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Szanowni Inwestorzy, 
 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności spółki D
2013 roku. Był to okres udany zarów
wartości aktywów w zarządzaniu
okresie skonsolidowany wynik finansowy 
dominującym, wyniósł 4,8 mln PLN. 

W trzecim kwartale 2013 roku kontynuowane były intensywne działania mające na celu 
ugruntowanie silnej pozycji Spółki na rynku. Wśród najważniejszych 
tempa rozwojowi, należy wymienić 
Funduszu DTP NS FIZ – na podstawie zezwolenia wydanego prz
Finansowego, przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości 12 270 tys. PLN,
przygotowania do debiutu na rynku podstawowym GPW, 
wierzytelności, poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz kanałów dystrybucji

W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy miały przede 
uzyskiwane w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności oraz prowizja z 
tytułu udzielonych pożyczek. Ważnym z punktu widzenia pozyskiwania kompetencji do obsługi, 
choć nie tak istotnym wartościowo czynnikiem, mającym wpływ na poziom przychodów, jest 
wzrost liczby portfeli wierzytelności
na zakup nowych portfeli wierzytelności o łącznej 

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

    

    

    
 

 

 

 

 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności spółki DTP S.A.
Był to okres udany zarówno pod względem osiągniętych wyników finansowych, 

wartości aktywów w zarządzaniu, jak i sukcesów w ogólnym rozwoju spółki. W
ynik finansowy grupy kapitałowej, dla której Spółk

n PLN.  

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

należy wymienić przejęcie zarządzania sekurytyzowanymi wi
na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru 

przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości 12 270 tys. PLN,
biutu na rynku podstawowym GPW, zakup nowych portfeli 

poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz kanałów dystrybucji

W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy miały przede 
uzyskiwane w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności oraz prowizja z 

ych pożyczek. Ważnym z punktu widzenia pozyskiwania kompetencji do obsługi, 
choć nie tak istotnym wartościowo czynnikiem, mającym wpływ na poziom przychodów, jest 

liczby portfeli wierzytelności obsługiwanych na zlecenie. Osiągnięte wyniki pozwoliły
portfeli wierzytelności o łącznej wartości ok. 71 mln PLN

Dziękujemy naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom Biznesowym i wszystkim Pracownikom, 
bez których dalszy tak dynamiczny rozwój spółki oraz osiągnięte wyniki nie byłyby możliwe.

chęcamy do zapoznania się z raportem. 
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S.A. za trzeci kwartał 
no pod względem osiągniętych wyników finansowych, 

jak i sukcesów w ogólnym rozwoju spółki. W raportowanym 
Spółka jest podmiotem 

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

przejęcie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami 
ez Komisję Nadzoru 

przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości 12 270 tys. PLN, 
zakup nowych portfeli 

poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz kanałów dystrybucji. 

W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy miały przede wszystkim odzyski 
uzyskiwane w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności oraz prowizja z 

ych pożyczek. Ważnym z punktu widzenia pozyskiwania kompetencji do obsługi, 
choć nie tak istotnym wartościowo czynnikiem, mającym wpływ na poziom przychodów, jest 

Osiągnięte wyniki pozwoliły 
PLN.  

Dziękujemy naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom Biznesowym i wszystkim Pracownikom, 
bez których dalszy tak dynamiczny rozwój spółki oraz osiągnięte wyniki nie byłyby możliwe. 
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Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.

    

 

Siedziba 
Adres 
Telefon 
Fax 
Adres poczty elektronicznej 
Adres strony internetowej 
Przedmiot działalności 
Forma prawna 
KRS 

REGON 
NIP 

Zarząd SpółkiZarząd SpółkiZarząd SpółkiZarząd Spółki    

Skład Zarządu na dzień 12 listopada

1. Michał Handzlik 
2. Paweł Czechowski 
3. Krzysztof Koronkiewicz

Rada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza SpółkiRada Nadzorcza Spółki    

Skład Rady Nadzorczej na dzień 12 listopada

1. Edmund Mzyk  

2. Robert Ditrych  

3. Rafał Godoj  

4. Jakub Ryba   

5. Hubert Rozpędek 

6. Piotr Tutak   

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, 

a) 1.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii A
b) 29.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii B
c) 5.714.000 akcji nieuprzywilejowanych serii C

    

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCEPODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCEPODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCEPODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE    

Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.A.A.A.A.    

DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.DTP S.A.    

Warszawa 
02-672 warszawa, ul. Domaniewska 42 
+48 22 276 66 00 
+48 22 276 66 00 
office@dtpartners.pl 
www.dtpsa.pl 
Holding finansowy 
Spółka akcyjna 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000385173 
142920302 
5213602553 

12 listopada 2013r.: 

Michał Handzlik   Prezes Zarządu 
Czechowski   Członek Zarządu 

Krzysztof Koronkiewicz  Członek Zarządu 

12 listopada 2013r.: 

  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

  Członek Rady Nadzorczej 

   Członek Rady Nadzorczej 

  Członek Rady Nadzorczej 

   Członek Rady Nadzorczej 

  Członek Rady Nadzorczej 

niniejszego raportu, kapitał zakładowy spółki wynosi 3.571

akcji nieuprzywilejowanych  serii A  
29.000.000 akcji nieuprzywilejowanych  serii B  
5.714.000 akcji nieuprzywilejowanych serii C 
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672 warszawa, ul. Domaniewska 42  

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

 

71.400 zł i dzieli się na:  



 

 

 

 

 

 

 

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

Z dniem 16 lipca 2013r. Rada N
podjęła uchwałę dotyczącą odwołania ze stanowiska Członka Zarządu
oraz Pani Renaty Sabały. W skład zarządu powołano nowych Członków Zarządu
Rosińskiego oraz Pana Jacka Pytlińskiego.

Na dzień 30 września 2013r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:  Edmund 
Mzyk, Robert Ditrych, Rafał Godoj
2013r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Kucińskiego a powołało w jego miejsce Pana Huberta Rozpędka.

 

II. II. II. II.     KWARTALNE KWARTALNE KWARTALNE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAKWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAKWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAKWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDA

Skrócone Skrócone Skrócone Skrócone skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sprawozdanie z całkowitych dochodów sprawozdanie z całkowitych dochodów sprawozdanie z całkowitych dochodów 

  

Działalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży 

Koszt własny sprzedaży 

Zysk (strata)Zysk (strata)Zysk (strata)Zysk (strata)    brutto na sprzedażybrutto na sprzedażybrutto na sprzedażybrutto na sprzedaży    

Koszty sprzedaży 

Koszty zarządu 

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 (sZysk (sZysk (sZysk (strata) przed opodatkowaniemtrata) przed opodatkowaniemtrata) przed opodatkowaniemtrata) przed opodatkowaniem    

Podatek dochodowy 

Bieżący podatek dochodowy  

Odroczony podatek dochodowy 

Zysk (strata) netZysk (strata) netZysk (strata) netZysk (strata) netto z działalności to z działalności to z działalności to z działalności 
kontynuowanejkontynuowanejkontynuowanejkontynuowanej    
Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności 
zaniechanejzaniechanejzaniechanejzaniechanej 

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    

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

Z dniem 16 lipca 2013r. Rada Nadzorcza spółki zależnej, tj. Spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. 
podjęła uchwałę dotyczącą odwołania ze stanowiska Członka Zarządu: Pana Krzysztofa Koronkiewicza 

. W skład zarządu powołano nowych Członków Zarządu
osińskiego oraz Pana Jacka Pytlińskiego. 

Na dzień 30 września 2013r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:  Edmund 
Rafał Godoj, Jakub Ryba, Sebastian Kuciński, Piotr Tutak. Dnia 
zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odwołało z funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Kucińskiego a powołało w jego miejsce Pana Huberta Rozpędka.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAKWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAKWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAKWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWENIE FINANSOWENIE FINANSOWENIE FINANSOWE

sprawozdanie z całkowitych dochodów sprawozdanie z całkowitych dochodów sprawozdanie z całkowitych dochodów sprawozdanie z całkowitych dochodów (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)

Nota Nota Nota Nota 
nrnrnrnr    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.07.201301.07.201301.07.201301.07.2013----
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013      

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.201301.01.201301.01.201301.01.2013----
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013      

01.07.201201.07.201201.07.201201.07.2012
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012

 
      

5           35 927                96 651                

7           32 170                65 813                  

    
                                                3 757    3 757    3 757    3 757                                                    30 838    30 838    30 838    30 838                                                            

 
0  0  

7                714                  5 642                  

 
                  0                        62                         

 
- 16                       33                        

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

                                                3 059    3 059    3 059    3 059                                                    25 225    25 225    25 225    25 225                                                            

8                533                  1 147                     

9                722                  1 871                     

 
0   0   

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce 
 

0  0  

    
    

                                                2 870    2 870    2 870    2 870                                              24 501    24 501    24 501    24 501                                                      

10 -           1 964                  3 853                       

                     36                    774                      

    -           2 000                 3 079                      

    
                                                4 834    4 834    4 834    4 834                                              20 648    20 648    20 648    20 648                                                      

 
0000        0000        

    
                                                4 834    4 834    4 834    4 834                                              20 648    20 648    20 648    20 648                                                      

    
0000        0000        

    
                                                4 834    4 834    4 834    4 834                                              20 648    20 648    20 648    20 648                                                      
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, tj. Spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. 
Pana Krzysztofa Koronkiewicza 

. W skład zarządu powołano nowych Członków Zarządu: Pana Konrada 

Na dzień 30 września 2013r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:  Edmund 
an Kuciński, Piotr Tutak. Dnia 6 listopada 

, które odwołało z funkcji Członka 
Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Kucińskiego a powołało w jego miejsce Pana Huberta Rozpędka. 

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWESKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE    

NIE FINANSOWENIE FINANSOWENIE FINANSOWENIE FINANSOWE    

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.07.201201.07.201201.07.201201.07.2012----
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012      

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.201201.01.201201.01.201201.01.2012----
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

      

          11 217                21 742    

            3 260                  6 920    

                                                7 957    7 957    7 957    7 957                                                    14 822    14 822    14 822    14 822    

0 
 

0 

            1 407                  3 967    

                   6                         6    

                  0                         0    

                                                6 556    6 556    6 556    6 556                                                    10 861    10 861    10 861    10 861    

               149                     406  

               736                  1 767    

0    0 

0   0 

                                                5 969    5 969    5 969    5 969                                                      9 500    9 500    9 500    9 500    

                 72                       94    

                 62                      84    

                 10                      10    

                                                5 897    5 897    5 897    5 897                                                      9 406    9 406    9 406    9 406    

0000            0000    

                                                5 897    5 897    5 897    5 897                                                      9 406    9 406    9 406    9 406    

0000            0000    

                                                5 897    5 897    5 897    5 897                                                      9 406    9 406    9 406    9 406    



 

 

 

 

 

 

 

Zysk netto przypadający: 

    Akcjonariuszom jednostki dominującej

    Udziałom niesprawującym kontroli 

  

Całkowity dochód ogółem przypadający:

   Akcjonariuszom jednostki dominującej

   Udziałom niesprawującym kontroli 

  

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)    

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

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 

Należności z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 

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    

    

 
      

uszom jednostki dominującej 
 

            4 834                20 648                  

 
0   0   

 
                                                4 834    4 834    4 834    4 834                                              20 648    20 648    20 648    20 648                                                      

Całkowity dochód ogółem przypadający: 
 

      

Akcjonariuszom jednostki dominującej 
 

            4 834                20 648                  

 
0  0  

 
                                                4 834    4 834    4 834    4 834                                              20 648    20 648    20 648    20 648                                                      

 
      

 
0,14   0,58   

sprawozdanie z sytuacji finansowej sprawozdanie z sytuacji finansowej sprawozdanie z sytuacji finansowej sprawozdanie z sytuacji finansowej (ty(ty(ty(tys. PLN)s. PLN)s. PLN)s. PLN)
  Nota Nota Nota Nota 

nrnrnrnr    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013            
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

    

    

10 1 200  

 
0   

 
19 415  19 415

11 290  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
 

0  

 
 

5  

Należności z tytułu leasingu finansowego 
 

0  

12 0  

 
191  

 
21 10121 10121 10121 101        20 79320 79320 79320 793

 
   

 
0  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
13 10 311 

 

12 110 446  81 277

ności z tytułu podatku dochodowego od 
 

0 
 

 
176  

 
19 638  9 888

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do 
 

0 
 

  140 571140 571140 571140 571        91 71791 71791 71791 717

161 672161 672161 672161 672        112 510112 510112 510112 510

                  

6666    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

      

            5 897                  9 406    

0    0  

                                                5 897    5 897    5 897    5 897                                                      9 406    9 406    9 406    9 406    

      

            5 897                  9 406    

0   0  

                                                5 897    5 897    5 897    5 897                                                      9 406    9 406    9 406    9 406    

      

0,17   0,29 

s. PLN)s. PLN)s. PLN)s. PLN)    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012            
Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

      

      

901   1 010 

0    0 

19 415   19 415 

265   250 

0   0 

21   5 

0   0 

0   0 

191   191 

20 79320 79320 79320 793            20 87120 87120 87120 871    

      

0   0 

511   499 

81 277   78 652 

14   0 

27   40 

9 888   8 941 

0   0 

91 71791 71791 71791 717            88 13288 13288 13288 132    

112 510112 510112 510112 510            109 003109 003109 003109 003    

                        



 

 

 

 

 

 

 

    
    

    
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 

  

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 
Kapitały przypadające akcjonariuszom 
niesprawującym kontroli 

RazemRazemRazemRazem    kapitał własnykapitał własnykapitał własnykapitał 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 krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowe
osób prawnych 

Rezerwy krótkoterminowe 

Przychody przyszłych okresów 

Pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami 
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaży 

Zobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razem

Zobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razem    

Pasywa razemPasywa razemPasywa razemPasywa razem    

  Nota Nota Nota Nota 
nrnrnrnr    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013            

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

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

     

 
3 571  

 
81 025  80 756

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
22 228  

 
20 648  12 638

 
106 824  86 176

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
 

106 824 
 

86 176

 
0 

 

 
106 824106 824106 824106 824        86 17686 17686 17686 176

 
   

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 
 

0   

14 26 700  14 691

 
0  

 

 
3 078  

 
0  

 
0   

 
0   

Zobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razem    
 

29 77829 77829 77829 778        14 70614 70614 70614 706

 
   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
15 16 567 

 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe  
 

7 012  

14 599  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od 
 

13 
 

 
879  

 
0   

 
0   

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami 
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do  0 

 

Zobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razem    
 

25 07025 07025 07025 070        11 62811 62811 62811 628

 
54 84854 84854 84854 848        26 33426 33426 33426 334

 
161 672161 672161 672161 672        112 510112 510112 510112 510

      

7777    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012            

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

      

      

3 571   3 571 

80 756   80 756 

0    0 

0   0 

0    0 

0    0 

1 849   1 383 

12 638   9 406 

86 176   82 944 

86 176   82 944 

0   0 

86 17686 17686 17686 176            82 94482 94482 94482 944    

      

0    0 

14 691   14 794 

0    0 

15   10 

0   0 

0    0 

0    0 

14 70614 70614 70614 706            14 80414 80414 80414 804    

      

3 807   3 419 

7 051   7 000 

534   547 

24   0 

212   289 

0    0 

0    0  

0  0 

11 62811 62811 62811 628            11 25511 25511 25511 255    

26 33426 33426 33426 334            26 05926 05926 05926 059    

112 510112 510112 510112 510            109 003109 003109 003109 003    

0   0 



 

 

 

 

 

 

 

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

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejPrzepływy pieniężne z działalności operacyjnejPrzepływy pieniężne z działalności operacyjnejPrzepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk za rok obrotowy  

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 
Zysk(strata) ze sprzedaży lub zbycia składników 
rzeczowych aktywów trwałych 

Amortyzacja aktywów trwałych 

Inne 

  

Zmiany w kapitale obrotowym: 

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

   Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw 

   Środki pieniężne wygenerowane na 
działalności operacyjnej 

Zapłacony podatek dochodowy 

Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnejoperacyjnejoperacyjnejoperacyjnej    

    
Przepływy pieniężne z działaPrzepływy pieniężne z działaPrzepływy pieniężne z działaPrzepływy pieniężne z działalności lności lności lności 
inwestycyjnejinwestycyjnejinwestycyjnejinwestycyjnej    

Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 

Otrzymane odsetki 

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne 
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych 
aktywów trwałych 

Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / Środki pieniężne netto (wydane) / 
wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością 
inwestycyjnąinwestycyjnąinwestycyjnąinwestycyjną    

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

Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych

Emisja obligacji 

Wpływy z kredytów i pożyczek 

Płatności z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki od obligacji 

sprawozdanie z przepływów pieniężnych sprawozdanie z przepływów pieniężnych sprawozdanie z przepływów pieniężnych sprawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)
  

    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.07.201301.07.201301.07.201301.07.2013----
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013      

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.201301.01.201301.01.201301.01.2013----
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013      

01.07.201201.07.201201.07.201201.07.2012
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejPrzepływy pieniężne z działalności operacyjnejPrzepływy pieniężne z działalności operacyjnejPrzepływy pieniężne z działalności operacyjnej                 

  4 834  20 648  

jęty w rachunku zysków i   
-1 964  3 853  

Przychody (koszty) finansowe ujęte w rachunku   
               187                     723                     

w rachunku   
     -5 786      -35 914      

Zysk(strata) ze sprzedaży lub zbycia składników   
-29  -29  

                 143                     392                     

                   15                       47      

  -2 600   -10 280   

        

należności 
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

  
-4 880      -9 868      

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych   
               122      -1      

zobowiązań z tytułu dostaw   
            7 338      8 119                

  -63                     572      

  
-83   -11 458   

  -527   -615   

Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności   
----610610610610            ----12 07312 07312 07312 073            

  
      

Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych    -291 410      -602 966      

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych            290 454              614 796                

  -100                     469                     

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i wartości   
-87  -435  

Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych   
99  99  

wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością 
        

----1 0441 0441 0441 044            11 96311 96311 96311 963            

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

      

ych   0  0  

  11 782  11 782  

  8  12  

Płatności z tytułu umów leasingu finansowego   -60  -262  

 -357  -1 159  

8888    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    
Za okres Za okres Za okres Za okres 

01.07.201201.07.201201.07.201201.07.2012----
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012      

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.201201.01.201201.01.201201.01.2012----
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

     

5 897   9 406 

72   94 

               940                  1 393    

-7 739      -15 359    

-6   -6 

               113                     337    

-154      -200    

-877   -4 335 

      

61                         6    

-41      -24    

-1 809      -1 799    

-66                     123    

-2 732   -6 029 

333   312 

----2 3992 3992 3992 399            ----5 7175 7175 7175 717    

      

