

zdarzenia mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Spółki, jak i osiągane przez nią wyniki 
finansowe.  

Ryzyko pogorszenia się płynności Ryzyko pogorszenia się płynności Ryzyko pogorszenia się płynności Ryzyko pogorszenia się płynności 

Podstawowa działalność Grupy Emitenta to nabywanie portfeli wierzytelności i późniejsza ich 
windykacja za pomocą własnych zasobów lub poprzez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W wypadku 
gdyby proces windykacji trwał dłużej niż przewidywano lub uzyskane w ten sposób środki byłyb
niż wynikało z przeprowadzonej wyceny, istnieje ryzyko przejściowego ograniczenia płynności 
finansowej Grupy Emitenta. Wynikający z tej sytuacji krótkotrwały brak dostępu do środków 
pieniężnych mógłby spowodować opóźnienia w spłacie zobowiązań Gru
mógłby być spadek zaufania kontrahentów Grupy oraz obniżenie jej wiarygodności kredytowej, co 
wpłynęłoby negatywnie na jej dalszy wzrost i rozwój.

Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez prowadzony na bieżąco 
oczekiwanych przepływów pieniężnych, uwzględniający możliwe opóźnienia w spłatach przez część 
dłużników. Dodatkowo, Grupa Emitenta dokonując kolejnych zakupów stara się zdywersyfikować 
ryzyko, nabywając wierzytelności różnego rodzaju, o
Posiadane wierzytelności są ponadto w sposób ciągły obsługiwane przez Grupę Emitenta, co zapewnia 
stały dopływ gotówki i minimalizuje ryzyko wystąpienia utraty płynności.
zminimalizować powyższe ryzyko poprzez zapewnienie płynności również z innych linii biznesowych. 
Poza zakupem wierzytelności Grupa Emitenta oferuje również usługę windykacji na zlecenie, usługi 
kancelarii adwokackiej i udzielanie pożyczek ratalnych, które pomagają w g
przepływów. 

Ryzyko postępowań kierowanych przeciwko spółkom z Grupy EmitentaRyzyko postępowań kierowanych przeciwko spółkom z Grupy EmitentaRyzyko postępowań kierowanych przeciwko spółkom z Grupy EmitentaRyzyko postępowań kierowanych przeciwko spółkom z Grupy Emitenta

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności istnieje ryzyko wszczęcia wobec spółek z Grupy 
Emitenta postępowań cywilnych, administracyjnych lub arbitrażowy
oraz kontrahentów. Podmioty z Grupy Emitenta zawierając umowy inicjują potencjalne ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez nie przedmiotu danych umów. Podmioty z Grupy 
Emitenta narażone są w takim przypadku na s
Podmioty wszczynające postępowania mogą oczekiwać od spółek z Grupy znacznych sum pieniężnych 
lub innego rodzaju rekompensaty, co w wypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść wyżej 
wymienionych podmiotów, może negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność podmiotu z Grupy Emitenta, a 
w konsekwencji na osiągane przez Grupę Emitenta wyniki finansowe. Znaczącym obciążeniem dla 
podmiotu z Grupy Emitenta byłyby też koszty powstałe na skutek wszczęcia takiego postępowan
szczególności koszty obrony. Często przedłużające się postępowania mogłyby negatywnie wpłynąć na 
wewnętrzną sytuację danego podmiotu z Grupy, jak również doprowadzić do pogorszenia się jego 
wizerunku i tym samym spowodować trudności w pozyskaniu nowy
kontrahentów. 

Aby minimalizować ryzyko potencjalnych sporów oraz inicjowania przeciwko spółkom z Grupy 
Emitenta powyższych postępowań, podmioty z Grupy Emitenta dokładają wszelkich starań, aby 
terminowo i starannie realizować 
obowiązków względem klientów, pracowników oraz kontrahentów wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz standardów obowiązujących w branży, w której Grupa prowadzi
działalność. 

zdarzenia mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Spółki, jak i osiągane przez nią wyniki 

Ryzyko pogorszenia się płynności Ryzyko pogorszenia się płynności Ryzyko pogorszenia się płynności Ryzyko pogorszenia się płynności     

Grupy Emitenta to nabywanie portfeli wierzytelności i późniejsza ich 
windykacja za pomocą własnych zasobów lub poprzez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W wypadku 
gdyby proces windykacji trwał dłużej niż przewidywano lub uzyskane w ten sposób środki byłyb
niż wynikało z przeprowadzonej wyceny, istnieje ryzyko przejściowego ograniczenia płynności 
finansowej Grupy Emitenta. Wynikający z tej sytuacji krótkotrwały brak dostępu do środków 
pieniężnych mógłby spowodować opóźnienia w spłacie zobowiązań Grupy. Rezultatem takiej sytuacji 
mógłby być spadek zaufania kontrahentów Grupy oraz obniżenie jej wiarygodności kredytowej, co 
wpłynęłoby negatywnie na jej dalszy wzrost i rozwój. 

Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez prowadzony na bieżąco 
oczekiwanych przepływów pieniężnych, uwzględniający możliwe opóźnienia w spłatach przez część 
dłużników. Dodatkowo, Grupa Emitenta dokonując kolejnych zakupów stara się zdywersyfikować 
ryzyko, nabywając wierzytelności różnego rodzaju, o różnym stopniu trudności i przeterminowania. 
Posiadane wierzytelności są ponadto w sposób ciągły obsługiwane przez Grupę Emitenta, co zapewnia 
stały dopływ gotówki i minimalizuje ryzyko wystąpienia utraty płynności. Ponadto, Emitent stara się 

ać powyższe ryzyko poprzez zapewnienie płynności również z innych linii biznesowych. 
Poza zakupem wierzytelności Grupa Emitenta oferuje również usługę windykacji na zlecenie, usługi 
kancelarii adwokackiej i udzielanie pożyczek ratalnych, które pomagają w generowaniu stabilnych 

Ryzyko postępowań kierowanych przeciwko spółkom z Grupy EmitentaRyzyko postępowań kierowanych przeciwko spółkom z Grupy EmitentaRyzyko postępowań kierowanych przeciwko spółkom z Grupy EmitentaRyzyko postępowań kierowanych przeciwko spółkom z Grupy Emitenta    

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności istnieje ryzyko wszczęcia wobec spółek z Grupy 
Emitenta postępowań cywilnych, administracyjnych lub arbitrażowych przez klientów, pracowników 
oraz kontrahentów. Podmioty z Grupy Emitenta zawierając umowy inicjują potencjalne ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez nie przedmiotu danych umów. Podmioty z Grupy 
Emitenta narażone są w takim przypadku na skierowanie przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych. 
Podmioty wszczynające postępowania mogą oczekiwać od spółek z Grupy znacznych sum pieniężnych 
lub innego rodzaju rekompensaty, co w wypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść wyżej 

może negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność podmiotu z Grupy Emitenta, a 
w konsekwencji na osiągane przez Grupę Emitenta wyniki finansowe. Znaczącym obciążeniem dla 
podmiotu z Grupy Emitenta byłyby też koszty powstałe na skutek wszczęcia takiego postępowan
szczególności koszty obrony. Często przedłużające się postępowania mogłyby negatywnie wpłynąć na 
wewnętrzną sytuację danego podmiotu z Grupy, jak również doprowadzić do pogorszenia się jego 
wizerunku i tym samym spowodować trudności w pozyskaniu nowych klientów, pracowników i 

Aby minimalizować ryzyko potencjalnych sporów oraz inicjowania przeciwko spółkom z Grupy 
Emitenta powyższych postępowań, podmioty z Grupy Emitenta dokładają wszelkich starań, aby 
terminowo i starannie realizować postanowienia zawieranych umów, jak również wywiązywać się z 
obowiązków względem klientów, pracowników oraz kontrahentów wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz standardów obowiązujących w branży, w której Grupa prowadzi
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zdarzenia mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Spółki, jak i osiągane przez nią wyniki 

Grupy Emitenta to nabywanie portfeli wierzytelności i późniejsza ich 
windykacja za pomocą własnych zasobów lub poprzez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W wypadku 
gdyby proces windykacji trwał dłużej niż przewidywano lub uzyskane w ten sposób środki byłyby niższe 
niż wynikało z przeprowadzonej wyceny, istnieje ryzyko przejściowego ograniczenia płynności 
finansowej Grupy Emitenta. Wynikający z tej sytuacji krótkotrwały brak dostępu do środków 

py. Rezultatem takiej sytuacji 
mógłby być spadek zaufania kontrahentów Grupy oraz obniżenie jej wiarygodności kredytowej, co 

Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez prowadzony na bieżąco przegląd przyszłych 
oczekiwanych przepływów pieniężnych, uwzględniający możliwe opóźnienia w spłatach przez część 
dłużników. Dodatkowo, Grupa Emitenta dokonując kolejnych zakupów stara się zdywersyfikować 

różnym stopniu trudności i przeterminowania. 
Posiadane wierzytelności są ponadto w sposób ciągły obsługiwane przez Grupę Emitenta, co zapewnia 

Ponadto, Emitent stara się 
ać powyższe ryzyko poprzez zapewnienie płynności również z innych linii biznesowych. 

Poza zakupem wierzytelności Grupa Emitenta oferuje również usługę windykacji na zlecenie, usługi 
enerowaniu stabilnych 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności istnieje ryzyko wszczęcia wobec spółek z Grupy 
ch przez klientów, pracowników 

oraz kontrahentów. Podmioty z Grupy Emitenta zawierając umowy inicjują potencjalne ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez nie przedmiotu danych umów. Podmioty z Grupy 

kierowanie przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych. 
Podmioty wszczynające postępowania mogą oczekiwać od spółek z Grupy znacznych sum pieniężnych 
lub innego rodzaju rekompensaty, co w wypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść wyżej 

może negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność podmiotu z Grupy Emitenta, a 
w konsekwencji na osiągane przez Grupę Emitenta wyniki finansowe. Znaczącym obciążeniem dla 
podmiotu z Grupy Emitenta byłyby też koszty powstałe na skutek wszczęcia takiego postępowania, w 
szczególności koszty obrony. Często przedłużające się postępowania mogłyby negatywnie wpłynąć na 
wewnętrzną sytuację danego podmiotu z Grupy, jak również doprowadzić do pogorszenia się jego 

ch klientów, pracowników i 

Aby minimalizować ryzyko potencjalnych sporów oraz inicjowania przeciwko spółkom z Grupy 
Emitenta powyższych postępowań, podmioty z Grupy Emitenta dokładają wszelkich starań, aby 

postanowienia zawieranych umów, jak również wywiązywać się z 
obowiązków względem klientów, pracowników oraz kontrahentów wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz standardów obowiązujących w branży, w której Grupa prowadzi 



 

 

 

 

VII.VII.VII.VII. OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    
 

Zarząd komplementariusza Debt Trading Partners 
oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowią
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej 
Emitenta, oraz że sprawozdanie z działalności kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 
spółki.  

Zarząd komplementariusza Debt Trading Partners 
oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
siedzibą w Warszawie przy ul. 
finansowego spółki Debt Trading Partners 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten a także biegli rewidenci dokonujący badania 
tego sprawozdania spełniali warunki do
z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

Z poważaniem, 

 

Zarząd  Zarząd  Zarząd  Zarząd  komplementariusza komplementariusza komplementariusza komplementariusza Debt Trading Partners Debt Trading Partners Debt Trading Partners Debt Trading Partners 
S.K.A.S.K.A.S.K.A.S.K.A.    

Michał Handzlik – Prezes Zarządu

Paweł Czechowski – Członek Zarządu

Konrad Rosiński – Członek Zarządu

Jacek Pytliński – Członek Zarządu

 

 

Warszawa, dnia 23.09.2013r. 

 

    

Debt Trading Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
le jego najlepszej wiedzy półroczne sprawozdanie finansowe oraz dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej 
Emitenta, oraz że sprawozdanie z działalności kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Debt Trading Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. PKF Audyt Sp. z o.o. 
siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6/1B, dokonujący badania rocznego sprawozdania 

spółki Debt Trading Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten a także biegli rewidenci dokonujący badania 

rawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa krajowego.   

Debt Trading Partners Debt Trading Partners Debt Trading Partners Debt Trading Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Prezes Zarządu 

Zarządu 

Członek Zarządu  

Członek Zarządu   
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Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
sprawozdanie finansowe oraz dane 

zującymi Spółkę, oraz że 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej 
Emitenta, oraz że sprawozdanie z działalności kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

półki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
tj. PKF Audyt Sp. z o.o. z 

, dokonujący badania rocznego sprawozdania 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten a także biegli rewidenci dokonujący badania 
niezależnej opinii o badaniu, zgodnie 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 


