
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Raport miesięczny 
Wrzesień 2013 r. 

 
Mysłowice, dnia 14.10.2013 r. 



	  
	  

www.akceptfinance.pl                      AKCEPT Finance S.A. 

 

1.  Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta. 

 
We wrześniu 2013 roku Emitent realizował politykę sprzedaży świadczonych usług finansowych zwiększając 
grono klientów oraz zawierając aneksy, przedłużające na kolejne okresy, umowy już funkcjonujące. O 
niektórych umowach faktoringowych oraz aneksach zawartych we wrześniu 2013 roku Emitent informował w 
Raportach bieżących.  
 
W stosunku do września 2012 roku, we wrześniu 2013 roku, wartość nabytego portfela należności 
faktoringowych oraz ilość przyjętych do faktoringu faktur osiągnęła dynamikę dodatnią. Ujemną dynamikę 
zanotował natomiast  przychód za wrzesień 2013 roku względem przychodu za wrzesień 2012 roku.   
 
Poniżej porównanie przychodu Emitenta za wrzesień 2012 roku do września 2013 roku: 

 
W/w wartość przychodu obejmuje przychód ze sprzedaży, przychód operacyjny oraz przychód finansowy 
Emitenta.  
 
Poniżej porównanie obrotu faktoringowego za wrzesień 2012 roku do września 2013 roku: 

 
 
 

	  -‐	  	  	  zł	  	  

	  100	  000,00	  zł	  	  

	  200	  000,00	  zł	  	  

	  300	  000,00	  zł	  	  

	  400	  000,00	  zł	  	  

	  500	  000,00	  zł	  	  

	  600	  000,00	  zł	  	  

Wrzesień 2012 rok Wrzesień 2013 rok

Przychód

	  -‐	  	  	  zł	  	  

	  1	  000	  000,00	  zł	  	  

	  2	  000	  000,00	  zł	  	  

	  3	  000	  000,00	  zł	  	  

	  4	  000	  000,00	  zł	  	  

	  5	  000	  000,00	  zł	  	  

	  6	  000	  000,00	  zł	  	  

Wrzesień 2012 rok Wrzesień 2013 rok

Obrót faktoringowy
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Informacja o obrocie faktoringowym 
 
Wrzesień 2013 roku był miesiącem, w którym Emitent, uzyskał nieco większą, niż w analogicznym okresie 2012 
roku, dynamikę obrotu faktoringowego. 
 
Emitent zauważa również większe ożywienie, niż w poprzednich miesiącach, w zakresie zapytań ofertowych 
związanych ze świadczeniem usług finansowych. Zaznaczenia wymaga jednak fakt, iż jakość zapytań 
ofertowych, w ocenie Emitenta, jest na niskim poziomie, co nie pozwala na podjęcie współpracy ze 
znaczną częścią potencjalnych faktorantów. 
 
Emitent zauważa także nieco bardziej liberalne podejścia przez ubezpieczycieli do potencjalnych limitów 
kredytowych nadawanych Kontrahentom, do których wysokości Emitent finansuje obrót faktoringowy.  
 
W ocenie Emitenta, powyższe okoliczności, jak również bardziej intensywna promocja marki Emitenta, powinny 
przełożyć się w najbliższych miesiącach na ilość nabytych faktur oraz wartość obrotu faktoringowego.  
 
Priorytetem Emitenta na kolejne miesiące, podobnie jak w poprzednich okresach, jest zwiększenie obrotu 
faktoringowego oraz przychodu ze sprzedaży usług faktoringowych zachowując jednocześnie niską 
szkodowość nabytego portfela.  
 
Zarząd Emitenta bardzo dużą wagę poświęca procesowi kredytowemu, konsekwentnie realizując jedno z 
głównych założeń strategii na 2013 rok, tj. utrzymanie bardzo niskiego wskaźnika szkodowości na portfelu 
nabytych wierzytelności faktoringowych.  
 