-31 920      -51 988    

          38 103                45 655    

               189                     189    

-15   -96 

33   33 

6 3906 3906 3906 390            ----6 2076 2076 2076 207    

      

0   571 

0   0 

0   7 000 

-130   -252 

-441  -1 303 



 

 

 

 

 

 

 

Odsetki od kredytów i pożyczek 

Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w 
działalności finansowejdziałalności finansowejdziałalności finansowejdziałalności finansowej    

Przepływy pieniężne netto razemPrzepływy pieniężne netto razemPrzepływy pieniężne netto razemPrzepływy pieniężne netto razem    

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

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 
roku obrotowego 

Skrócone sprawozdanie ze zmian w Skrócone sprawozdanie ze zmian w Skrócone sprawozdanie ze zmian w Skrócone sprawozdanie ze zmian w 

  
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    

Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca 
2013 roku2013 roku2013 roku2013 roku    

3 5713 5713 5713 571    

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia        

Emisja 0 

Podział zysku  0 

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
biebiebiebieżącegożącegożącegożącego    

    0000    

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia     

Pokrycie straty   0 

Wypłata dywidendy   0 

Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
września 2013 września 2013 września 2013 września 2013 
roku roku roku roku     

3 5713 5713 5713 571    

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

3 5713 5713 5713 571    

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia        

Emisja 0 

Podział zysku  0 

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

    0000    

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia        

Pokrycie straty   0 

Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
września 2013 września 2013 września 2013 września 2013 
rokurokurokuroku    

3 5713 5713 5713 571    

    
Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca 
2012 roku2012 roku2012 roku2012 roku    

    
3333    571571571571    

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia        

Emisja 0 

  -1 00  -513  

Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w         
11 27311 27311 27311 273            9 8609 8609 8609 860            

        9 6199 6199 6199 619            9 7509 7509 7509 750            

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich   
            9 619                  9 750                  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek   
          10 019                  9 888                  

ne i ich ekwiwalenty na koniec  
19 63819 63819 63819 638            19 63819 63819 63819 638            

    0    

Skrócone sprawozdanie ze zmian w Skrócone sprawozdanie ze zmian w Skrócone sprawozdanie ze zmian w Skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym skonsolidowanym skonsolidowanym skonsolidowanym kapitale własnym kapitale własnym kapitale własnym kapitale własnym 

Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 
zapasowyzapasowyzapasowyzapasowy    

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

wycenywycenywycenywyceny    

Pozostałe Pozostałe Pozostałe Pozostałe 
kapitkapitkapitkapitały ały ały ały 

rezerwowerezerwowerezerwowerezerwowe    

Akcje Akcje Akcje Akcje 
własne własne własne własne 

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

Różnice Różnice Różnice Różnice 
kursowekursowekursowekursowe

81 02581 02581 02581 025    0000    0000    0000    

                

0  0 0  0 

 0  0 0  0 

0000        0000        0000        0000    

    

0   0  0  0 

 0  0  0  0 

81 02581 02581 02581 025    0000    0000    0000    

80 75680 75680 75680 756    0000    0000    0000    

                

0  0 0  0 

269  0 0  0 

    0000        0000    0000        0000    

                

 0  0  0  0 

81 02581 02581 02581 025    0000    0000    0000    

    
80808080    756756756756    

    
0000    

    
0000    

    
0000    

                

0  0 0  0 
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-331   -249 

----902902902902            5 7675 7675 7675 767    

3 0893 0893 0893 089            ----6 1576 1576 1576 157    

            3 089      -6 157    

            5 852                15 098    

8 9418 9418 9418 941            8 9418 9418 9418 941    

   0 

kapitale własnym kapitale własnym kapitale własnym kapitale własnym (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Różnice Różnice Różnice Różnice 
kursowekursowekursowekursowe    

Zyski Zyski Zyski Zyski 
zatrzymanezatrzymanezatrzymanezatrzymane    RazemRazemRazemRazem    

0000    17 39417 39417 39417 394    101 990101 990101 990101 990    

            

 0  0 0000    

 0 0 0000    

    0000    4 8344 8344 8344 834    4 8344 8344 8344 834    

      

 0 0      0000    

 0  0     0000    

0000    22 22822 22822 22822 228    106 824106 824106 824106 824    

0000    1 8491 8491 8491 849    86 17686 17686 17686 176    

            

 0  0 0000    

 0 -269 0000    

    0000    20 64820 64820 64820 648    20 64820 64820 64820 648    

            

 0  0 0 0 0 0     

0000    22 22822 22822 22822 228    106 824106 824106 824106 824    

    
0000    

    
----7 2807 2807 2807 280    

    
77 04777 04777 04777 047    

            

 0  0 0000    



 

 

 

 

 

 

 

Podział zysku   0 

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

    0000    

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia        

Pokrycie straty   0 

Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
września 2012 września 2012 września 2012 września 2012 
rokurokurokuroku    

3 5713 5713 5713 571    

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

3 0003 0003 0003 000    

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia        

Emisja 571 

Wycena programu 
motywacyjnego 

0 

Podział zysku  0 

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

    0000    

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia        

Przeniesienie zysku   0 

Pokrycie straty   0 

Stan na 30Stan na 30Stan na 30Stan na 30    
września 2012 września 2012 września 2012 września 2012 
rokurokurokuroku    

3 5713 5713 5713 571    

 
1.1.1.1. Informacje ogólneInformacje ogólneInformacje ogólneInformacje ogólne        

1.11.11.11.1 Informacje o jednostce dominującejInformacje o jednostce dominującejInformacje o jednostce dominującejInformacje o jednostce dominującej

DTP Spółka Akcyjna powstała 23 marca 2011 r. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajow

Przedmiotem działalności realizowanej przez Spółkę jest działalność holdingowa. Spółki zależne z 
Grupy Kapitałowej prowadzą działalność związaną z obrotem wierzytelnościami oraz udzielaniem 
pożyczek ratalnych. 

Grupa Kapitałowa obejmuje: 
- jednostkę dominującą DTP S.A. 
- jednostki zależne: Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Debt 
Trading Partners Sp. z o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., Finanse 
Ratalne Sp. z o.o., DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie zostały objęte Spółki D
o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., gdyż dane tyc
nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia w sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wyniku Grupy. 

DTP S.A. objęła kontrolę nad konsolidowanymi spółkami zależnymi w następujących terminach: 31 maja 
2011 r. objęła kontrolę nad Debt Tra
oraz DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 1 marca 2012 r. nad 
Finanse Ratalne Sp. z o.o. 

0  0 0  0 

    0000        0000    0000        0000    

                

 0  0  0  0 

80 75680 75680 75680 756    0000    0000    0000    

66 97366 97366 97366 973    0000    12 97112 97112 97112 971    0000    

                

0  0 0  0 

12 971  0 -12 971 0 

812  0 0  0 

    0000        0000    0000        0000    

                

 0  0  0  0 

 0  0  0  0 

80 75680 75680 75680 756    0000    0000    0000    

Informacje o jednostce dominującejInformacje o jednostce dominującejInformacje o jednostce dominującejInformacje o jednostce dominującej    

DTP Spółka Akcyjna powstała 23 marca 2011 r. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 385172.

Przedmiotem działalności realizowanej przez Spółkę jest działalność holdingowa. Spółki zależne z 
Grupy Kapitałowej prowadzą działalność związaną z obrotem wierzytelnościami oraz udzielaniem 

 
jednostki zależne: Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Debt 

Trading Partners Sp. z o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., Finanse 
. z o.o., DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie zostały objęte Spółki Debt Trading
o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., gdyż dane tyc
nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia w sytuacji majątkowej

 

DTP S.A. objęła kontrolę nad konsolidowanymi spółkami zależnymi w następujących terminach: 31 maja 
2011 r. objęła kontrolę nad Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA 
oraz DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 1 marca 2012 r. nad 

10101010    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

 0 0 0000    

    0000    5 8975 8975 8975 897    5 8975 8975 8975 897    

            

 0  0 0 0 0 0     

0000    ----1 3831 3831 3831 383    82 94482 94482 94482 944    

0000    ----    9 9779 9779 9779 977    72 96772 96772 96772 967    

            

 0  0 571571571571    

0 0 0000    

 0 -812 0000    

    0000    9 4069 4069 4069 406    9 4069 4069 4069 406    

            

 0  0 0 0 0 0     

 0  0 0 0 0 0     

0000    ----1 3831 3831 3831 383    82 94482 94482 94482 944    

DTP Spółka Akcyjna powstała 23 marca 2011 r. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla 
ego Rejestru Sądowego, nr KRS 385172. 

Przedmiotem działalności realizowanej przez Spółkę jest działalność holdingowa. Spółki zależne z 
Grupy Kapitałowej prowadzą działalność związaną z obrotem wierzytelnościami oraz udzielaniem 

jednostki zależne: Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Debt 
Trading Partners Sp. z o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., Finanse 

. z o.o., DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 

rading Partners Sp. z 
o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., gdyż dane tych  jednostek są 
nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia w sytuacji majątkowej 

DTP S.A. objęła kontrolę nad konsolidowanymi spółkami zależnymi w następujących terminach: 31 maja 
ding Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA 

oraz DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 1 marca 2012 r. nad 



 

 

 

 

 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za następujące okresy: o
do 30 września 2013 r., dane porównywalne od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. 

1.21.21.21.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze 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 Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

2.12.12.12.1 OświaOświaOświaOświadczenie o zgodnościdczenie o zgodnościdczenie o zgodnościdczenie o zgodności

Niniejsze skrócone skonsolidowane 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię 
Europejską (UE). Śródroczne skonsolidowane 
według tych samych zasad (polityki) rachunkowości, co ostatnie roczne 
finansowe ze względu na fakt, że do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2013 rok Grupa DTP 
S.A. zaczęła stosować Międzynarodowe S
standardów rachunkowości. Skutki zmiany stosowanych zasad rachunkowości zostały 
zaprezentowane w nocie 16.  

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

Grupa DTP S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.06.2013 r. Sprawozdania jednostkowe 
spółek zależnych są doprowadzane do jednolitych zasad rachunkowości stosowanych w Grupie.

3.3.3.3. Stosowane najważniejsze zasady rachunkowośStosowane najważniejsze zasady rachunkowośStosowane najważniejsze zasady rachunkowośStosowane najważniejsze zasady rachunkowoś

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 sprawozdań finansowych nie istnieją żadne 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynu
Kapitałowej DTP S.A. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej. Najważniejsze zasady rachunkow
stosowane przez Grupę zostały przedstawione poniżej.

3.23.23.23.2 Ujęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedaży

3.2.1 Przychody z windykacji3.2.1 Przychody z windykacji3.2.1 Przychody z windykacji3.2.1 Przychody z windykacji    

Przychody z windykacji nabytych portfeli wierzytelności obejmują przychody z rzeczywistych wpłat 
dokonywanych przez wierzycieli na wydziel
przychody wynikające z wyceny wierzytelności do wartości godziwej dokonywanej na poszczególne dni 
bilansowe. 

Koszty nabycia wierzytelności, współmierne do przychodów, ujmowane są proporcjonalnie do 
wielkości uzyskanych wpływów z poszczególnych pakietów i wynikają z poniesionych nakładów na 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za następujące okresy: o
do 30 września 2013 r., dane porównywalne od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. 

Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza    

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą 
onalną 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 Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

dczenie o zgodnościdczenie o zgodnościdczenie o zgodnościdczenie o zgodności    

skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone 
według tych samych zasad (polityki) rachunkowości, co ostatnie roczne skonsolidowane 
finansowe ze względu na fakt, że do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2013 rok Grupa DTP 
S.A. zaczęła stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w miejsce polskich 
standardów rachunkowości. Skutki zmiany stosowanych zasad rachunkowości zostały 

Dobrowolna zmiana zasad rachunkowościDobrowolna zmiana zasad rachunkowościDobrowolna zmiana zasad rachunkowościDobrowolna zmiana zasad rachunkowości    

Grupa DTP S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.06.2013 r. Sprawozdania jednostkowe 
spółek zależnych są doprowadzane do jednolitych zasad rachunkowości stosowanych w Grupie.

Stosowane najważniejsze zasady rachunkowośStosowane najważniejsze zasady rachunkowośStosowane najważniejsze zasady rachunkowośStosowane najważniejsze zasady rachunkowościcicici    

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez podmioty z Grupy 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej. Najważniejsze zasady rachunkow
stosowane przez Grupę zostały przedstawione poniżej. 

Ujęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedaży    

Przychody z windykacji nabytych portfeli 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 

Koszty nabycia wierzytelności, współmierne do przychodów, ujmowane są proporcjonalnie do 
uzyskanych wpływów z poszczególnych pakietów i wynikają z poniesionych nakładów na 

11111111    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za następujące okresy: od 1 stycznia 2013 r. 
do 30 września 2013 r., dane porównywalne od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r.  

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych. Polski złoty jest walutą 
onalną 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 Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej     

sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię 

nie zostało sporządzone 
skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe ze względu na fakt, że do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2013 rok Grupa DTP 
tandardy Sprawozdawczości Finansowej w miejsce polskich 

standardów rachunkowości. Skutki zmiany stosowanych zasad rachunkowości zostały 

finansowe według MSSF na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.06.2013 r. Sprawozdania jednostkowe 
spółek zależnych są doprowadzane do jednolitych zasad rachunkowości stosowanych w Grupie. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne 

acji działalności gospodarczej przez podmioty z Grupy 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej. Najważniejsze zasady rachunkowości 

Przychody z windykacji nabytych portfeli wierzytelności obejmują przychody z rzeczywistych wpłat 
one rachunki bankowe (przychody z odzysków) oraz 

przychody wynikające z wyceny wierzytelności do wartości godziwej dokonywanej na poszczególne dni 

Koszty nabycia wierzytelności, współmierne do przychodów, ujmowane są proporcjonalnie do 
uzyskanych wpływów z poszczególnych pakietów i wynikają z poniesionych nakładów na 



 

 

 

 

 

 

 

zakup pakietu. Koszty te w sprawozdaniu z całkowitych dochodów pomniejszają przychody z windykacji 
wierzytelności. 

3.2.2 Przychody z tyt. udzielania pożyczek3.2.2 Przychody z tyt. udzielania pożyczek3.2.2 Przychody z tyt. udzielania pożyczek3.2.2 Przychody z tyt. udzielania pożyczek

Przychody z tytułu udzielania pożyczek obejmują prowizję należną Grupie, wyliczoną procentowo od 
wartości i ilości udzielonych pożyczek.

3.2.3 Przychody z tyt. odsetek i dywidend3.2.3 Przychody z tyt. odsetek i dywidend3.2.3 Przychody z tyt. odsetek i dywidend3.2.3 Przychody z tyt. odsetek i dywidend

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjona
do otrzymania płatności. Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu 
powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy oprocentowania.

3.33.33.33.3 Wartość firmy Wartość firmy Wartość firmy Wartość firmy     

Wartość firmy powstaje w związku z przejęciem jednostek zależnych. Grupa rozpoznaje wartość firmy 
jako wartość godziwą przekazanej zapłaty wliczając rozpoznaną wartość udziałów niekontrolujących 
w jednostce przejmowanej, pomniejszoną o wartość netto nabytych identyfikowalny
przejętych zobowiązań wycenianych na dzień nabycia w wartości godziwej.

Wartość firmy nie jest amortyzowana. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego wartość firmy jest 
testowana pod kątem utraty wartości. Po początkowym ujęciu wartość firmy j
ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

3.43.43.43.4 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 t
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 
finansowy, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży oraz pożyczki i należności. Klasyfikacja zależ
finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia.

3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia lub wyceniane 
przez wynik finansowy. Aktywa finansowe są wyznaczane do wycenianych według wartości godziwej 
przez wynik finansowy, jeśli Grupa aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie 
kupna i sprzedaży na podstawie ich warto

Do kategorii tej Grupa zalicza nabyte portfele wierzytelności. Nabyte portfele wierzytelności są to 
masowe pakiety przeterminowanych zobowiązań konsumenckich, nabywane przez Grupę w ramach 
umów cesji wierzytelności za cenę znacząco niższą od 
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 działalnoś
wartość godziwą. 

Portfele wierzytelności ujmowane są początkowo w księgach według ceny nabycia.

zakup pakietu. Koszty te w sprawozdaniu z całkowitych dochodów pomniejszają przychody z windykacji 

3.2.2 Przychody z tyt. udzielania pożyczek3.2.2 Przychody z tyt. udzielania pożyczek3.2.2 Przychody z tyt. udzielania pożyczek3.2.2 Przychody z tyt. udzielania pożyczek    

tułu udzielania pożyczek obejmują prowizję należną Grupie, wyliczoną procentowo od 
wartości i ilości udzielonych pożyczek. 

3.2.3 Przychody z tyt. odsetek i dywidend3.2.3 Przychody z tyt. odsetek i dywidend3.2.3 Przychody z tyt. odsetek i dywidend3.2.3 Przychody z tyt. odsetek i dywidend    

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjona
do otrzymania płatności. Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu 
powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu 
efektywnej stopy oprocentowania. 

taje w związku z przejęciem jednostek zależnych. Grupa rozpoznaje wartość firmy 
jako wartość godziwą przekazanej zapłaty wliczając rozpoznaną wartość udziałów niekontrolujących 
w jednostce przejmowanej, pomniejszoną o wartość netto nabytych identyfikowalny
przejętych zobowiązań wycenianych na dzień nabycia w wartości godziwej. 

Wartość firmy nie jest amortyzowana. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego wartość firmy jest 
testowana pod kątem utraty wartości. Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana według 
ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

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 

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. 

3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do zbycia lub wyceniane 
przez wynik finansowy. Aktywa finansowe są wyznaczane do wycenianych według wartości godziwej 
przez wynik finansowy, jeśli Grupa aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie 
kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości godziwej. 