Roszczenia Emitenta wobec Kontrahenta z branży obrotu węglem oraz biomasą 
 
Raportem bieżącym nr 15/2013 z dnia 26.02.2013 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację o 
zawarciu z Kontrahentem z branży obrotu węglem oraz biomasą Ugody spłaty zadłużenia, mocą której 
Kontrahent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty zobowiązania Kontrahenta obliczonej na dzień 
Ugody w łącznej wysokości 1.648.774,62 złotych oraz dalszych odsetek ustawowych liczonych do dnia 
dokonania spłaty.  
 
Strony postanowiły, iż zabezpieczeniem spłaty Ugody będą dwa weksle podpisane przez Kontrahenta oraz 
hipoteka umowna do kwoty 3.000.000,00 złotych ustanowiona na nieruchomości osób trzecich. W dniu 
26.02.2013 roku Emitent zawarł aneks do Ugody spłaty zadłużenia zmieniając datę ustanowienia 
zabezpieczenia hipotecznego oraz kwotę zabezpieczenia hipotecznego z kwoty 3.000.000,00 złotych na kwotę 
2.000.000,00 złotych. Pozostałe postanowienia Ugody nie uległy zmianie.  
 
W związku z brakiem zapłaty za należności objęte Ugodą spłaty zadłużenia, w dniu 15.04.2013 roku 
Pełnomocnik procesowy Emitenta, tj. Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Spółka Jawna z 
siedzibą w Sosnowcu, złożyła w Sądzie Okręgowym w Katowicach pozew o wydanie nakazu zapłaty w 
postępowaniu nakazowym o zapłatę wymagalnych należności przysługujących Emitentowi wobec Kontrahenta 
w łącznej kwocie w wysokości 1.704.330,00 złotych z tytułu faktury VAT nabytych przez Emitenta w ramach 
świadczenia usług faktoringowych, kosztów windykacji oraz odsetek. 
 
W dniu 20.05.2013 roku Emitent uzyskał wobec Kontrahenta nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 
wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIV Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIV GNc 
290/13/WK z dnia 10.05.2013 roku, mocą którego Sąd nakazał Kontrahentowi zapłacić Emitentowi kwotę w 
wysokości 1.704.329,66 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.04.2013 roku oraz kwotą 28.522,00 
złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.  
 
W dniu 12.07.2013 roku Emitent uzyskał wobec Kontrahenta tytuł wykonawczy - prawomocny nakaz zapłaty w 
postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIV Gospodarczy w sprawie o 
sygn. akt XIV GNc 290/13/WK z dnia 10.05.2013 roku. 
 
W dniu 19.07.2013 roku Emitent złożył w Sądzie Okręgowym w Katowicach Wydziale I Cywilnym pozew o 
zapłatę kwoty w wysokości 1.700.815,97 złotych wraz z należnymi odsetkami od kwoty 1.672.293,97 złotych 
liczonych od dnia 13.04.2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami sądowym wobec dłużników rzeczowych z 
ograniczeniem odpowiedzialności dłużników rzeczowych do nieruchomości, na której dłużnicy rzeczowi 
ustanowili na rzecz Emitenta hipotekę umowną do kwoty 2.000.000,00 złotych zabezpieczającą roszczenie 
Emitenta wobec Kontrahenta. 
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W dniu 07.08.2013 roku Emitent uzyskał wobec dłużników rzeczowych nakaz zapłaty w postępowaniu 
nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Nc 251/13 z 
dnia 31.07.2013 roku, mocą którego Sąd nakazał dłużnikom rzeczowym zapłacić Emitentowi kwotę w 
wysokości 1.700.815,97 złotych wraz z należnymi odsetkami od kwoty 1.672.293,97 złotych liczonymi od dnia 
13.04.2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami sądowym w wysokości 28.478,00 złotych z zastrzeżeniem 
ograniczenia odpowiedzialności dłużników rzeczowych do nieruchomości, na której dłużnicy rzeczowi 
ustanowili na rzecz Emitenta hipotekę umowną do kwoty 2.000.000,00 złotych zabezpieczającą roszczenie 
Emitenta wobec Kontrahenta. 
 