Do kategorii tej Grupa zalicza nabyte portfele wierzytelności. Nabyte portfele wierzytelności są to 
masowe pakiety przeterminowanych zobowiązań konsumenckich, nabywane przez Grupę w ramach 
umów cesji wierzytelności za cenę znacząco niższą od wartości nominalnej tych zobowiązań. Grupa 
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 Grupy w odniesieniu do tych portfeli są oceniane w oparciu o ich 

Portfele wierzytelności ujmowane są początkowo w księgach według ceny nabycia.
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zakup pakietu. Koszty te w sprawozdaniu z całkowitych dochodów pomniejszają przychody z windykacji 

tułu udzielania pożyczek obejmują prowizję należną Grupie, wyliczoną procentowo od 

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy 
do otrzymania płatności. Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu 
powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu 

taje w związku z przejęciem jednostek zależnych. Grupa rozpoznaje wartość firmy 
jako wartość godziwą przekazanej zapłaty wliczając rozpoznaną wartość udziałów niekontrolujących 
w jednostce przejmowanej, pomniejszoną o wartość netto nabytych identyfikowalnych aktywów i 

Wartość firmy nie jest amortyzowana. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego wartość firmy jest 
est wykazywana według 

ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży, jeśli 
erminie 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 

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

y od charakteru i przeznaczenia aktywów 

3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa 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 Grupa aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie 

Do kategorii tej Grupa zalicza nabyte portfele wierzytelności. Nabyte portfele wierzytelności są to 
masowe pakiety przeterminowanych zobowiązań konsumenckich, nabywane przez Grupę w ramach 

wartości nominalnej tych zobowiązań. Grupa 
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 

ci Grupy w odniesieniu do tych portfeli są oceniane w oparciu o ich 

Portfele wierzytelności ujmowane są początkowo w księgach według ceny nabycia. 



 

 

 

 

 

 

 

Nabyte portfele wierzytelności Grupa 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 pienię

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

3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

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

3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu Grupy 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 be
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 pieniężnyc
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. 

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 zam
danego składnika aktywów wykazywana jest w rachunku zysków i strat, zaś pozostałe zmiany ujmuje się 
w kapitale własnym. 

3.4.4 Pożyczki i należności3.4.4 Pożyczki i należności3.4.4 Pożyczki i należności3.4.4 Pożyczki i należności    

Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o stał
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 ods
procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne.

3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych

Aktywa finansowe, oprócz tych wycenianych w wartości godziwej przez
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 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 dowód utraty wartości.

Nabyte portfele wierzytelności Grupa wycenia nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału 
endarzowego. 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.

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

3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności    

aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub 
negocjowalnych warunkach płatności oraz stałych terminach wymagalności, które Grupa chce i może 
utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności klasyfikuje się jako inwestycje utrzymywa
wymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie stosując metodę efektywnego 
oprocentowania po pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego 

3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży    

obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu Grupy 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 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 aktualizacji ujmuje się w rachunku zysków i strat 

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 wykazywana jest w rachunku zysków i strat, zaś pozostałe zmiany ujmuje się 

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 
procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne.

3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych    

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 

wiązane 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 

ywny dowód utraty wartości. 
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Nabyte portfele wierzytelności Grupa wycenia nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału 
endarzowego. Wartość nabytych portfeli wierzytelności na dzień wyceny ustala się według 

wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej obliczonej przy zastosowaniu modelu estymacji opartego 
żnych. 

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

aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub 
negocjowalnych warunkach płatności oraz stałych terminach wymagalności, które Grupa 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 

obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu Grupy i znajdujące się w 
obrocie na aktywnym rynku, klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wykazuje w wartości 

zpośrednio 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 

h, 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 

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 

ortyzowanego kosztu historycznego 
danego składnika aktywów wykazywana jest w rachunku zysków i strat, zaś pozostałe zmiany ujmuje się 

ych 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 

etkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne. 

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 

wiązane 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 



 

 

 

 

 

 

 

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 utrat
procesie windykacji należności; wzrost liczby nieterminowych płatności przekraczających średnio 90 
dni, a także obserwowalne zmiany w warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają z
przypadkami nieterminowych spłat 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 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
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 aktualizującego ujmuje się w rachun
przychodów i kosztów operacyjnych.

Z wyjątkiem instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli w kolejnym okresie 
obrachunkowym kwota odpisu z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to mo
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 przekracza kwot
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 rachu
zwiększenia wartości godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się bezpośrednio w 
kapitale własnym. 

3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą podlegać reklasyfikacji do pożyczek udzi
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 dostępny
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. 

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 z
przypadkami nieterminowych spłat 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 

ch 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 
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
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 aktualizującego ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych. 

Z wyjątkiem instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeśli w kolejnym okresie 
obrachunkowym kwota odpisu z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to mo
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 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 rachu
zwiększenia wartości godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się bezpośrednio w 

3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą podlegać reklasyfikacji do pożyczek udzi
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 

eniane 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 

iwa 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 
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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 

y 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 

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

ch przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną 

Wartość bilansową składnika aktywów finansowych pomniejsza się o odpis z tytułu utraty wartości 
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 konta odpisu aktualizującego. Natomiast jeśli uprzednio odpisane kwoty zostaną później 
odzyskane, dokonuje się odpowiedniego uznania konta odpisu aktualizującego. Zmiany wartości 

ku zysków i strat w pozycji pozostałych 

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 

y zamortyzowanego kosztu, powstającego gdyby 

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 

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 

eniane w wartości godziwej przez wynik finansowy inne niż instrumenty 
pochodne oraz aktywa wyceniane według wartości godziwej według opcji wyceny w wartości godziwej, 

ch 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 

jeżeli instrument nie spełnia definicji pożyczek udzielonych i należności własnych, reklasyfikacja do 
aktywów dostępnych do sprzedaży lub aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności, jest 

iwa 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 



 

 

 

 

 

 

 

Powyższe reklasyfikacje odbywają się po wartości godziwej z

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów 
utrzymywanych do terminu wymagalności i odwrotnie.

3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych

Grupa wyksięgowuje składnik aktywów finansowych wyłącznie 
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 Grupa 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 
potencjalnych płatności. Jeśli natomiast Grupa zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z 
przeniesionym składnikiem aktywów, to nadal ujmuje stosowny składnik aktywów finansowych.

3.53.53.53.5 Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemiZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemiZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemiZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemi

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

3.5.1 Instrumenty kapitałowe3.5.1 Instrumenty kapitałowe3.5.1 Instrumenty kapitałowe3.5.1 Instrumenty kapitałowe    

Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udz
odjęciu wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę ujmuje się w 
kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu bezpośrednich kosztów emisji.

Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży mogą być prezentowane jak
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 podporządkowa

instrumenty w tej klasie mają identyczne cechy;
c) instrument nie posiada innych cech, które odpowiadałyby definicji zobowiązania finansowego; oraz
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 jednostki (z wyłączeniem oddziaływania 
samego instrumentu). Wynik finansowy lub zmianę ujętych aktywów netto 
zgodnie z odpowiednimi MSSF. Podmiot nie może posiadać innych instrumentów, które znacząco 
zawężałby lub wyznaczały stałą kwotę zwrotu dla posiadacza instrumentu finansowego z opcją 
sprzedaży. 

Kryteria klasyfikacji jako kapitału włas
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 
sprawujących nad nią kontroli i zostały przedstawione jako kapitał własny w sprawozdaniu 
finansowym tej spółki, w skonsolidowanym sprawozdaniu finan
ponieważ nie będzie on najbardziej podporządkowanym instrumentem w grupie kapitałowej.

 

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. 

3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych    

Grupa 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 

odmiot. Jeżeli Grupa 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 
potencjalnych płatności. Jeśli natomiast Grupa zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z 
przeniesionym składnikiem aktywów, to nadal ujmuje stosowny składnik aktywów finansowych.

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemiZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemiZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemiZobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupętowane przez Grupętowane przez Grupętowane przez Grupę

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

Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po 
odjęciu wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę 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: 

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

dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowa
instrumenty w tej klasie mają identyczne cechy; 
instrument nie posiada innych cech, które odpowiadałyby definicji zobowiązania finansowego; oraz
suma przewidywanych przepływów pieniężnych przypadających na ten instrument w okresie jego 

aty 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 kwotę zwrotu dla posiadacza instrumentu finansowego z opcją 

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 

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

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 

odmiot. Jeżeli Grupa 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 Grupa zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane z 
przeniesionym składnikiem aktywów, to nadal ujmuje stosowny składnik aktywów finansowych. 

towane przez Grupętowane przez Grupętowane przez Grupętowane przez Grupę    

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

iał w aktywach podmiotu po 
odjęciu wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Grupę ujmuje się w 

o kapitał własny wtedy i tylko 

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

dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie 

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

aty 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 

wycenia się w tym celu 
zgodnie z odpowiednimi MSSF. Podmiot nie może posiadać innych instrumentów, które znacząco 
zawężałby lub wyznaczały stałą kwotę zwrotu dla posiadacza instrumentu finansowego z opcją 

nego 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 

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 

sowym ujmowane są jako zobowiązanie, 
ponieważ nie będzie on najbardziej podporządkowanym instrumentem w grupie kapitałowej. 



 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe

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

 

3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

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

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 Grupa 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 

innych warunkach; lub 
• składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów 

tych grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z 
udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której 
informacje o grupowaniu aktywów są przeka

• 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 f

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 zobowi

3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe 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 okresi
procentowa to stopa faktycznie dyskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie 
użytkowania danego zobowiązania lub, w razie potrzeby, w okresie krótszym.

3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych

Grupa wyksięgowuje zobowiązania finansowe wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania 
Grupy zostaną wykonane, unieważnione lub gdy wygasną.

4.4.4.4. Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewnościPodstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewnościPodstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewnościPodstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności

Zarząd DTP S.A zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założ
wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia 

3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe    

Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
ako pozostałe zobowiązania finansowe. 

3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 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 zbycia, jeżeli: 
zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie; 
stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie 

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 
udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, 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. 

3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe 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 

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 okresi
procentowa to stopa faktycznie dyskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie 
użytkowania danego zobowiązania lub, w razie potrzeby, w okresie krótszym. 

3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych    

owiązania finansowe wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania 
Grupy zostaną wykonane, unieważnione lub gdy wygasną. 

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

Zarząd DTP S.A zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot 
wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia 
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Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy    

Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako 

stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie 
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 
 

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

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 Grupy, w ramach której 

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

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 

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 

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 

owiązania finansowe wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania 

eń 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 szacunkowy

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 z
bieżącym. 

4.14.14.14.1 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 przez zarząd w 
procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i maj
sprawozdaniu finansowym. 

4.1.1 Ujęcie przychodów4.1.1 Ujęcie przychodów4.1.1 Ujęcie przychodów4.1.1 Ujęcie przychodów    

Część przychodów Grupy pochodzi z tytułu wyceny aktywów finansowych. Zarząd oceniając szacunki 
związane z wyceną weryfikuje jednocześnie szacunek ujętych przychodów.

4.24.24.24.2 Podstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewnościPodstawy 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 następn

4.2.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych4.2.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych4.2.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych4.2.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych

Zarząd dokonuje osądu wybierając odpowiednią metodę wyceny instrumentów finansowych 
nienotowanych na aktywnym rynku. Stosuje się metody wyceny stosowane powszechnie przez 
praktyków rynkowych. Posiadane przez Grupę nabyte portfele wierzytelności wycenia się przy użyciu 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o założenia potwierdzone, na ile to możliwe, 
dającymi się zaobserwować cenami czy stopami rynkowymi. Zarząd zweryfikował wartość
przepływów pieniężnych z windykacji wierzytelności oraz stopę dyskonta.

4.2.2 Utrata wartości firmy4.2.2 Utrata wartości firmy4.2.2 Utrata wartości firmy4.2.2 Utrata wartości firmy    
    
Stwierdzenie, czy wartość firmy uległa obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej wszystkich 
jednostek generujących przepływy pieniężne, 
obliczyć wartość użytkową, zarząd musi oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną 
jednostkę i ustalić właściwą stopę dyskonta, konieczną do obliczenia wa
przepływów. Na dzień bilansowy wartość bilansowa wartości firmy wyniosła 19,4 mln PLN. 
Przeprowadzony test na utratę wartości nie wykazał utraty wartości składnika aktywów na dzień 
bilansowy. 

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 

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 przez zarząd w 
procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w 

Część przychodów Grupy pochodzi z tytułu wyceny aktywów finansowych. Zarząd oceniając szacunki 
związane z wyceną weryfikuje jednocześnie szacunek ujętych przychodów. 

Podstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewnościPodstawy 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. 

4.2.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych4.2.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych4.2.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych4.2.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych    

Zarząd dokonuje osądu wybierając odpowiednią metodę wyceny instrumentów finansowych 
nienotowanych na aktywnym rynku. Stosuje się metody wyceny stosowane powszechnie przez 

. Posiadane przez Grupę nabyte portfele wierzytelności wycenia się przy użyciu 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o założenia potwierdzone, na ile to możliwe, 
dającymi się zaobserwować cenami czy stopami rynkowymi. Zarząd zweryfikował wartość
przepływów pieniężnych z windykacji wierzytelności oraz stopę dyskonta. 

Stwierdzenie, czy wartość firmy uległa obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej wszystkich 
jednostek generujących przepływy pieniężne, do których wartość firmy została przypisana. Chcąc 
obliczyć wartość użytkową, zarząd musi oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną 
jednostkę i ustalić właściwą stopę dyskonta, konieczną do obliczenia wa

dzień bilansowy wartość bilansowa wartości firmy wyniosła 19,4 mln PLN. 
Przeprowadzony test na utratę wartości nie wykazał utraty wartości składnika aktywów na dzień 
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opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą 

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 

miana dotyczy ich na równi z okresem 

Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami, dokonane przez zarząd w 
ące największy wpływ na wartości ujęte w 

Część przychodów Grupy pochodzi z tytułu wyceny aktywów finansowych. Zarząd oceniając szacunki 

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku 
niepewności na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości 

Zarząd dokonuje osądu wybierając odpowiednią metodę wyceny instrumentów finansowych 
nienotowanych na aktywnym rynku. Stosuje się metody wyceny stosowane powszechnie przez 

. Posiadane przez Grupę nabyte portfele wierzytelności wycenia się przy użyciu 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o założenia potwierdzone, na ile to możliwe, 
dającymi się zaobserwować cenami czy stopami rynkowymi. Zarząd zweryfikował wartość przyszłych 

Stwierdzenie, czy wartość firmy uległa obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej wszystkich 
do których wartość firmy została przypisana. Chcąc 

obliczyć wartość użytkową, zarząd musi oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną 
jednostkę i ustalić właściwą stopę dyskonta, konieczną do obliczenia wartości bieżącej tych 

dzień bilansowy wartość bilansowa wartości firmy wyniosła 19,4 mln PLN. 
Przeprowadzony test na utratę wartości nie wykazał utraty wartości składnika aktywów na dzień 



 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.5. PrzychodyPrzychodyPrzychodyPrzychody    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Analiza przychodów ze sprzedaży przedstawia się następuj

  
Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    
Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

   Przychody ze sprzedaży 
produktów 

0  

   Przychody ze świadczenia usług 96 651 

   Przychody ze sprzedaży towarów 0  

   Przychody ze sprzedaży 
materiałów 

0  

  96 65196 65196 65196 651    

    

6.6.6.6. Segmenty operacyjneSegmenty operacyjneSegmenty operacyjneSegmenty operacyjne    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    
 

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach: windykacji wierzytelności oraz udzielaniu pożyczek ratalnych. Poniżej zaprezen
o wynikach oraz aktywach i zobowiązaniach przypisanych do wyżej wymienionych s

Okres zakończony 30.09.2013Okres zakończony 30.09.2013Okres zakończony 30.09.2013Okres zakończony 30.09.2013    
Windykacja Windykacja Windykacja Windykacja 

wierzytelnościwierzytelnościwierzytelnościwierzytelności

Przychody ze sprzedaży 
Sprzedaż na zewnątrz 40 924

Sprzedaż między 
segmentami 

Koszty segmentu  

Koszty sprzedaży 
zewnętrznej 

16 421

Koszty sprzedaży między 
segmentami 

Zysk/ (strata) segmentuZysk/ (strata) segmentuZysk/ (strata) segmentuZysk/ (strata) segmentu    24 61124 61124 61124 611

Analiza przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: 

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

0  

21 742 

0  

0  

21 74221 74221 74221 742    

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach: windykacji wierzytelności oraz udzielaniu pożyczek ratalnych. Poniżej zaprezen
o wynikach oraz aktywach i zobowiązaniach przypisanych do wyżej wymienionych segmentów. 

Działalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowana    

Działalność Działalność Działalność Działalność 
zaniechanazaniechanazaniechanazaniechana    

KorektyKorektyKorektyKorekty
Windykacja Windykacja Windykacja Windykacja 

wierzytelnościwierzytelnościwierzytelnościwierzytelności    

Udzielanie Udzielanie Udzielanie Udzielanie 
pożyczek pożyczek pożyczek pożyczek 

ratalnychratalnychratalnychratalnych    
PozostałePozostałePozostałePozostałe    

40 924 55 727 0 0 

108 0 0 0 

16 421 54 796 238 0 

0 54 54 0 

24 61124 61124 61124 611    877877877877    ----292292292292    0000    
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Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach: windykacji wierzytelności oraz udzielaniu pożyczek ratalnych. Poniżej zaprezentowano informację 

KorektyKorektyKorektyKorekty    
Wyłączenia Wyłączenia Wyłączenia Wyłączenia 

konsolidacyjnekonsolidacyjnekonsolidacyjnekonsolidacyjne    
OgółemOgółemOgółemOgółem    

0 0 96 651 

0 108 0 

0 0 71 455 

0 108 0 

0000    0000    25 19625 19625 19625 196    



 

 

 

 

 

 

 

Przychody z tytułu odsetek 

Koszty z tytułu odsetek 

Inne pozycje przychodów 

Inne pozycje kosztów  

Udział w zyskach (stratach) jednostek 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 
wycenianych metodą praw własności 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniemZysk/(strata) przed opodatkowaniemZysk/(strata) przed opodatkowaniemZysk/(strata) przed opodatkowaniem    23 31123 31123 31123 311

Podatek dochodowy 

Zysk/ (strata) netto Zysk/ (strata) netto Zysk/ (strata) netto Zysk/ (strata) netto     19 78819 78819 78819 788

Aktywa ogółemAktywa ogółemAktywa ogółemAktywa ogółem    128 452128 452128 452128 452

Aktywa segmentu 128 452

Aktywa nieprzypisane  

Zobowiązania ogółemZobowiązania ogółemZobowiązania ogółemZobowiązania ogółem    32 09432 09432 09432 094

Zobowiązania segmentu 32 094

Zobowiązania nieprzypisane  

Pozostałe informacje dotyczące segmentuPozostałe informacje dotyczące segmentuPozostałe informacje dotyczące segmentuPozostałe informacje dotyczące segmentu    

Nakłady inwestycyjne 

- rzeczowe aktywa trwałe 

- wartości niematerialne 

- nieruchomości inwestycyjne 

Amortyzacja  

Odpisy aktualizujące wartości aktywów 
finansowych i niefinansowych 

Istotne pozostałe koszty niepieniężne 

 
 

 

 

211 454 693   

1 223 437 9 0 

634 10 0 0 

922 106 0 0 

 0  0  0  0 

23 31123 31123 31123 311    798798798798    392392392392    0000    

3 523 159 96 0 

19 78819 78819 78819 788    639639639639    296296296296    0000    

128 452128 452128 452128 452    27 627 627 627 671717171    5 7795 7795 7795 779    0000    

128 452 27 671 5 779 0 

0 0 0 0 

32 09432 09432 09432 094    22 63622 63622 63622 636    348348348348    0000    

32 094 22 636 348 0 

 0  0  0  0 

    

679 100 15 0 

587 0 12 0 

92 100 3 0 

0 0 0 0 

274 74 44 0 

 0  0  0  0 

 0  0  0  0 
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0 211 1 147 

0   1 669 

0 582 62 

0 793 235 

 0  0 0 

0000    0000    24 50124 50124 50124 501    

0 -75 3 853 

0000    75757575    20 64820 64820 64820 648    

0000    230230230230    161 672161 672161 672161 672    

0 230 161 672 

0 0 0 

0000    230230230230    54 84854 84854 84854 848    

0 230 54 848 

 0  0 0 

   

0 0 794 

0 0 599 

0 0 195 

0 0 0 

0 0 392 

 0  0 0 

 0  0 0 



 

 

 

 

 

 

 

Okres zakończony 30.09.2012Okres zakończony 30.09.2012Okres zakończony 30.09.2012Okres zakończony 30.09.2012    
Windykacja Windykacja Windykacja Windykacja 

wierzytelnościwierzytelnościwierzytelnościwierzytelności

Przychody ze sprzedaży 
Sprzedaż na zewnątrz 

Sprzedaż między 
segmentami 

Koszty segmentu  

Koszty sprzedaży 
zewnętrznej 
Koszty sprzedaży między 
segmentami 

Zysk/ (strata) segmentuZysk/ (strata) segmentuZysk/ (strata) segmentuZysk/ (strata) segmentu    

Przychody z tytułu odsetek 

Koszty z tytułu odsetek 

Inne pozycje przychodów 

Inne pozycje kosztów  

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw 
własności 

Zysk/(strata) przed opodatkowaZysk/(strata) przed opodatkowaZysk/(strata) przed opodatkowaZysk/(strata) przed opodatkowaniemniemniemniem    

Podatek dochodowy 

Zysk/ (strata) netto Zysk/ (strata) netto Zysk/ (strata) netto Zysk/ (strata) netto     

Aktywa ogółemAktywa ogółemAktywa ogółemAktywa ogółem    

Aktywa segmentu 

Aktywa nieprzypisane  

Zobowiązania ogółemZobowiązania ogółemZobowiązania ogółemZobowiązania ogółem    

Zobowiązania segmentu 

Zobowiązania nieprzypisane  

Pozostałe informacje dotyczące segmentuPozostałe informacje dotyczące segmentuPozostałe informacje dotyczące segmentuPozostałe informacje dotyczące segmentu    

Nakłady inwestycyjne 

Działalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowanaDziałalność kontynuowana    

Działalność Działalność Działalność Działalność 
zaniechanazaniechanazaniechanazaniechana    

KorektKorektKorektKorektyyyy    
Windykacja Windykacja Windykacja Windykacja 

wierzytelnościwierzytelnościwierzytelnościwierzytelności    

Udzielanie Udzielanie Udzielanie Udzielanie 
pożyczek pożyczek pożyczek pożyczek 

ratalnychratalnychratalnychratalnych    
PozostałePozostałePozostałePozostałe    

19 543 2 007 192 0 0 

910 0   0 0 

9 225 1 441 221 0 0 

0 808 102 0 0 

11 22811 22811 22811 228    ----242242242242    ----131131131131    0000    0000    

166 60 180 0 0 

1 329 231 0 0 0 

67 0 196 0 0 

464 0 0 0 0 

 0  0  0  0  0 

9 6689 6689 6689 668    ----413413413413    245245245245    0000    0000    

0 84 107 0 0 

9 6689 6689 6689 668    ----497497497497    138138138138    0000    0000    

100 091100 091100 091100 091    8 5598 5598 5598 559    504504504504    0000    0000    

100 091 8 559 504 0 0 

0 0 0 0 0 

16 92316 92316 92316 923    9 0059 0059 0059 005    282282282282    0000    0000    

16 923 9 005 282 0 0 

 0  0  0  0  0 

     

130 196 329 0 0 
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Wyłączenia Wyłączenia Wyłączenia Wyłączenia 

konsolidacyjnekonsolidacyjnekonsolidacyjnekonsolidacyjne    
OgółemOgółemOgółemOgółem    

 0 21 742 

 910 0 

 0 10 887 

 910 0 

    0000    10 85510 85510 85510 855    

 0 406 

 0 1 560 

 257 6 

 257 207 

  0 0 

    0000    9 5009 5009 5009 500    

 97 94 

    ----97979797    9 4069 4069 4069 406    

    151151151151    109 003109 003109 003109 003    

 151 109 003 

 0 0 

    151151151151    26 05926 05926 05926 059    

 151 26 059 

  0 0 

   

 0 655 



 

 

 

 

 

 

 

- rzeczowe aktywa trwałe 

- wartości niematerialne 

- nieruchomości inwestycyjne 

Amortyzacja  

Odpisy aktualizujące wartości aktywów finansowych i 
niefinansowych 

Istotne pozostałe koszty niepieniężne 

 
 
 
Grupa działa wyłącznie na rynku polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 127 327 0 0 

56 69 2 0 0 

0 0 0 0 0 

320 4 13 0 0 

 0  0  0  0  0 

 0  0  0  0  0 
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 0 528 

 0 127 

 0 0 

 0 337 

  0 0 

  0 0 



 

 

 

 

 

 

 

Przychody od głównych kontrahentów (przekraczających 10% przychodów Grupy):

Okres zakończony 30.09.2013Okres zakończony 30.09.2013Okres zakończony 30.09.2013Okres zakończony 30.09.2013    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)

    

KontrahentKontrahentKontrahentKontrahent    PrzyPrzyPrzyPrzychódchódchódchód

Kontrahent 1 37 632

 

W okresie zakończonym 30.09.2012 nie występowały przychody od jednego kontrahenta powyżej 10% 
przychodów Grupy. 

 

7.7.7.7. 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

  
 

    
7.1 7.1 7.1 7.1 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 

    
    
    
    

Przychody od głównych kontrahentów (przekraczających 10% przychodów Grupy):

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

    

chódchódchódchód    SegmentSegmentSegmentSegment            

37 632 
Windykacja 
wierzytelności 

  

W okresie zakończonym 30.09.2012 nie występowały przychody od jednego kontrahenta powyżej 10% 

Koszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnej    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    

OkrOkrOkrOkres es es es 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

                

0  0  

Koszt wytworzenia produktów na własne 
0  0  

 392     337    

 94     80    

 60 989     4 887    

 6 203     3 351    

 3 602     2 095    

 175     137    

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0 0  

Razem koszty działalności operacyjnejRazem koszty działalności operacyjnejRazem koszty działalności operacyjnejRazem koszty działalności operacyjnej    71 45571 45571 45571 455    10 88710 88710 88710 887    

0 8 759 

Amortyzacja i utrata wartościAmortyzacja i utrata wartościAmortyzacja i utrata wartościAmortyzacja i utrata wartości    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    

Okres Okres Okres Okres 
zakończony zakończony zakończony zakończony 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

                

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 222 211 

 170 126 

392392392392    337337337337    

0 0 

 0  0 

 0  0 

0 0 
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Przychody od głównych kontrahentów (przekraczających 10% przychodów Grupy): 

W okresie zakończonym 30.09.2012 nie występowały przychody od jednego kontrahenta powyżej 10% 



 

 

 

 

 

 

 

8.8.8.8. Przychody finansowePrzychody finansowePrzychody finansowePrzychody finansowe    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)
    
        

Przychody odsetkowe: 

   Lokaty bankowe  

   Inwestycje dostępne do sprzedaży 

   Pozostałe pożyczki i należności 

   Inwestycje utrzymywane do wymagalności

  

Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych:

Zysk ze sprzedaży inwestycji finansowych

Pozostałe  

  

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

        

        

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 otrzymanych dywidend, odsetki od 
działalności lokacyjnej i inwestycyjnej w 
działalności finansowej zaliczane są także zyski z tytułu różnic kursowych.

 

9.9.9.9. Koszty finansoweKoszty finansoweKoszty finansoweKoszty finansowe    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)
        

Koszty odsetkowe: 

   Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku 
bieżącym  

   Odsetki od obligacji  

   Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego 

   Odsetki od weksli  

   Pozostałe koszty odsetkowe 

Koszty odsetkowe razem  

Strata ze zbycia inwestycji 

Pozostałe koszty finansowe: 

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

  
Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    
Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012

    

231 

 0 

916 

Inwestycje utrzymywane do wymagalności  0 

  1 147 

Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych:  0 

Zysk ze sprzedaży inwestycji finansowych  0 

 0 

1 1471 1471 1471 147    

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

  
Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    
Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 

30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012

      

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  0 

(obejmujące gotówkę w kasie i 
1 147 

Inwestycje utrzymywane do wymagalności  0 

  1 1471 1471 1471 147    

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

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    
  

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012

  

edytów i kredytów w rachunku 
428 

1 207 1 308

Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu 
31 

 0 

3 

1 6691 6691 6691 669    1 5601 5601 5601 560

   0 
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Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

213 

0 

193 

 0 

406 

 0 

0 

 0 

406406406406    

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

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

 0 

406 

0 

406406406406    

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu otrzymanych dywidend, odsetki od 
różnego rodzaju formy instrumentów finansowych. Do 

Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

  

228 

1 308 

23 

0 

1 

1 5601 5601 5601 560    

 0 

  



 

 

 

 

 

 

 

   Koszty emisji obligacji 

   Pozostałe koszty finansowe  

  

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

 

10.10.10.10. Rzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)
          

    

Wartość brutto 

Umorzenie 

  

  

Grunty własne  

Budynki   

Maszyny i urządzenia 

Inne środki trwałe 

Środki trwałe w budowie 

Urządzenia w leasingu finansowym 

Środki transportu w leasingu 
finansowym 

   

 

    
    

11.11.11.11. Pozostałe wartości niematerialnePozostałe wartości niematerialnePozostałe wartości niematerialnePozostałe wartości niematerialne
        

 

Wartość brutto 

Umorzenie 

  

Prawo użytkowania wieczystego gruntu

Prace rozwojowe 

Patenty 

Znaki handlowe 

Licencje 

  

 
 
 
 
 
 
 

202 

0 

  1 8711 8711 8711 871    1 7671 7671 7671 767

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł 
, odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego jakich Grupa jest stroną oraz inne 

koszty finansowe. Do działalności finansowej zaliczane są także straty z tytułu różnic kursowych.

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    
    Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.131.131.131.12.20122.20122.20122.2012    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012

      

1 840 1 468 1 622

-640 -567 -612

1 2001 2001 2001 200    901901901901    1 0101 0101 0101 010

   

0 0 

214 60 

125 132 133

33 0 

 0 0 

6 20 

822  689 790 

  1 2001 2001 2001 200    901901901901    1 0101 0101 0101 010

Pozostałe wartości niematerialnePozostałe wartości niematerialnePozostałe wartości niematerialnePozostałe wartości niematerialne    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    
    Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    
    Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012

        

732 536 474

-422 -271 -224

290290290290    265265265265    250250250250

Prawo użytkowania wieczystego gruntu 0 0 

0 0 

 0  0 

0 0 

290  265  250 

        290290290290    265265265265    250250250250
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207 

0 

1 7671 7671 7671 767    

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł 
, odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego jakich Grupa jest stroną oraz inne 

koszty finansowe. Do działalności finansowej zaliczane są także straty z tytułu różnic kursowych. 

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

1 622 

612 

1 0101 0101 0101 010    

  

0 

63 

133 

0 

 0 

24 

790  

1 0101 0101 0101 010    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

    

474 

224 

250250250250    

0 

0 

 0 

0 

250  

250250250250    



 

 

 

 

 

 

 

12.12.12.12. Pozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowe
    

        

        

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

Kontrakty forward w walutach obcych 

Swapy stóp procentowych 

  

AktyAktyAktyAktywa finansowe wykazane w wartości godziwej wa finansowe wykazane w wartości godziwej wa finansowe wykazane w wartości godziwej wa finansowe wykazane w wartości godziwej 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat  inne niż instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 
niewyznaczone jako zabezpieczenia 

  

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  

Skrypty dłużne  

  

Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w wartości Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w wartości Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w wartości Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w wartości 
godziwejgodziwejgodziwejgodziwej    

Akcje  

Inne aktywa finansowe zreklasyfikowane z utrzymywanych do 
obrotu  

  

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

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 

Pożyczki dla pozostałych podmiotów 

  

  

Aktywa obrotowe 

Aktywa trwałe 

  

 
 
 

13.13.13.13. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należnościNależności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należnościNależności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należnościNależności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
    

Należności z tytuł dostaw i usług  

Dyskonto od należności długoterminowych

Rezerwa na należności zagrożone 

  

Odroczone wpływy ze sprzedaży: 

Pozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowe    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

    Stan naStan naStan naStan na    
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

    

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

  

  0 

 0 

 0 

wa finansowe wykazane w wartości godziwej wa finansowe wykazane w wartości godziwej wa finansowe wykazane w wartości godziwej wa finansowe wykazane w wartości godziwej             

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat  inne niż instrumenty pochodne 

93 127 78 307

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 
 0 

93 127 78 307

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

3 425 2 302

0 

3 425 2 302

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

 0 

Inne aktywa finansowe zreklasyfikowane z utrzymywanych do 
 0 

 0 

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

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   0 

13 894 6

13 894 668

  

110 446 81 277

 0 

110 446110 446110 446110 446    81 27781 27781 27781 277

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należnościNależności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należnościNależności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należnościNależności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności    (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

        
    Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

      

9 896 165

Dyskonto od należności długoterminowych  0 

0 

9 896 165
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Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

        

  
 

 0  0 

 0  0 

 0  0 

          

78 307 72 592 

 0  0 

78 307 72 592 

    

2 302 3 294 

0  0 

2 302 3 294 

  
 

 0  0 

 0  0 

 0  0 

    

 0  0 

668  2 766 

668  2 766 

    

81 277 78 652 

 0 0 

81 27781 27781 27781 277    78 65278 65278 65278 652    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.30.09.30.09.30.09.2012201220122012    

        

165 227 

 0  0 

0  0 

165 227 

   0 



 

 

 

 

 

 

 

Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy 
prawnych 

Inne należności  

Rezerwa na należności zagrożone 

  

    
Przed przyjęciem nowego klienta Spółka stosuje system wewnętrznej oraz zewnętrznej oceny kredytowej 
do oceny zdolności kredytowej tego k
posiada należności przeterminowanych. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie zostały 
utworzone odpisy aktualizujące.  
 
 
 

14.14.14.14. Pozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowe
 
        

        

Umowy gwarancji finansowychUmowy gwarancji finansowychUmowy gwarancji finansowychUmowy gwarancji finansowych    

  

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

 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości goZobowiązania finansowe wyceniane w wartości goZobowiązania finansowe wyceniane w wartości goZobowiązania finansowe wyceniane w wartości go
przez wynik finansowyprzez wynik finansowyprzez wynik finansowyprzez wynik finansowy 

 

Zobowiązania finansowe wykazywane w zamortyzowanym Zobowiązania finansowe wykazywane w zamortyzowanym Zobowiązania finansowe wykazywane w zamortyzowanym Zobowiązania finansowe wykazywane w zamortyzowanym 
koszciekoszciekoszciekoszcie    

Zobowiązanie wekslowe 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji

Zobowiązania z tytułu leasingu 

  

  

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe 

  

 
 
 

15.15.15.15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
 
        

  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

Inne  

  

 
 

Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób 
110 142

305 204

0 

10 31110 31110 31110 311    

Przed przyjęciem nowego klienta Spółka stosuje system wewnętrznej oraz zewnętrznej oceny kredytowej 
do oceny zdolności kredytowej tego klienta i na tej podstawie wyznacza mu limity kredytowe. Grupa nie 
posiada należności przeterminowanych. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie zostały 

 

Pozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowePozostałe zobowiązania finansowe        (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

    Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.030.030.030.09.20139.20139.20139.2013    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

    

 0 

 

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

0 

 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości goZobowiązania finansowe wyceniane w wartości goZobowiązania finansowe wyceniane w wartości goZobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej dziwej dziwej dziwej 
0 

 

Zobowiązania finansowe wykazywane w zamortyzowanym Zobowiązania finansowe wykazywane w zamortyzowanym Zobowiązania finansowe wykazywane w zamortyzowanym Zobowiązania finansowe wykazywane w zamortyzowanym 
    

 148  148

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 26 584 14 593

567 484

27 29927 29927 29927 299    15 22515 22515 22515 225

0 

599 534

26 700 14 691

27 29927 29927 29927 299    15 22515 22515 22515 225

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania     (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)

    Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    

Stan nStan nStan nStan n
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

  

16 208 3 627

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
121 103

 2 

236 77

16 56716 56716 56716 567    3 8073 8073 8073 807
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142  140 

204 132 

0  0 

511511511511    499499499499    

Przed przyjęciem nowego klienta Spółka stosuje system wewnętrznej oraz zewnętrznej oceny kredytowej 
lienta i na tej podstawie wyznacza mu limity kredytowe. Grupa nie 

posiada należności przeterminowanych. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie zostały 

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

        

 0  0 

  

0 0 

  

0 0 

  

        

148  148 

14 593 14 582 

484 611 

15 22515 22515 22515 225    15 34115 34115 34115 341    

0 0 

534 547 

14 691 14 794 

15 22515 22515 22515 225    15 34115 34115 34115 341    

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Stan nStan nStan nStan na a a a 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

    

3 627 2 692 

103 568 

 0 2 

77 157 

3 8073 8073 8073 807    3 4193 4193 4193 419    



 

 

 

 

 

 

 

16.16.16.16. Skutki przejścia na MSSF Skutki przejścia na MSSF Skutki przejścia na MSSF Skutki przejścia na MSSF     
 
W związku z przejściem od dnia 01.01.2013 r. na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok ujęte zostały następujące korekty:
1. Objęcie konsolidacją przychodów i kosztów, akt

finansowe zgodnie z polskimi standardami rachunkowości nie było obejmowane skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy.

2. Wyłączenie (jako wzajemnej transakcji) wyniku z tytułu umorzenia i przeszacowania cert
DTP NSFIZ oraz eliminacja certyfikatów Funduszu posiadanych przez Grupę.

3. Odwrócenie umorzenia wartości firmy z konsolidacji.
4. Korekta prezentacyjna dotycząca kosztów emisji obligacji.
5. Korekta prezentacyjna dyskonta weksli pozostającego do rozliczen
6. Ujęcie wyceny programu motywacyjnego.
 
Poniżej zaprezentowano wpływ wyżej wymienionych korekt na poszczególne pozycje skonsolidowanych 
przychodów, kosztów, aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych Grupy za 2012 rok.
 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁK
STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKUSTYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKUSTYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKUSTYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

  

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 

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 Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanejkontynuowanejkontynuowanejkontynuowanej    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (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 netto przypadający: 

    Akcjonariuszom jednostki dominującej

    Udziałom niesprawującym kontroli 

  

    

W związku z przejściem od dnia 01.01.2013 r. na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok ujęte zostały następujące korekty:

Objęcie konsolidacją przychodów i kosztów, aktywów i pasywów DTP NSFIZ, którego sprawozdanie 
finansowe zgodnie z polskimi standardami rachunkowości nie było obejmowane skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy. 
Wyłączenie (jako wzajemnej transakcji) wyniku z tytułu umorzenia i przeszacowania cert
DTP NSFIZ oraz eliminacja certyfikatów Funduszu posiadanych przez Grupę. 
Odwrócenie umorzenia wartości firmy z konsolidacji. 
Korekta prezentacyjna dotycząca kosztów emisji obligacji. 
Korekta prezentacyjna dyskonta weksli pozostającego do rozliczenia. 
Ujęcie wyceny programu motywacyjnego. 

Poniżej zaprezentowano wpływ wyżej wymienionych korekt na poszczególne pozycje skonsolidowanych 
przychodów, kosztów, aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych Grupy za 2012 rok.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 OWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 OWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 OWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 
STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKUSTYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKUSTYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKUSTYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU        (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Korekta Korekta Korekta Korekta 
nrnrnrnr    Według PSRWedług PSRWedług PSRWedług PSR      KorektyKorektyKorektyKorekty

 
   

1           18 029                13 903    

1           10 746                  1 867    

                                            7 283    7 283    7 283    7 283                                                            12 036    12 036    12 036    12 036    

 0  

1             4 204                  

                  34                         

3                  2 427                       -2 

Zysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnej                                                686    686    686    686                                                            13 968    13 968    13 968    13 968    

1,2             11 878                     -11 371    

             2 455                    

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych   0   

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce 
 0  

                                                10 109  10 109  10 109  10 109                                                    2 597    2 597    2 597    2 597    

             68                       

    
                                        10 041    10 041    10 041    10 041                                                      2 597    2 597    2 597    2 597    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanej 
 

0000        

    
                                        10 041    10 041    10 041    10 041                                                      2 597    2 597    2 597    2 597    

    
0000        

    
                                        10 041    10 041    10 041    10 041                                                      2 52 52 52 5

 
   

Akcjonariuszom jednostki dominującej 
 

          10 041                 2 5 97    

 
0   

 
                                        10 041   10 041   10 041   10 041                                                     2 597    2 597    2 597    2 597    

27272727    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

W związku z przejściem od dnia 01.01.2013 r. na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok ujęte zostały następujące korekty: 

ywów i pasywów DTP NSFIZ, którego sprawozdanie 
finansowe zgodnie z polskimi standardami rachunkowości nie było obejmowane skonsolidowanym 

Wyłączenie (jako wzajemnej transakcji) wyniku z tytułu umorzenia i przeszacowania certyfikatów 

Poniżej zaprezentowano wpływ wyżej wymienionych korekt na poszczególne pozycje skonsolidowanych 
przychodów, kosztów, aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych Grupy za 2012 rok. 

OWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 OWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 OWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 OWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 

KorektyKorektyKorektyKorekty      Według MSSFWedług MSSFWedług MSSFWedług MSSF    
      

13 903                31 932    

1 867                  12 613    

12 036    12 036    12 036    12 036                                                    19 319    19 319    19 319    19 319    

0 
 

0 

            494                  4 698    

                   0                         34    

2 426                         1      

13 968    13 968    13 968    13 968                                                    14 654   14 654   14 654   14 654   

11 371                     507    

              0                  2 455    

0    0 

0   0 

2 597    2 597    2 597    2 597                                                      12 706    12 706    12 706    12 706    

                 0                       68    

2 597    2 597    2 597    2 597                                                      12 612 612 612 638    38    38    38    

0000            0000    

2 597    2 597    2 597    2 597                                                      12 638    12 638    12 638    12 638    

0000            0000    

2 52 52 52 597    97    97    97                                                      12 638    12 638    12 638    12 638    

      

2 5 97                  12 638    

0    0  

2 597    2 597    2 597    2 597                                                      12 638    12 638    12 638    12 638    



 

 

 

 

 

 

 

Całkowity dochód ogółem przypadający:

   Akcjonariuszom jednostki dominującej

   Udziałom niesprawującym kontroli 

  

    

 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 
2012 ROKU2012 ROKU2012 ROKU2012 ROKU     (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

AKTYWAAKTYWAAKTYWAAKTYWA    

Aktywa trwaAktywa trwaAktywa trwaAktywa trwałełełełe    

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 

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 

Należności z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 

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 

Całkowity dochód ogółem przypadający: 
 

   

Akcjonariuszom jednostki dominującej 
 

          10 041                 2 597    

 
0  

 
                                        10 041    10 041    10 041    10 041                                                      2 597    2 597    2 597    2 597    

   

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 

  Korekta Korekta Korekta Korekta 
nrnrnrnr    Według PSRWedług PSRWedług PSRWedług PSR      KorektyKorektyKorektyKorekty

    

    

 901  

 0   

3 15 573  3 842

 265  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych  0  

  21  

Należności z tytułu leasingu finansowego  0  

 0  

2,4 41 906  -41 715

 58 66658 66658 66658 666        ----37 87337 87337 87337 873

    

 0  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
1,2 3 174 

 
-2 663

1,5 39 953  41 324

Należności z tytułu podatku dochodowego od 
 14 

 

4,5 220  

1 6 691  3 197

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do 
 

0 
 

  50 05250 05250 05250 052        41 66541 66541 66541 665

108 718108 718108 718108 718        3 7923 7923 7923 792

        

  Korekta Korekta Korekta Korekta 
nrnrnrnr    Według PSRWedług PSRWedług PSRWedług PSR      KoKoKoKorektyrektyrektyrekty

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

     

 
3 571  

6 67 785  12 971

 
0  

 
0  

28282828    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

      

2 597                  12 638    

0   0  

2 597    2 597    2 597    2 597                                                      12 638    12 638    12 638    12 638    

   

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 

KorektyKorektyKorektyKorekty      Według MSSFWedług MSSFWedług MSSFWedług MSSF    

      

      

0   901 

0   0 

3 842   19 415 

0   265 

0   0 

0   21 

0   0 

0   0 

41 715   191 

37 87337 87337 87337 873            20 79320 79320 79320 793    

      

0   0 

2 663   511 

41 324   81 277 

0   14 

-193   27 

3 197   9 888 

0   0 

41 66541 66541 66541 665            91 71791 71791 71791 717    

3 7923 7923 7923 792            112 510112 510112 510112 510    

            

rektyrektyrektyrekty      Według MSSFWedług MSSFWedług MSSFWedług MSSF    
      

      

0   3 571 

12 971   80 756 

0   0 

0   0 



 

 

 

 

 

 

 

Akcje własne ( wielkość ujemna) 

Różnice kursowe 

Zyski zatrzymane w tym: 

  zysk(strata) netto roku bieżącego 

  

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 
Kapitały przypadające akcjonariuszom 
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 krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych 

Rezerwy krótkoterminowe 

Przychody przyszłych okresów 

Pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania związane bezpośrednio z 
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

Zobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razem

Zobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razem    

Pasywa razemPasywa razemPasywa razemPasywa razem    

 
 
 
 

 
0  

 
0  

1,2,3,6 10 994  -9 145

1,2,3 10 041  2 597

 
82 350  3 826

dnostki 
 

82 350 
 

3 826

 
0 

 

 
82 35082 35082 35082 350        3 8263 8263 8263 826

 
   

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 
 

0   

4 15 043  -

 
0  

 

 15  

 0  

 0   

 0   

     15 05815 05815 05815 058        ----

    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
1,5 3 373 

 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe   7 051  

 534  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
 

24 
 

 
212  

5 116   

 
0   

aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako  0 
 

Zobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razem    
 

11 31011 31011 31011 310        

 
26 36826 36826 36826 368        

 
108 718108 718108 718108 718        3 7923 7923 7923 792

      

29292929    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

0   0 

0   0 

9 145   1 849 

2 597   12 638 

3 826   86 176 

3 826   86 176 

0   0 

3 8263 8263 8263 826            86 17686 17686 17686 176    

      

0    0  

-352   14 691 

0    0  

0   15 

0   0 

0    0  

0    0  

----352352352352            14 70614 70614 70614 706    

      

434   3 807 

0   7 051 

0   534 

0   24 

212   212 

-116    0  

0    0  

0  0 

318318318318            11 62811 62811 62811 628    

----34343434            26 33426 33426 33426 334    

3 7923 7923 7923 792            112 112 112 112 510510510510    

0   0 



 

 

 

 

 

 

 

KKKKWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWEWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWEWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWEWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWSKRÓCONE 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 

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 

Bieżący podatek dochodowy  

Odroczony podatek dochodowy 

Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanejkontynuowanejkontynuowanejkontynuowanej    
Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności 
zaniechanejzaniechanejzaniechanejzaniechanej 

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

Inne całkowite dochodyInne całkowite dochodyInne całkowite dochodyInne całkowite dochody    

CałkowCałkowCałkowCałkowite dochody ogółemite dochody ogółemite dochody ogółemite 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)    

 

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWAAKTYWAAKTYWAAKTYWA    

Aktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe 

Nieruchomości inwestycyjne 

Wartości niematerialne 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

WARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWEWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWEWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWEWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE    SPRAWOZDANIE FINANSOWESPRAWOZDANIE FINANSOWESPRAWOZDANIE FINANSOWESPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW     (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Nota Nota Nota Nota 
nrnrnrnr    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.07.201301.07.201301.07.201301.07.2013----
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013      

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.201301.01.201301.01.201301.01.2013----
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013      

01.07.201201.07.201201.07.201201.07.2012
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012

 
      

 
          431                1 122     

 
          0                0      

    
                                                431    431    431    431                                                            1 122    1 122    1 122    1 122                                                            

 
0  0  

 
               209                     730                  

 
                  0                        0                         

 
0                       0                        

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

                                                222    222    222    222                                                    392    392    392    392                                                            

 
               0                  2 422      

 
               0                  0      

 
0   0   

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce 
 

0  0  

    
    

                                                222    222    222    222                                              2 814   2 814   2 814   2 814                                                     

 
0                        556                      

                     0                    460                      

    0                 96                      

    
                                                222    222    222    222                                              2 258    2 258    2 258    2 258                                                      

 
0000        0000        

    
                                                222    222    222    222                                              2 258    2 258    2 258    2 258                                                      

    
0000        0000        

    
                                                222    222    222    222                                              2 258   2 258   2 258   2 258                                                     

 
      

 
0,01   0,06   

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     (tys. P(tys. P(tys. P(tys. PLN)LN)LN)LN)    

  Nota Nota Nota Nota 
nrnrnrnr    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013            

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

    

    

 
231  

 
0  

 
3  

stowarzyszonych 
 

0  

 
 

4  

30303030    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

SPRAWOZDANIE FINANSOWESPRAWOZDANIE FINANSOWESPRAWOZDANIE FINANSOWESPRAWOZDANIE FINANSOWE    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.07.201201.07.201201.07.201201.07.2012----
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012      

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.001.001.001.01.20121.20121.20121.2012----
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

      

          165                797    

            0                  0    

                                                165    165    165    165                                                    797    797    797    797    

0 
 

0 

            203                  552    

                   0                         0    

                  0                         0      

                                                ----38    38    38    38                                                    245    245    245    245    

              0                    0    

              0                  0    

0    0 

0   0 

                                                ----38    38    38    38                                                      245    245    245    245    

                31                      107    

                 0                      0    

                 31                     107    

                                                ----69    69    69    69                                                      138   138   138   138   

0000            0000    

                                                ----69    69    69    69                                                      138    138    138    138    

0000            0000    

                                                ----69    69    69    69                                                      138    138    138    138    

      

-0,00   0,00 

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012            

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

      

      

263   316 

0   0 

0   0 

0   0 

19   5 



 

 

 

 

 

 

 

Należności z tytułu leasingu finansowego

Pozostałe aktywa finansowe 

Pozostałe aktywa długoterminowe 

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 

Należności z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 

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 

  

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 
Kapitały przypadające akcjonariuszom 
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

Należności z tytułu leasingu finansowego 
 

0  

5 0  

6 60 268  60 268

 
60 50660 50660 50660 506        60606060

 
   

 
0  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
 

101 
 

5 20 785  

Należności z tytułu podatku dochodowego od 
 

0 
 

 
154  

 
17  

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do 
 

0 
 

  21 05721 05721 05721 057        

81 56381 56381 56381 563        79 27479 27479 27479 274

                  

  Nota Nota Nota Nota 
nrnrnrnr    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013            

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

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

     

 
3 571  

 
81 025  80 756

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
-10 713  -

 
2 258  

 
73 883  

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
 

73 883 
 

 
0 

 

 
73 88373 88373 88373 883        71 62571 62571 62571 625

 
   

erminowe pożyczki i kredyty bankowe 
 

0   

7 108  

 
0  

 

 
342  

 
0  

 
0   

 
0   

Zobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razemZobowiązania długoterminowe razem    
 

450450450450        

31313131    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

0   0 

0   0 

60 268   60 268 

60606060    550550550550            60 58960 58960 58960 589    

      

0   0 

9   2 

18 708   18 305 

0   0 

5   9 

2   31 

0   0 

18 72418 72418 72418 724            18 34718 34718 34718 347    

79 27479 27479 27479 274            78 93678 93678 93678 936    

                        

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012            

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

      

      

3 571   3 571 

80 756   80 756 

0    0 

0   0 

0    0 

0    0 

-12 702   -12 833 

269   138 

71 625   71 494 

71 625   71 494 

0   0 

71 62571 62571 62571 625            71 49471 49471 49471 494    

      

0    0 

154   199 

0    0 

261   170 

0   0 

0    0 

0    0 

415415415415            369369369369    



 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych 

Rezerwy krótkoterminowe 

Przychody przyszłych okresów 

Pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami 
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaży 

Zobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razem

Zobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razem    

Pasywa razemPasywa razemPasywa razemPasywa razem    

    

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przepływy pieniężne z działalnoścPrzepływy pieniężne z działalnoścPrzepływy pieniężne z działalnoścPrzepływy pieniężne z działalności operacyjneji operacyjneji operacyjneji operacyjnej

Zysk za rok obrotowy  

Podatek  dochodowy ujęty w rachunku zysków i 
strat 

Udział  w zysku jednostek stowarzyszonych

Przychody (koszty) finansowe ujęte w rachunku 
zysków i strat 
Przychody ( koszty)z inwestycji ujęte w rachunku 
zysków i strat 
Zysk(strata) ze sprzedaży lub zbycia składnik
rzeczowych aktywów trwałych 
Zysk / (strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości 
inwestycyjnych 
Zysk na sprzedaży udziałów w jednostce 
stowarzyszonej 
Strata netto z wyceny zobowiązań finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat 
Strata netto z wyceny aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu 
Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów 
pieniężnych 
Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla należności 
z tytułu dostaw i usług  
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości 
ujętego dla należności z tytułu dostaw i usług 

Amortyzacja aktywów trwałych 

Utrata wartości aktywów trwałych ujęta w zysku 
lub stracie 

 
   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
 

70 
 

zki i kredyty bankowe  
 

7 000  

7 61  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od 
 

0 
 

 
99  

 
0   

 
0   

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami 
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do  0 

 

Zobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razem    
 

7 2307 2307 2307 230        

 
7 6807 6807 6807 680        

 
81 56381 56381 56381 563        79 27479 27479 27479 274

      

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHSKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

  

    

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.07.201301.07.201301.07.201301.07.2013----
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013      

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.201301.01.201301.01.201301.01.2013----
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013      

i operacyjneji operacyjneji operacyjneji operacyjnej                 

  222  2 258  

Podatek  dochodowy ujęty w rachunku zysków i   
0  556  

Udział  w zysku jednostek stowarzyszonych   0  0  

Przychody (koszty) finansowe ujęte w rachunku   
               -285                     -3 107      

Przychody ( koszty)z inwestycji ujęte w rachunku   
     0      0      

Zysk(strata) ze sprzedaży lub zbycia składników   
0  0  

Zysk / (strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości   
0  0  

Zysk na sprzedaży udziałów w jednostce   
0  0  

Strata netto z wyceny zobowiązań finansowych 
w wartości godziwej przez rachunek 

  
0  0  

Strata netto z wyceny aktywów finansowych   
0  0  

Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów   
 0   0  

ujęta dla należności   
 0   0  

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości 
ujętego dla należności z tytułu dostaw i usług  

  
 0   0  

                 15                     44      

Utrata wartości aktywów trwałych ujęta w zysku   
 0   0  

32323232    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

      

74   15 

7 051   7 000 

58   58 

0   0 

51   0 

0    0 

0    0  

0  0 

7 2347 2347 2347 234            7 0737 0737 0737 073    

7 6497 6497 6497 649            7 4427 4427 4427 442    

79 27479 27479 27479 274            78 93678 93678 93678 936    

   

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.07.201201.07.201201.07.201201.07.2012----
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012      

Za okres Za okres Za okres Za okres 
01.01.201201.01.201201.01.201201.01.2012----
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

     

-69   138 

31   107 

0   0 

               -9                  -377    

0      0    

0   0 

0    0 

0    0 

0    0 

0    0 

 0    0 

 0    0 

 0    0 

              13                     13    

 0   0 



 

 

 

 

 

 

 

(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto

Ujemna wartość firmy 

Inne 

Amortyzacja kontraktów gwarancji finansowych

  

Zmiany w kapitale obrotowym: 

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

   (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów 

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

   Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw 

   Zwiększenie przychodów przyszłych okresów

   Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych 
zobowiązań 

   Środki pieniężne wygenerowane na działalności 
operacyjnej 

Zapłacone odsetki 

Zapłacony podatek dochodowy 

Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnejoperacyjnejoperacyjnejoperacyjnej    

    
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 

Otrzymane odsetki 

Tantiemy i inne dochody z działalności 
inwestycyjnej 
Dywidenda otrzymana od jednostek 
stowarzyszonych 

Inne otrzymane dywidendy 

Kwoty wypłacone jednostkom powiązanym

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne 
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych 
aktywów trwałych 