W dniu 08.08.2013 roku Emitent złożył w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w 
Mysłowicach Krzysztofa Sułuja wobec Kontrahenta wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wyegzekwowania 
kwoty w wysokości 1.593.514,35 złotych tytułem należności głównej wraz z należnymi odsetkami ustawowymi 
liczonymi od dnia 15.05.2013 roku do dnia zapłaty oraz kwoty w wysokości 60,00 złotych tytułem kosztów 
nadania klauzuli wykonalności. 
 
W dniu 13.09.2013 roku Emitent uzyskał wobec dłużników rzeczowych prawomocny nakaz zapłaty w 
postępowaniu nakazowym opatrzony w klauzulę wykonalności wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach 
Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Nc 251/13 z dnia 31.07.2013 roku, mocą którego Sąd nakazał 
dłużnikom rzeczowym zapłacić Emitentowi kwotę w wysokości 1.700.815,97 złotych wraz z należnymi 
odsetkami od kwoty 1.672.293,97 złotych liczonymi od dnia 13.04.2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami 
sądowym w wysokości 28.478,00 złotych z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności dłużników 
rzeczowych do nieruchomości, na której dłużnicy rzeczowi ustanowili na rzecz Emitenta hipotekę umowną do 
kwoty 2.000.000,00 złotych zabezpieczającą roszczenie Emitenta wobec Kontrahenta. 
 
W dniu 17.09.2013 roku Emitent wszczął wobec dłużników rzeczowych postępowanie egzekucyjne 
prowadzone obecnie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kazimierza 
Jarosława Siarę pod sygn.. akt KM 2628/13.  
 
O powyższym Emitent poinformował Raportami bieżącymi nr 15/2013 z dnia 26.02.2013 roku, nr 17/2013 z 
dnia 04.03.2013 roku, nr 34/2013 z dnia 18.04.2013 roku, nr 43/2013 z dnia 20.05.2013 roku, nr 66/2013 z 
dnia 12.07.2013 roku, nr 69/2013 z dnia 19.07.2013 roku, nr 70/2013 z dnia 07.08.2013 roku, 72/2013 z dnia 
08.08.2013 roku, nr 76/2013 z dnia 13.09.2013 roku oraz nr 79/2013 z dnia 17.09.2013 roku. 
 
Roszczenia Emitenta wobec Kontrahenta z branży spożywczej 
 
Raportem bieżącym nr 84/2013 z dnia 14.10.2013 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację o 
skierowaniu przez Emitenta do Sądu Okręgowego w Katowicach Wydziału XIV Gospodarczego pozwu o 
zapłatę wymagalnych należności przysługujących Emitentowi wobec Kontrahenta z branży spożywczej z 
siedzibą w Jaroszowcu w łącznej wysokości 785.276,00 złotych z tytułu faktur nabytych przez Emitenta w 
ramach świadczenia usług faktoringowych.  
 
Powodem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego jest brak zapłaty przez Kontrahenta za nabyte 
faktury w terminie zapłaty zakreślonym fakturami, a także zapłaty tych faktur po wezwaniu do zapłaty 
skierowanym do Kontrahenta przez Emitenta.  
 
Powyższe należności faktoringowe są w pełni ubezpieczone. 
 
Finansowanie obrotu faktoringowego 
 
Emitent oświadcza, że w dniu 02.09.2013 roku zawarł z Baniem Aneks nr 6 do Umowy o kredyt rewolwingowy z 
dnia 28.12.2010 roku, mocą którego zmianie uległ termin spłaty kredytu w wysokości 3.000.000,00 złotych 
przeznaczonego na świadczenie działalności faktoringowej. Nowy termin spłaty kredytu strony uzgodniły na 
dzień 31.08.2015 roku. 
 
O powyższym Emitent poinformował Raportem bieżącym nr 75/2013 z dnia 02.09.2013 roku. 
 
W dniu Emitent zawarł również z drugim Bankiem Aneks nr 3 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 
30.08.2011 roku w wysokości 1.500.000,00 złotych. Mocą Aneksu strony zmieniły termin spłaty kredytu na dzień 
26.09.2014 roku.  
 
O powyższym Emitent poinformował Raportem bieżącym nr 83/2013 z dnia 27.09.2013 roku. 
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Zdaniem Zarządu Emitenta zawarcie aneksów do umów kredytowych z dwoma różnymi bankami świadczy o 
dobrej ocenie Emitenta dokonanej przez banki finansujące, a także zapewnia środki na świadczenie usług 
faktoringowych na kolejne okresy.  
 