Płatności za nieruchomości inwestycyjne

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 
inwestycyjnych 
Wpływy/Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek 
zależnych 

Inne wydatki inwestycyjne 

Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek 
zależnych 

Środki pieniężne netto (wydane)Środki pieniężne netto (wydane)Środki pieniężne netto (wydane)Środki pieniężne netto (wydane)    / / / / 
wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością 
inwestycyjnąinwestycyjnąinwestycyjnąinwestycyjną    

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

Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych

(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto    0   0  

   0   0  

                   13                       -18      

Amortyzacja kontraktów gwarancji finansowych    0   0  

  -35   -267   

        

(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z 
oraz pozostałych należności 

  
-49      -92      

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów    0  0  

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych   
               -5      -1      

Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i   
            -52     -4                

  -16                     -47      

Zwiększenie przychodów przyszłych okresów   0  0  

Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych   
0   0   

Środki pieniężne wygenerowane na działalności   
-157   -411   

   0   0  

  0   -460   

Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne netto z działalności   
----157157157157            ----871871871871            

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

      

Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych    -4 600      -5 600      

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych            2 455              4 602      

  4                     5      

Tantiemy i inne dochody z działalności   
0  0  

  
 0   0  

   2 422   2 422  

Kwoty wypłacone jednostkom powiązanym    0   0  

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i wartości   
0  -12  

Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych   
0  0  

Płatności za nieruchomości inwestycyjne    0   0  

  
 0   0  

Wpływy/Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek   
 0   0  

   0   0  

Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek   
0   0   

wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością wygenerowane w związku z działalnością 
        

281281281281            1 4171 4171 4171 417            

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

      

Wpływy z tytułu emisji akcji kapitałowych   0  0  

33333333    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

 0    0 

 0    0 

-57      -57    

 0    0 

-91   -176 

      

                 39      
                  

15    

0    0 

-9    -9    

12      49    

-25                     -27   

0    0 

0    0  

-74   -148 

 0    0 

395   395 

321321321321            247247247247    

      

-270      -9 870    

          157                229    

               0                     45    

0    0 

 0    0 

 0    0 

 0    0 

0   0 

0   0 

 0    0 

 0    0 

 0   0 

 0    0 

0     0 

----113113113113            ----9 5969 5969 5969 596    

      

0   571 



 

 

 

 

 

 

 

Wpływy z tytułu emisji obligacji zamiennych 

Emisja obligacji 

Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji

Wpływy z emisji weksli  

Płatności z tytułu emisji obligacji 

Wpływy z kredytów i pożyczek 

Wpływy z tytułu faktoringu 

Spłata pożyczek 

Płatności z tytułu umów leasingu finansowego

Płatności z tytułu emisji weksli 

Pozostałe wpływy z połączenia jednostek

Odsetki od obligacji 

Odsetki od kredytów i pożyczek 

Inne wpływy/wydatki finansowe 

Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli

Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w 
działalności finansowejdziałalności finansowejdziałalności finansowejdziałalności finansowej    

Przepływy pieniężne netto razemPrzepływy pieniężne netto razemPrzepływy pieniężne netto razemPrzepływy pieniężne netto razem    

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 obcych 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku 
obrotowego 

    

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

  
Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 

podstawowypodstawowypodstawowypodstawowy    zapasowyzapasowyzapasowyzapasowy

Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca 
2013 roku2013 roku2013 roku2013 roku    

3 5713 5713 5713 571    

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia        

Emisja 0 

Podział zysku  0 

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

    0000    

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia     

Pokrycie straty   0 

Wypłata 
dywidendy  

 0 

Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
września 2013 września 2013 września 2013 września 2013 
roku roku roku roku     

3 5713 5713 5713 571    

Wpływy z tytułu emisji obligacji zamiennych    0  0  

  0  0  

Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji   0  0  

  0  1 000  

  0  0  

  0  0  

   0   0  

   0   0  

Płatności z tytułu umów leasingu finansowego   -14  -43  

   0   -1 000  

Pozostałe wpływy z połączenia jednostek    0   0  

 0  0  

  -93  -488  

   0   0  

Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli    0   0  

Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w Środki pieniężne netto wykorzystane w         
----107107107107            ----531531531531            

        17171717            15151515            

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich   
            17                  15      

ty na początek   
          0                  2      

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków   
0  0  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku  
17171717            17171717            

    0    

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     (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)

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

81 02581 02581 02581 025    0000    0000    0000    

                

0  0 0  0 

 0  0 0  0 

0000        0000        0000        0000    

    

0   0  0  0 

 0  0  0  0 

81 02581 02581 02581 025    0000    0000    0000    

34343434    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

0   0 

0   0 

0   0 

0   0 

0   0 

0   7 000 

 0   0 

 0   0 

-70   -70 

 0   0 

 0   0 

0  0 

-157   -229 

 0   0 

 0    0 

----227227227227            7 2727 2727 2727 272    

----19191919            ----2 0772 0772 0772 077    

            -19      -2 077           

            50                2 108    

0   0 

31313131            31313131    

   0 

(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Różnice Różnice Różnice Różnice 
kursowekursowekursowekursowe    

Zyski Zyski Zyski Zyski 
zatzatzatzatrzymanerzymanerzymanerzymane    RazemRazemRazemRazem    

0000    ----10 93510 93510 93510 935    73 66173 66173 66173 661    

            

 0  0 0000    

 0 0 0000    

    0000    222222222222    222222222222    

      

 0 0      0000    

 0  0     0000    

0000    ----10 71310 71310 71310 713    73 88373 88373 88373 883    



 

 

 

 

 

 

 

    
Stan na 1 Stan na 1 Stan na 1 Stan na 1 
stycznia 2013 stycznia 2013 stycznia 2013 stycznia 2013 
rokurokurokuroku    

3 5713 5713 5713 571    

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia        

Emisja 0 

Podział zysku  0 

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

    0000    

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia        

Pokrycie straty   0 

Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
września 2013 września 2013 września 2013 września 2013 
rokurokurokuroku    

3 5713 5713 5713 571    

    
Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca Stan na 1 lipca 
2012 roku2012 roku2012 roku2012 roku    

    
3333    571571571571    

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia        

Emisja 0 

Podział zysku   0 

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

    0000    

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia        

Pokrycie straty   0 

Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
września 2012 września 2012 września 2012 września 2012 
rokurokurokuroku    

3 5713 5713 5713 571    

    
Stan na 1 Stan na 1 Stan na 1 Stan na 1 
stycznia 2012 stycznia 2012 stycznia 2012 stycznia 2012 
rokurokurokuroku    

3 0003 0003 0003 000    

ZwiększeniaZwiększeniaZwiększeniaZwiększenia        

Emisja 571 

Wycena 
programu 
motywacyjnego 

0 

Podział zysku  0 

Zysk roku Zysk roku Zysk roku Zysk roku 
bieżącegobieżącegobieżącegobieżącego    

    0000    

ZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszeniaZmniejszenia        

Przeniesienie 
zysku  

 0 

Pokrycie straty   0 

Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 Stan na 30 
września 2012 września 2012 września 2012 września 2012 
rokurokurokuroku    

3 5713 5713 5713 571    

    

    

80 75680 75680 75680 756    0000    0000    0000    

                

0  0 0  0 

269  0 0  0 

    0000        0000    0000        0000    

                

 0  0  0  0 

81 02581 02581 02581 025    0000    0000    0000    

    
88880000    756756756756    

    
0000    

    
0000    

    
0000    

                

0  0 0  0 

0  0 0  0 

    0000        0000    0000        0000    

                

 0  0  0  0 

80 75680 75680 75680 756    0000    0000    0000    

66 97366 97366 97366 973    0000    12 97112 97112 97112 971    0000    

                

0  0 0  0 

12 971  0 -12 971 0 

812  0 0  0 

    0000        0000    0000        0000    

                

 0  0  0  0 

 0  0  0  0 

80 75680 75680 75680 756    0000    0000    0000    

35353535    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

0000    ----12 70212 70212 70212 702    71 62571 62571 62571 625    

            

 0  0 0000    

 0 -269 0000    

    0000    2 2582 2582 2582 258    2 2582 2582 2582 258    

            

 0  0 0 0 0 0     

0000    ----10 71310 71310 71310 713    73 88373 88373 88373 883    

    
0000    

    
----12 76412 76412 76412 764    

    
71 56371 56371 56371 563    

            

 0  0 0000    

 0 0 0000    

    0000    ----69696969    ----69696969    

            

 0  0 0 0 0 0     

0000    ----12 83312 83312 83312 833    71 49471 49471 49471 494    

0000    ----    12 15912 15912 15912 159    70 78570 78570 78570 785    

            

 0  0 571571571571    

0 0 0000    

 0 -812 0000    

    0000    138138138138    138138138138    

            

 0  0 0 0 0 0     

 0  0 0 0 0 0     

0000    ----12 83312 83312 83312 833    71 49471 49471 49471 494    



 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Informacje ogólneInformacje ogólneInformacje ogólneInformacje ogólne        

1.11.11.11.1 IIIInformacje o jednostce nformacje o jednostce nformacje o jednostce nformacje o jednostce     

DTP Spółka Akcyjna powstała 23 marca 2011 r. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 385172.

Przedmiotem działalności realizowanej przez Spółkę
Grupy Kapitałowej prowadzą działalność związaną z obrotem wierzytelnościami oraz udzielaniem 
pożyczek ratalnych. 

Grupa Kapitałowa obejmuje: 
- jednostkę dominującą DTP S.A. 
- jednostki zależne: Debt Trading Par
Trading Partners Sp. z o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., Finanse 
Ratalne Sp. z o.o., DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane za następujące okresy: od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 
2013 r., dane porównywalne od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. 

1.21.21.21.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzon
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 MiędzynaroPlatforma zastosowanych MiędzynaroPlatforma zastosowanych MiędzynaroPlatforma zastosowanych Międzynaro

2.12.12.12.1 Oświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). Śródroczne 
skrócone  sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) 
rachunkowości, co ostatnie roczne sprawozdanie finansowe ze względu na fakt, że do sprawozdań 
finansowych sporządzonych za 2013 rok DTP S.A. zaczęła stosować Międz
Sprawozdawczości Finansowej w miejsce polskich standardów rachunkowości. Skutki zmiany 
stosowanych zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w nocie 8. 

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

DTP S.A. sporządza sprawozdanie finansowe w
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.06.2013 r.

3.3.3.3. Stosowane najważniejsze zasady rachunkowościStosowane najważniejsze zasady rachunkowościStosowane najważniejsze zasady rachunkowościStosowane najważniejsze zasady rachunkowości

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 żadne 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycz
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej. Najważniejsze zasady rachunkowości 
stosowane przez Spółkę zostały przedstawione poniżej.

DTP Spółka Akcyjna powstała 23 marca 2011 r. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 385172.

Przedmiotem działalności realizowanej przez Spółkę jest działalność holdingowa. Spółki zależne z 
Grupy Kapitałowej prowadzą działalność związaną z obrotem wierzytelnościami oraz udzielaniem 

 
jednostki zależne: Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Debt 

Trading Partners Sp. z o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., Finanse 
Ratalne Sp. z o.o., DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

anie finansowe obejmuje dane za następujące okresy: od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 
2013 r., dane porównywalne od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r.  

Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawczaWaluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza    

Niniejsze 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 MiędzynaroPlatforma zastosowanych MiędzynaroPlatforma zastosowanych MiędzynaroPlatforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

Oświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodnościOświadczenie o zgodności    

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). Śródroczne 
skrócone  sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) 
rachunkowości, co ostatnie roczne sprawozdanie finansowe ze względu na fakt, że do sprawozdań 
finansowych sporządzonych za 2013 rok DTP S.A. zaczęła stosować Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej w miejsce polskich standardów rachunkowości. Skutki zmiany 
stosowanych zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w nocie 8.  

Dobrowolna zmiana zasad rachunkowościDobrowolna zmiana zasad rachunkowościDobrowolna zmiana zasad rachunkowościDobrowolna zmiana zasad rachunkowości    

DTP S.A. sporządza sprawozdanie finansowe według MSSF na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.06.2013 r. 

Stosowane najważniejsze zasady rachunkowościStosowane najważniejsze zasady rachunkowościStosowane najważniejsze zasady rachunkowościStosowane najważniejsze zasady rachunkowości    

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
widzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycz
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej. Najważniejsze zasady rachunkowości 
stosowane przez Spółkę zostały przedstawione poniżej. 

36363636    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

DTP Spółka Akcyjna powstała 23 marca 2011 r. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 385172. 

jest działalność holdingowa. Spółki zależne z 
Grupy Kapitałowej prowadzą działalność związaną z obrotem wierzytelnościami oraz udzielaniem 

tners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Debt 
Trading Partners Sp. z o.o., DTLex Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy S.K.A., Finanse 
Ratalne Sp. z o.o., DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 

anie finansowe obejmuje dane za następujące okresy: od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 

e 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. 

dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej     

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). Śródroczne 
skrócone  sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) 
rachunkowości, co ostatnie roczne sprawozdanie finansowe ze względu na fakt, że do sprawozdań 

ynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej w miejsce polskich standardów rachunkowości. Skutki zmiany 

edług MSSF na podstawie uchwały Walnego 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
widzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej. Najważniejsze zasady rachunkowości 



 

 

 

 

 

 

 

3.23.23.23.2 Ujęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedaży

3.2.1 Przychody z tyt. dywidend, odsetek i dyskonta3.2.1 Przychody z tyt. dywidend, odsetek i dyskonta3.2.1 Przychody z tyt. dywidend, odsetek i dyskonta3.2.1 Przychody z tyt. dywidend, odsetek i dyskonta

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy 
do otrzymania płatności.  

Przychody z tytułu odsetek oraz dyskonta weksli ujmowane są narastająco według czasu powstawania, 
poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jes
oprocentowania. Ponieważ finansowanie działalności Grupy jest podstawowym przedmiotem 
działalności Spółki, która działa jako spółka holdingowa, przychody i koszty z tym związane zaliczane 
są do działalności operacyjnej. 

3.33.33.33.3 Udziały w jednostkach zależnychUdziały w jednostkach zależnychUdziały w jednostkach zależnychUdziały w jednostkach zależnych

Udziały w jednostkach zależnych ujmowane są w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu 
utraty wartości. 

3.43.43.43.4 Aktywa finansoweAktywa finansoweAktywa finansoweAktywa finansowe    

Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu s
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 w
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.

3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa 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
kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości godziwej.

3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

Inwestycje oraz inne aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub 
negocjowalnych warunkach płatności oraz stałych
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. 

3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu Spółki i znajdujące się w 
obrocie na aktywnym rynku, klasyfiku
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 warto
odsetek obliczonych przy użyciu efektywnej stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich różnic 
kursowych dotyczących aktywów pieniężnych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i 

Ujęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedażyUjęcie przychodów ze sprzedaży    

3.2.1 Przychody z tyt. dywidend, odsetek i dyskonta3.2.1 Przychody z tyt. dywidend, odsetek i dyskonta3.2.1 Przychody z tyt. dywidend, odsetek i dyskonta3.2.1 Przychody z tyt. dywidend, odsetek i dyskonta    

tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy 

Przychody z tytułu odsetek oraz dyskonta weksli ujmowane są narastająco według czasu powstawania, 
poprzez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy 
oprocentowania. Ponieważ finansowanie działalności Grupy jest podstawowym przedmiotem 
działalności Spółki, która działa jako spółka holdingowa, przychody i koszty z tym związane zaliczane 

Udziały w jednostkach zależnychUdziały w jednostkach zależnychUdziały w jednostkach zależnychUdziały w jednostkach zależnych    

Udziały w jednostkach zależnych ujmowane są w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu 

Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu s
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 

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

ży oraz pożyczki i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów 
finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia. 

3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

a 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
kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości godziwej. 

3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności3.4.2 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności    

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 

niu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego 

3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży3.4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży    

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 warto
odsetek obliczonych przy użyciu efektywnej stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich różnic 
kursowych dotyczących aktywów pieniężnych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i 
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tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy 

Przychody z tytułu odsetek oraz dyskonta weksli ujmowane są narastająco według czasu powstawania, 
zcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy 

oprocentowania. Ponieważ finansowanie działalności Grupy jest podstawowym przedmiotem 
działalności Spółki, która działa jako spółka holdingowa, przychody i koszty z tym związane zaliczane 

Udziały w jednostkach zależnych ujmowane są w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu 

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 

yceniane początkowo w wartości godziwej przez 

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

ży oraz pożyczki i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów 

3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy    

a 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 

Inwestycje oraz inne aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o stałych lub 
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 

niu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego 

Akcje i umarzalne obligacje nienotowane na giełdzie, będące w posiadaniu Spółki i znajdujące się w 
je 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 dotyczących aktywów pieniężnych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i 



 

 

 

 

 

 

 

strat. W przypadku zbycia inwestycji lub stwierdzenia utraty jej
ujętą uprzednio w kapitale rezerwowym z tytułu aktualizacji ujmuje się w rachunku zysków i strat 
danego okresu. 

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 wykazywana jest w rachunku zysków i strat, zaś pozostałe z
w kapitale własnym. 

3.4.4 Pożyczki i należności3.4.4 Pożyczki i należności3.4.4 Pożyczki i należności3.4.4 Pożyczki 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 pożycz
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.

3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych

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, g
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 
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 us
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 Spółki w 
procesie windykacji należności; wzrost liczby niet
dni, a także obserwowalne zmiany w warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają związek z 
przypadkami nieterminowych spłat należności.

W przypadku aktywów finansowych wykazywanych po amortyzowanym 
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 wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, 
których wartość bilansową pomniejsza się stosują
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 aktualizującego ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych.

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 

Wartość godziwą aktywów pieniężnych dostępnych do sprzedaży denominowanych w walutach obcych 
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 z

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 pożycz

je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. 
Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności 

ie odsetek byłoby nieistotne. 

3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych3.4.5 Utrata wartości aktywów finansowych    

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, g
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 dowód utraty wartości. 

W przypadku niektórych kategorii aktywów finansowych, np. należności z tytułu dostaw i us
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 Spółki 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 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 

wów 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 konta odpisu aktualizującego. Natomiast jeśli uprzednio odpisane kwoty zostaną później 

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 operacyjnych. 
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wartości, skumulowany zysk lub stratę 
ujętą uprzednio w kapitale rezerwowym z tytułu aktualizacji ujmuje się w rachunku zysków i strat 

Wartość godziwą aktywów pieniężnych dostępnych do sprzedaży denominowanych w walutach obcych 
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 

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 

je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. 
Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności 

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 niekorzystnie na związane z nim szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne. 

jako dostępne do sprzedaży, znaczny 
lub długotrwały spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu uznaje się za 

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 Spółki w 

erminowych płatności przekraczających średnio 90 
dni, a także obserwowalne zmiany w warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają związek z 

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 

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, 

c 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 

dokonuje się odpowiedniego uznania konta odpisu aktualizującego. Zmiany wartości 
bilansowej konta odpisu aktualizującego ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 



 

 

 

 

 

 

 

Z wyjątkiem instrumentów finansowych dost
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 przekracza kwoty zamortyzowanego kosztu, powstającego gdyby 
utrata wartości nie została ujęta.

Odpisy z tytułu utraty wartości kapi
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. 

3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje 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
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 
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 udzie
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 stos
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.

3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych

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

3.53.53.53.5 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 
zależności od treści ustaleń umownych.

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 

ty 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 
zwiększenia wartości godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się bezpośrednio w 

3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje aktywów finansowych3.4.6 Reklasyfikacje 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 

ch i należności własnych a jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w przyszłości 

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 

Powyższe reklasyfikacje odbywają się po wartości godziwej z dnia reklasyfikacji. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów 
nych do terminu wymagalności i odwrotnie. 

3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych3.4.7 Wyksięgowanie aktywów finansowych    

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

eniesionym składnikiem aktywów, to nadal ujmuje 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 
zależności od treści ustaleń umownych. 
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ępnych 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 

ty wartości odwraca się w rachunku zysków i strat, jeżeli wartość bilansowa inwestycji w 
dniu odwrócenia utraty wartości nie przekracza kwoty zamortyzowanego kosztu, powstającego gdyby 

tałowych 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 

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

ch i należności własnych a jednostka ma zamiar i możliwość utrzymania aktywu w przyszłości 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy inne niż instrumenty 
godziwej według opcji wyceny w wartości godziwej, 

przeniesione do aktywów dostępnych do sprzedaży, jeżeli (a) instrument nie jest już przeznaczony do 
dzień przekwalifikowania aktywa te spełniałyby 

definicję pożyczek udzielonych i należności własnych oraz (c) jednostka ma zamiar i możliwość 

lonych 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 

unku do której nie należy oczekiwać, że pojawi się w przyszłości lub 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży mogą także podlegać reklasyfikacji do aktywów 

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 

osiadaniem 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 

eniesionym składnikiem aktywów, to nadal ujmuje 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 



 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Instrumenty kapitałowe3.5.1 Instrumenty kapitałowe3.5.1 Instrumenty kapitałowe3.5.1 Instrumenty kapitałowe    

Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po 
odjęciu wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę u
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:
e) ich posiadacz ma prawo do propo

likwidacji; 
f) dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie 

instrumenty w tej klasie mają identyczne cechy;
g) instrument nie posiada innych cech, które odpo
h) 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 znaczą
zawężałby lub wyznaczały stałą kwotę zwrotu dla posiadacza instrumentu finansowego z opcją 
sprzedaży. 

Kryteria klasyfikacji jako kapitału własnego instrumentów zobowiązujących do przekazania ich 
posiadaczowi proporcjonalnego udziału w aktywach netto jed
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 
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 

3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe

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

3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin

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 niesklasy

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

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 go

Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po 
odjęciu wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę u
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: 

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 tej klasie mają identyczne cechy; 
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 

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 znaczą
zawężałby lub wyznaczały stałą kwotę zwrotu dla posiadacza instrumentu finansowego z opcją 

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 

Jeżeli spółka zależna wyemituje tego rodzaju instrumenty, które znajdują się w posiadaniu jednostek nie 
awujących 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.

3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe3.5.2 Zobowiązania finansowe    

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

3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin

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: 
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 go
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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 

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

rcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej 

dany instrument należy do klasy instrumentów najbardziej podporządkowanych i wszystkie 

wiadałyby 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 

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 kwotę zwrotu dla posiadacza instrumentu finansowego z opcją 

Kryteria klasyfikacji jako kapitału własnego instrumentów zobowiązujących do przekazania ich 
nostki w przypadku likwidacji oparte są 

na tych samych zasadach co  przedstawione powyżej, z wyjątkiem punktów c) i d), które nie mają 

Jeżeli spółka zależna wyemituje tego rodzaju instrumenty, które znajdują się w posiadaniu jednostek nie 
awujących nad nią kontroli i zostały przedstawione jako kapitał własny w sprawozdaniu 

finansowym tej spółki, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowane są jako zobowiązanie, 
kapitałowej. 

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

3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik fin3.5.3 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowyansowyansowyansowy    

Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako 

stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie 
zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub 

fikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie. 

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

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 



 

 

 

 

 

 

 

udokumentowaną 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 pochodn
a MSSF 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.

3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankow
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 okres
użytkowania danego zobowiązania lub, w razie potrzeby, w okresie krótszym.

3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych

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

4.4.4.4. Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewnościPodstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewnościPodstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewnościPodstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności

Zarząd DTP S.A 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 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. 

4.14.14.14.1 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 przez zarząd w 
procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w 
sprawozdaniu finansowym. 

4.1.1 Ujęcie przychodów4.1.1 Ujęcie przychodów4.1.1 Ujęcie przychodów4.1.1 Ujęcie przychodów    

Część przychodów Spółki pochodzi z tytułu wyceny aktywów finansowych. Zarząd oceniając szacunki 
związane z wyceną weryfikuje jednocześnie szacunek ujętych przychodów.

4.24.24.24.2 Podstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewności

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

udokumentowaną 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 pochodn
a MSSF 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 
iwej, a wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w rachunku zysków i strat 

z uwzględnieniem odsetek zapłaconych od danego zobowiązania finansowego. 

3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe zobowiązania finansowe3.5.4 Pozostałe 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 

a 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 okres
użytkowania danego zobowiązania lub, w razie potrzeby, w okresie krótszym. 

3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych3.5.5 Wyksięgowanie zobowiązań finansowych    

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

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

Zarząd DTP S.A 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 mogą 
odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych. 

Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości 
uje 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 

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

rzedstawiono 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 

ki pochodzi z tytułu wyceny aktywów finansowych. Zarząd oceniając szacunki 
związane z wyceną weryfikuje jednocześnie szacunek ujętych przychodów. 

Podstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewnościPodstawy szacowania niepewności    

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne pod
niepewności na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości 
bilansowej aktywów i zobowiązań w następnym roku obrotowym. 
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udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki, w ramach której 

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

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

e 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 

a 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 

Spółka wyksięgowuje zobowiązania finansowe wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania 

Zarząd DTP S.A 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 mogą 

Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości 
uje 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 

rzedstawiono 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 

ki pochodzi z tytułu wyceny aktywów finansowych. Zarząd oceniając szacunki 

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku 
niepewności na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości 



 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Utrata wartości udziałów4.2.2 Utrata wartości udziałów4.2.2 Utrata wartości udziałów4.2.2 Utrata wartości udziałów

Stwierdzenie, czy wartość udziałów uległa obniżeniu, wymaga 
wszystkich jednostek generujących przepływy pieniężne. Chcąc obliczyć wartość użytkową, zarząd musi 
oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną jednostkę i ustalić właściwą stopę 
dyskonta, konieczną do obliczenia wartości bieżącej tych przepływów.

Przeprowadzony test na utratę wartości nie wykazał utraty wartości składnika aktywów na dzień 
bilansowy. 

5.5.5.5. Pozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowe
 

        

InstrumentyInstrumentyInstrumentyInstrumenty    pochodne wyznaczone  i pochodne wyznaczone  i pochodne wyznaczone  i pochodne wyznaczone  i 
wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości 
godziwejgodziwejgodziwejgodziwej    

Kontrakty forward w walutach obcych

Swapy stóp procentowych 

  

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 
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 
niewyznaczone jako zabezpieczenia 

  

Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane 
po koszcie zpo koszcie zpo koszcie zpo koszcie zamortyzowanymamortyzowanymamortyzowanymamortyzowanym    

Weksle  

Skrypty dłużne  

  

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    

Akcje  

Inne aktywa finansowe zreklasyfikowane z 
utrzymywanych do obrotu  

  

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

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 

Pożyczki dla pozostałych podmiotów

  

  

Aktywa trwałe 

Aktywa obrotowe 

  

    
    
6.6.6.6. Pozostałe aktywa długoterminowePozostałe aktywa długoterminowePozostałe aktywa długoterminowePozostałe aktywa długoterminowe

4.2.2 Utrata wartości udziałów4.2.2 Utrata wartości udziałów4.2.2 Utrata wartości udziałów4.2.2 Utrata wartości udziałów    

Stwierdzenie, czy wartość udziałów uległa obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej 
wszystkich jednostek generujących przepływy pieniężne. Chcąc obliczyć wartość użytkową, zarząd musi 
oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną jednostkę i ustalić właściwą stopę 

nia wartości bieżącej tych przepływów. 

Przeprowadzony test na utratę wartości nie wykazał utraty wartości składnika aktywów na dzień 

Pozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowePozostałe aktywa finansowe        (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

    Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

pochodne wyznaczone  i pochodne wyznaczone  i pochodne wyznaczone  i pochodne wyznaczone  i 
wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości   

Kontrakty forward w walutach obcych  0 

 0 

 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             

yceniane w wartości godziwej 
poprzez rachunek zysków i strat  inne niż instrumenty 0 

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 
 

 0 

0 

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

17 885 18 708

0 

17 885 18 708

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 

Inne aktywa finansowe zreklasyfikowane z 
 0 

 0 

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

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym   0 

Pożyczki dla pozostałych podmiotów 2 900 

2 900 

  

 0 

20 785 18 708

20202020    785785785785    18 70818 70818 70818 708

Pozostałe aktywa długoterminowePozostałe aktywa długoterminowePozostałe aktywa długoterminowePozostałe aktywa długoterminowe        (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    
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oszacowania wartości użytkowej 
wszystkich jednostek generujących przepływy pieniężne. Chcąc obliczyć wartość użytkową, zarząd musi 
oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną jednostkę i ustalić właściwą stopę 

Przeprowadzony test na utratę wartości nie wykazał utraty wartości składnika aktywów na dzień 

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

  
 

 0  0 

 0  0 

 0  0 

          

0 0 

 0  0 

0 0 

    

18 708 18 305 

0  0 

18 708 18 305 

  
 

 0  0 

 0  0 

 0  0 

    

 0  0 

0  0 

0  0 

    

 0 0 

18 708 18 305 

18 70818 70818 70818 708    18 30518 30518 30518 305    



 

 

 

 

 

 

 

Udziały w jednostkach zależnych  

Odpisy aktualizujące 

  

 
 
7.7.7.7. Pozostałe zPozostałe zPozostałe zPozostałe zobowiązania finansoweobowiązania finansoweobowiązania finansoweobowiązania finansowe
 
        

        

Umowy gwarancji finansowychUmowy gwarancji finansowychUmowy gwarancji finansowychUmowy gwarancji finansowych    

  

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

 

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 

 

Zobowiązania finansowe wykazywane w Zobowiązania finansowe wykazywane w Zobowiązania finansowe wykazywane w Zobowiązania finansowe wykazywane w 
zamortyzowanym koszciezamortyzowanym koszciezamortyzowanym koszciezamortyzowanym koszcie    

Zobowiązanie wekslowe 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji

Zobowiązania z tytułu leasingu 

  

  

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe 

  

    

8.8.8.8. Skutki przejścia na MSSF Skutki przejścia na MSSF Skutki przejścia na MSSF Skutki przejścia na MSSF     
 
W związku z przejściem od dnia 01.01.2013 r. na Międzynarodowe Standardy Sprawozda
Finansowej w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok ujęte zostały następujące korekty:
 
1. Ujęcie wyceny programu motywacyjnego.
2. Korekta prezentacyjna dyskonta weksli pozostającego do rozliczenia.
 
Poniżej zaprezentowano wpływ wyżej wymienionych korekt n
kosztów, aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych Spółki za 2012 rok.
    

    

    

        
    Stan na Stan na Stan na Stan na 

30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    
Stan na Stan na Stan na Stan na 

31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

      

60 268 60 268

 0 

60 26860 26860 26860 268    60 26860 26860 26860 268

obowiązania finansoweobowiązania finansoweobowiązania finansoweobowiązania finansowe        (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

    Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012

    

 0 

 

Instrumenty pochodne wyznaczone  i Instrumenty pochodne wyznaczone  i Instrumenty pochodne wyznaczone  i Instrumenty pochodne wyznaczone  i 
wykorzystywane jako zabezpieczenia, wykazywane w wykorzystywane jako zabezpieczenia, wykazywane w wykorzystywane jako zabezpieczenia, wykazywane w wykorzystywane jako zabezpieczenia, wykazywane w 0 

 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości 
 

0 

 

Zobowiązania finansowe wykazywane w Zobowiązania finansowe wykazywane w Zobowiązania finansowe wykazywane w Zobowiązania finansowe wykazywane w 
    

 0 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 0 

169 212

169169169169    212212212212

0 

108 154

61 

169169169169    212212212212

    

W związku z przejściem od dnia 01.01.2013 r. na Międzynarodowe Standardy Sprawozda
Finansowej w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok ujęte zostały następujące korekty:

Ujęcie wyceny programu motywacyjnego. 
Korekta prezentacyjna dyskonta weksli pozostającego do rozliczenia. 

Poniżej zaprezentowano wpływ wyżej wymienionych korekt na poszczególne pozycje przychodów, 
kosztów, aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych Spółki za 2012 rok. 
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Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

        

60 268 60 268 

 0  0 

60 26860 26860 26860 268    60 26860 26860 26860 268    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
31.12.201231.12.201231.12.201231.12.2012    

Stan na Stan na Stan na Stan na 
30.09.201230.09.201230.09.201230.09.2012    

        

 0  0 

  

0 0 

  

0 0 

  

        

 0  0 

0 0 

212 257 

212212212212    257257257257    

0 0 

154 199 

58 58 

212212212212    257257257257    

W związku z przejściem od dnia 01.01.2013 r. na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok ujęte zostały następujące korekty: 

a poszczególne pozycje przychodów, 



 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 
31 GRUDNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 ROKUROKUROKUROKU        (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)

  

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 

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 Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanejkontynuowanejkontynuowanejkontynuowanej    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (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    

    

    

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

AKTYWAAKTYWAAKTYWAAKTYWA    

Aktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałeAktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe 

Nieruchomości inwestycyjne 

Wartości niematerialne 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Należności z tytułu leasingu finansowego

Pozostałe aktywa finansowe 

Pozostałe aktywa długoterminowe 

Aktywa trwałe razemAktywa trwałe razemAktywa trwałe razemAktywa trwałe razem    

Aktywa obrotoweAktywa obrotoweAktywa obrotoweAktywa obrotowe    

Zapasy 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 
(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

Korekta Korekta Korekta Korekta 
nrnrnrnr    Według PSRWedług PSRWedług PSRWedług PSR      KorektyKorektyKorektyKorekty

 
   

           1 339                

             0                  

                                            1111    339    339    339    339                                                            

 0  

             885                  

                    0                         

                   0                          

Zysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnejZysk (strata) na działalności operacyjnej                                                454   454   454   454                                                           

                0                     

             0                    

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych   0  

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce 
 0  

                                                        454    454    454    454                                                      

                  185                       

    
                                                269    269    269    269                                                      

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanejZysk (strata) netto z działalności zaniechanej 
 

0000        

    
                                                269    269    269    269                                                      

    
0000        

    
                                                269    269    269    269                                                      

   

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

  Korekta Korekta Korekta Korekta 
nrnrnrnr    Według PSRWedług PSRWedług PSRWedług PSR      KorektyKorektyKorektyKorekty

    

    

 263  

 0  

 0  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych  0  

  19  

Należności z tytułu leasingu finansowego  0  

 0  

 60 268  

 60 55060 55060 55060 550        

    

 0  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
 9 

 

44444444    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 

KorektyKorektyKorektyKorekty      Według Według Według Według MSSFMSSFMSSFMSSF    
      

          0                1 339    

            0                  0    

                                                0    0    0    0                                                    1 339    1 339    1 339    1 339    

0 
 

0 

            0                  885    

                   0                         0    

                  0                         0      

                                                0    0    0    0                                                    454   454   454   454   

               0                     0    

              0                  0    

0    0 

0   0 

                                                0    0    0    0                                                      454    454    454    454    

                 0                       185    

                                                0    0    0    0                                                      269    269    269    269    

0000            0000    

                                                0    0    0    0                                                      269    269    269    269    

0000            0000    

                                                0    0    0    0                                                      269    269    269    269    

   

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKUSPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU     (tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)(tys. PLN)    

KorektyKorektyKorektyKorekty      Według MSSFWedług MSSFWedług MSSFWedług MSSF    

      

      

0   263 

0   0 

0   0 

0   0 

0   19 

0   0 

0   0 

0   60 268 

0000            60 55060 55060 55060 550    

      

0   0 

0   9 



 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe aktywa finansowe 

Należności z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 

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 

  

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 
Kapitały przypadające akcjonariuszom 
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 krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych 

Rezerwy krótkoterminowe 

2 19 265  -

Należności z tytułu podatku dochodowego od 
 0 

 

 
5  

 
2  

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do 
 

0 
 

  19 28119 28119 28119 281        ----557557557557

79 83179 83179 83179 831        ----557557557557

                  

  Korekta Korekta Korekta Korekta 
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Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
 74 

 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe   7 051  

 58  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
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Przychody przyszłych okresów 

Pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania związane bezpośrednio z 
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

Zobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razem

Zobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razemZobowiązania razem    

Pasywa razemPasywa razemPasywa razemPasywa razem    

III. III. III. III. INFORMACJE O ZASADACHINFORMACJE O ZASADACHINFORMACJE O ZASADACHINFORMACJE O ZASADACH
RAPORTURAPORTURAPORTURAPORTU,,,,    W TYM INFORMACJW TYM INFORMACJW TYM INFORMACJW TYM INFORMACJ
(POLITYKI)(POLITYKI)(POLITYKI)(POLITYKI)    RACHUNKOWOŚCIRACHUNKOWOŚCIRACHUNKOWOŚCIRACHUNKOWOŚCI
 

Raport został sporządzony zgodnie z Międzynarodo
Opis najważniejszych zastosowanych zasad rachunkowości przedstawiono w 
skróconych sprawozdań finansow

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Spółka stosuje od 1 styczni
Skutki zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości zostały przedstawione w nocie 16 
kwartalnego skróconego skonsolidowanego
kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

IV. IV. IV. IV. ISTOTNE ISTOTNE ISTOTNE ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z 
OPISEM NAJWAŻNIEJSZYM OPISEM NAJWAŻNIEJSZYM OPISEM NAJWAŻNIEJSZYM OPISEM NAJWAŻNIEJSZYM 
SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZESZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZESZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZESZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE
NA OSIAGNIĘTENA OSIAGNIĘTENA OSIAGNIĘTENA OSIAGNIĘTE    WYNIKWYNIKWYNIKWYNIK
 

W III kwartale 2013 r. do najważniejszych działań, które nadawały tempa 

- przejęcie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszu DTP NS FIZ 
zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego,

- przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości 12 270 tys. PLN,

- starania o zwiększenie wartości aktywów posiadanych w zarządzaniu głównie poprzez analizę rynku 
pod kątem wyselekcjonowania portfeli wierzytelności najbardziej atrakcyjnych do zakupu, w wyniku 
tych działań w raportowanym okresie zakupione zostały portfele wierzy
71 mln PLN, 

- poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz kanałów dystrybucji,

2 557   -

 
0  

aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako  0 
 

Zobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razemZobowiązania krótkoterminowe razem    
 

7 7917 7917 7917 791        ----

 
8 2068 2068 2068 206        ----

 
79 83179 83179 83179 831        ----

      

INFORMACJE O ZASADACHINFORMACJE O ZASADACHINFORMACJE O ZASADACHINFORMACJE O ZASADACH    PRZYJĘTPRZYJĘTPRZYJĘTPRZYJĘTYCHYCHYCHYCH    PRZY SPORZĄDZANIU PRZY SPORZĄDZANIU PRZY SPORZĄDZANIU PRZY SPORZĄDZANIU 
W TYM INFORMACJW TYM INFORMACJW TYM INFORMACJW TYM INFORMACJEEEE    O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASADO ZMIANACH STOSOWANYCH ZASADO ZMIANACH STOSOWANYCH ZASADO ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD
RACHUNKOWOŚCIRACHUNKOWOŚCIRACHUNKOWOŚCIRACHUNKOWOŚCI    

Raport został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
Opis najważniejszych zastosowanych zasad rachunkowości przedstawiono w nocie

finansowych.  