Obligacje Emitenta serii A 
 
Emitent oświadcza, że w dniu 23.09.2013 roku dokonał terminowej wypłaty trzeciej raty odsetkowej od 
obligacji Emitenta serii A o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, o łącznej wartości obligacji w wysokości 
3.435.000,00 złotych, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr Z/2/2012 Zarządu Emitenta z 
dnia 10.02.2012 roku, z terminem wykupu obligacji przypadającym na dzień 23.03.2014 roku.  
 
Wypłata odszkodowania na rzecz Emitenta 
 
W dniu 25.09.2013 roku Emitent uzyskał od ubezpieczyciela wypłatę odszkodowania w wysokości 135.000,00 
złotych. Podstawą wypłaty odszkodowania był wniosek Emitenta związany z zajściem wypadku 
ubezpieczeniowego polegającego na faktycznej niewypłacalności Kontrahenta z branży obrotu paliwami.  
 
Zaznaczenia wymaga, iż wniosek o wypłatę odszkodowania był składany po raz pierwszy w historii Emitenta.  
 
W ocenie zarządu Emitenta wypłata odszkodowania świadczy o poprawnie przyjętych przez Emitenta 
procedurach postępowania na wypadek tego typu zdarzeń szkodowanych, a także o słuszności przyjętej polityki 
Emitenta polegającej na ubezpieczeniu całości obrotu faktoringowego, co w ocenie Emitenta, stanowi realne 
zabezpieczenie środków obrotowych Emitenta.  
 
O powyższym Emitent poinformował Raportem bieżącym nr 81/2013 z dnia 26.09.2013 roku. 
 
 
2.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w 

trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 
 
We wrześniu 2013 roku Emitent opublikował następujące informacje w trybie raportu bieżącego: 

 
 RB 75/2013 z dnia 2 września 2013 –  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej, 
 RB 76/2013 z dnia 13 września 2013 –  Uzyskanie tytułu wykonawczego wobec dłużników 

rzeczowych, 
RB 77/2013 z dnia 13 września 2013 –  Zawarcie znaczącej umowy pożyczki krótkoterminowej, 
RB 78/2013 z dnia 13 września 2013 –  Raport miesięczny za sierpień 2013 roku – AKCEPT Finance 

S.A., 
RB 79/2013 z dnia 17 września 2013 –  Wszczęcie egzekucji komorniczej wobec dłużników 

rzeczowych, 
RB 80/2013 z dnia 23 września 2013 –  Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii A AKCEPT Finance 

S.A., 
RB 81/2013 z dnia 26 września 2013 –  Uzyskanie od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu 

nabytych należności faktoringowych, 
RB 82/2013 z dnia 27 września 2013 –  Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej, 
RB 83/2013 z dnia 27 września 2013 –  Zawarcie aneksu do umowy kredytowej, 

 
 
3.  Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części miała miejsce w okresie objętym raportem. 
 
W celach emisji znajdujących się w Dokumencie informacyjnym Emitent wskazał, iż środki z emisji akcji serii C  
będą przeznaczone na rozwój usługi faktoringu należności oraz pożyczek krótkoterminowych. Emitent 
przeznaczył pozyskane środki na zwiększenie wartość finansowanego portfela.  
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4.  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym  miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów, w  szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,  otwarcia subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 
publikacji raportu analitycznego. 

 
Emitent informuje, iż na październik 2013 roku nie przewiduje wydarzeń dotyczących Emitenta i mogących być 
istotnymi z punktu widzenia interesów Inwestorów. 
 
Emitent informuje, że Raport miesięczny za październik 2013 roku będzie opublikowany w formie Raportu 
bieżącego w dniu 14.11.2013 roku.  
 
 
5.   Podstawa prawna. 
 
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 
marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 
 
 
6.  Podpisy 
 
 
 
Paweł Barański  -  Prezes Zarządu  -   _____________________ 
 
 

 
Monika Tymińska  -  Członek Zarządu  -   _____________________ 