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Spółka stosuje od 1 styczni
Skutki zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości zostały przedstawione w nocie 16 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w nocie 8 do 
kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego. 

DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z 
OPISEM NAJWAŻNIEJSZYM OPISEM NAJWAŻNIEJSZYM OPISEM NAJWAŻNIEJSZYM OPISEM NAJWAŻNIEJSZYM CCCCZYNNIKÓW I ZDARZEŃZYNNIKÓW I ZDARZEŃZYNNIKÓW I ZDARZEŃZYNNIKÓW I ZDARZEŃ
SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZESZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZESZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZESZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE,,,,    MAJĄCYCH WPŁYW MAJĄCYCH WPŁYW MAJĄCYCH WPŁYW MAJĄCYCH WPŁYW 

WYNIKWYNIKWYNIKWYNIKIIII    FINANSOWFINANSOWFINANSOWFINANSOWEEEE    

W III kwartale 2013 r. do najważniejszych działań, które nadawały tempa rozwojowi, należy wymienić:

przejęcie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszu DTP NS FIZ 
zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości 12 270 tys. PLN, 

ia o zwiększenie wartości aktywów posiadanych w zarządzaniu głównie poprzez analizę rynku 
pod kątem wyselekcjonowania portfeli wierzytelności najbardziej atrakcyjnych do zakupu, w wyniku 
tych działań w raportowanym okresie zakupione zostały portfele wierzytelności o wartości nominalnej 

poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz kanałów dystrybucji, 

46464646    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

-557    0  

0    0  

0  0 

----557557557557            7 2347 2347 2347 234    

----557557557557            7 6497 6497 6497 649    

----557557557557            79 27479 27479 27479 274    

0   0 

PRZY SPORZĄDZANIU PRZY SPORZĄDZANIU PRZY SPORZĄDZANIU PRZY SPORZĄDZANIU 
O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASADO ZMIANACH STOSOWANYCH ZASADO ZMIANACH STOSOWANYCH ZASADO ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD    

wymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
nocie 3 do kwartalnych 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Spółka stosuje od 1 stycznia 2013 roku. 
Skutki zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości zostały przedstawione w nocie 16 do 

oraz w nocie 8 do 

DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z 
ZYNNIKÓW I ZDARZEŃZYNNIKÓW I ZDARZEŃZYNNIKÓW I ZDARZEŃZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,,,,    W W W W 

MAJĄCYCH WPŁYW MAJĄCYCH WPŁYW MAJĄCYCH WPŁYW MAJĄCYCH WPŁYW 

rozwojowi, należy wymienić: 

przejęcie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszu DTP NS FIZ – na podstawie 

ia o zwiększenie wartości aktywów posiadanych w zarządzaniu głównie poprzez analizę rynku 
pod kątem wyselekcjonowania portfeli wierzytelności najbardziej atrakcyjnych do zakupu, w wyniku 

telności o wartości nominalnej 



 

 

 

 

 

 

 

- przygotowania do debiutu na rynku podstawowym GPW, DTP S.A. ubiega się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku podstawowym GPW w celu zwiększenia prest
działalności oraz podniesienia płynności walorów, 
złożony do Komisji Nadzoru Finans

- podejmowanie starań o pozyskanie środków z funduszy Uni
nowych projektów, w wyniku tych działań spółka z Grupy uzyskała informację o przyznanym 
dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego 
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu t
elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy 
wnioskodawcą i partnerami handlowymi”.    

W raportowanym okresie głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik f
przede wszystkim odzyski na zakupionych portfelach wierzytelności.

Skonsolidowany wynik finansowy 
wyniósł ok. 20,6 mln PLN, co w stosunku do 
wzrost o 120%. Na taki rezultat wpłynęła przede wszystkim wielkość przychodów ze zrealizowanych 
odzysków na portfelach zakupionych, znaczący wzrost liczby portfeli przyjętych do obsługi i związany 
z tym wzrost przychodów z inkasa oraz przychody z 
Osiągnięty wynik potwierdza dalszy dynamiczny rozwój spółki na rynku windykacyjnym, słuszność 
podejmowanych decyzji biznesowych i operacyjnych oraz wskazuje na stały wzrost w kolejnych latach. 

 

źródło: Emitent 
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Wynik finansowy Wynik finansowy Wynik finansowy Wynik finansowy 
narastająco za III Q (w tys.)narastająco za III Q (w tys.)narastająco za III Q (w tys.)narastająco za III Q (w tys.)

przygotowania do debiutu na rynku podstawowym GPW, DTP S.A. ubiega się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku podstawowym GPW w celu zwiększenia prestiżu, zagwarantowania przejrzystości 
działalności oraz podniesienia płynności walorów, w raportowanym okresie prospekt emisyjny został 
złożony do Komisji Nadzoru Finansowego i czeka na zatwierdzenie, 

podejmowanie starań o pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej w celu dofinansowania 
nowych projektów, w wyniku tych działań spółka z Grupy uzyskała informację o przyznanym 
dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na realizację projektu „Zakup i wdrożenie 
elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy 
wnioskodawcą i partnerami handlowymi”.     

łównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik f
odzyski na zakupionych portfelach wierzytelności.  

ynik finansowy Grupy DTP S.A. za okres zakończony 30 września
PLN, co w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego

%. Na taki rezultat wpłynęła przede wszystkim wielkość przychodów ze zrealizowanych 
odzysków na portfelach zakupionych, znaczący wzrost liczby portfeli przyjętych do obsługi i związany 
z tym wzrost przychodów z inkasa oraz przychody z tytułu prowizji od udzielonych pożyczek
Osiągnięty wynik potwierdza dalszy dynamiczny rozwój spółki na rynku windykacyjnym, słuszność 
podejmowanych decyzji biznesowych i operacyjnych oraz wskazuje na stały wzrost w kolejnych latach. 
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120% 
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przygotowania do debiutu na rynku podstawowym GPW, DTP S.A. ubiega się o dopuszczenie do 
iżu, zagwarantowania przejrzystości 

w raportowanym okresie prospekt emisyjny został 

i Europejskiej w celu dofinansowania 
nowych projektów, w wyniku tych działań spółka z Grupy uzyskała informację o przyznanym 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 
ypu B2B na realizację projektu „Zakup i wdrożenie 

elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy 

łównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik finansowy miały 

30 września 2013  roku 
poprzedniego roku stanowi 

%. Na taki rezultat wpłynęła przede wszystkim wielkość przychodów ze zrealizowanych 
odzysków na portfelach zakupionych, znaczący wzrost liczby portfeli przyjętych do obsługi i związany 

ułu prowizji od udzielonych pożyczek. 
Osiągnięty wynik potwierdza dalszy dynamiczny rozwój spółki na rynku windykacyjnym, słuszność 
podejmowanych decyzji biznesowych i operacyjnych oraz wskazuje na stały wzrost w kolejnych latach.  

 

IIIQ 2013
20 648    

25 225    

96 651    

20 648    
25 225    

96 651    



 

 

 

 

 

 

 

 
W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy miało wielokrotne zwiększenie odzysków 
uzyskiwanych w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności przez Debt Trading 
Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 
 
 

WskaźnikiWskaźnikiWskaźnikiWskaźniki    (w tys. PLN)(w tys. PLN)(w tys. PLN)(w tys. PLN)    

ROEROEROEROE    

ROAROAROAROA    

EBITEBITEBITEBIT    

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA    

    

W raportowanym okresie wskaźnik zwrotu n
procentowych w porównaniu do II kwartału 2012r. Wskazuje to na korzystną sytuację finansową 
Spółki oraz na jej atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Wskaźni
15,1%, co pozwala ocenić efektywność wykorzystania środków zaangażowanych w Spółkę w II kwartale 
jako bardzo dobrą. Zysk operacyjny
poprzedniego wzrósł o 132%. 

Windykacja wierzytelnościWindykacja wierzytelnościWindykacja wierzytelnościWindykacja wierzytelności    

Na koniec minionego kwartału łączna wartość aktywów zarządzanych zarówno obsługiwanych na 
zlecenie, jak i zakupionych przez DTP wyniosła 2,2 mld PLN.

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

Grupa DTPGrupa DTPGrupa DTPGrupa DTP
    [mln[mln[mln[mln    PLN]PLN]PLN]PLN]

Nominalna wartość 
zarządzanych aktywów 

Przychody  

Zysk netto  

 

Portfele kupionePortfele kupionePortfele kupionePortfele kupione    

W okresie objętym raportem Grupa D
użyteczności publicznej o łącznej wartości 
wierzytelności w raportowanym okresie miał wpływ 
portfeli. Wartość zakupionych portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu

W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy miało wielokrotne zwiększenie odzysków 
uzyskiwanych w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności przez Debt Trading 

półka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA oraz DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.  

Grupa DTPGrupa DTPGrupa DTPGrupa DTP    

III kwartał 2013III kwartał 2013III kwartał 2013III kwartał 2013r.r.r.r.    
narastająconarastająconarastająconarastająco    

III kwartał 201III kwartał 201III kwartał 201III kwartał 201
narastająconarastająconarastająconarastająco

21,4%21,4%21,4%21,4%    

15,1%15,1%15,1%15,1%    

25 22525 22525 22525 225    

26 56226 56226 56226 562    

skaźnik zwrotu na kapitale osiągnął poziom 21,4% - 
procentowych w porównaniu do II kwartału 2012r. Wskazuje to na korzystną sytuację finansową 
Spółki oraz na jej atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Wskaźnik zwrotu z aktywów wyniós

%, co pozwala ocenić efektywność wykorzystania środków zaangażowanych w Spółkę w II kwartale 
jako bardzo dobrą. Zysk operacyjny osiągnął poziom 25 225 tys. i w porównaniu do II kwartał

niec minionego kwartału łączna wartość aktywów zarządzanych zarówno obsługiwanych na 
zlecenie, jak i zakupionych przez DTP wyniosła 2,2 mld PLN. 

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

Grupa DTPGrupa DTPGrupa DTPGrupa DTP    
PLN]PLN]PLN]PLN] 

3Q3Q3Q3Q    2013201320132013 3Q3Q3Q3Q    2012201220122012 CAGRCAGRCAGRCAGR

Nominalna wartość 
h aktywów  

2 196  1 133  94%

96,6 21,7 345%

20,6 9,4 120%

Grupa DTP zakupiła nowe portfele wierzytelności z sektor
o łącznej wartości ok. 71 mln PLN. Na wartość 

wierzytelności w raportowanym okresie miał wpływ również wzrost wartości aktualnej posiadanych 
Wartość zakupionych portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu

48484848    | | | | S tS tS tS t r o n ar o n ar o n ar o n a     

W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy miało wielokrotne zwiększenie odzysków 
uzyskiwanych w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności przez Debt Trading 

zowany Sekurytyzacyjny 

III kwartał 201III kwartał 201III kwartał 201III kwartał 2012222r.r.r.r.    
narastająconarastająconarastająconarastająco    

12,1%12,1%12,1%12,1%    

9,5%9,5%9,5%9,5% 

10 86110 86110 86110 861    

11 39711 39711 39711 397    

 wzrost o 9 punktów 
procentowych w porównaniu do II kwartału 2012r. Wskazuje to na korzystną sytuację finansową 

k zwrotu z aktywów wyniósł 
%, co pozwala ocenić efektywność wykorzystania środków zaangażowanych w Spółkę w II kwartale 

tys. i w porównaniu do II kwartału roku 

niec minionego kwartału łączna wartość aktywów zarządzanych zarówno obsługiwanych na 
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wierzytelności z sektorów bankowego i 
 zakupionych portfeli 

wzrost wartości aktualnej posiadanych 
Wartość zakupionych portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu na dzień 30 



 

 

 

 

 

 

 

września 2013r. wynosi 1,86 mld
na koniec 2012 roku wzrosła o 41%
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Nabyte portfele wierzytelności pochodzą przede wszystkim z sektora bankowego
wszystkich posiadanych portfeli. W ich skład wchodzą portfele niedetaliczne (
segmentu małych i średnich przedsię
Pozostałe portfele pochodzą z sektora telekom
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Portfele zleconePortfele zleconePortfele zleconePortfele zlecone    

Grupa DTP, poza zakupem wierzytelności, świadczy 
trzecim kwartale 2013 roku zostały przyjęte do obsł
wierzytelności na etapie monitoringu i windykacji telefonicznej, wykonywania czynności procesowych 
i poza-procesowych oraz związanych z dochodzeniem wierzytelności klienta na drodze
sądowego i egzekucyjnego. Wielkość portfela znajdującego się w obsłudze DTP w raportowanym 
okresie osiągnęła poziom 340 mln
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wierzytelności pochodzą przede wszystkim z sektora bankowego
. W ich skład wchodzą portfele niedetaliczne (przeważają portfele z 

przedsiębiorstw oraz marginalnie portfele korporacyjne) i
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Grupa DTP, poza zakupem wierzytelności, świadczy również usługi windykacji na zlecenie banków. W 
zostały przyjęte do obsługi nowe pakiety wierzytelności. 

wierzytelności na etapie monitoringu i windykacji telefonicznej, wykonywania czynności procesowych 
procesowych oraz związanych z dochodzeniem wierzytelności klienta na drodze

Wielkość portfela znajdującego się w obsłudze DTP w raportowanym 
mln PLN. 
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artość nabytych portfeli wierzytelności w stosunku do stanu 

 

wierzytelności pochodzą przede wszystkim z sektora bankowego, który stanowi 98% 
przeważają portfele z 

korporacyjne) i detaliczne. 
unikacyjnego oraz użyteczności publicznej.  
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Finanse ratalneFinanse ratalneFinanse ratalneFinanse ratalne 

Najmłodsza spółka z Grupy – Finanse Ratalne Sp. z o.o.
finansowy na poziomie ponad 0,6
kwotę 280 mln PLN.  
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Finanse Ratalne Sp. z o.o. na koniec III kwartału 2013 osiągnęła wynik 
na poziomie ponad 0,6 mln PLN, w okresie objętym raportem udzieliła pożyczek na łączną 
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I kwartału 2013 osiągnęła wynik 
okresie objętym raportem udzieliła pożyczek na łączną 
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V. V. V. V. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 
PROGNOZPROGNOZPROGNOZPROGNOZ    

Stanowisko Stanowisko Stanowisko Stanowisko ZZZZarządu arządu arządu arządu dot.dot.dot.dot.
prognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rok
Zarząd DTP S.A. nie publikował prognoz w zakresie wyników S
Kapitałowej. 
 

VI. VI. VI. VI.     OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJIHARMONOGRAMU ICH REALIZACJIHARMONOGRAMU ICH REALIZACJIHARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy. 

 

VII. VII. VII. VII.     INFORMACJINFORMACJINFORMACJINFORMACJEEEE    NA TEMAT AKTYWNOŚNA TEMAT AKTYWNOŚNA TEMAT AKTYWNOŚNA TEMAT AKTYWNOŚ
NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 
INNOWACINNOWACINNOWACINNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU YJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU YJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU YJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCIPROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCIPROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCIPROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Spółka podejmuje działania w zakresie poszukiwania nowych źródeł przychodów oraz kanałów 
dystrybucji. W tym celu stara się o pozyskanie 
spółka z Grupy uzyskała informację o przyznanym dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego 
- Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na 
realizację projektu „Zakup i wdrożenie elektronicznej platform
procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą i partnerami handlowymi”.
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dot.dot.dot.dot.    możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rokprognoz wyników na dany rok    

nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki DTP S.A.,

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJIHARMONOGRAMU ICH REALIZACJIHARMONOGRAMU ICH REALIZACJIHARMONOGRAMU ICH REALIZACJI    

NA TEMAT AKTYWNOŚNA TEMAT AKTYWNOŚNA TEMAT AKTYWNOŚNA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW CI W ZAKRESIE INICJATYW CI W ZAKRESIE INICJATYW CI W ZAKRESIE INICJATYW 
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YJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU YJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU YJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU YJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCIPROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCIPROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCIPROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI        

podejmuje działania w zakresie poszukiwania nowych źródeł przychodów oraz kanałów 
dystrybucji. W tym celu stara się o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej. W 
spółka z Grupy uzyskała informację o przyznanym dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na 
realizację projektu „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej 
procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą i partnerami handlowymi”. 
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., ani wyników Grupy 
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podejmuje działania w zakresie poszukiwania nowych źródeł przychodów oraz kanałów 
 wyniku tych działań 

spółka z Grupy uzyskała informację o przyznanym dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na 
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VIVIVIVIIIIII. I. I. I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM 
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJIJEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJIJEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJIJEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP Struktura Grupy DTP (Stan na 12.11

    

    
    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

 

Grupa kapitałowa DTPGrupa kapitałowa DTPGrupa kapitałowa DTPGrupa kapitałowa DTP    

    

KancelariaKancelariaKancelariaKancelaria
Radców PrawnychRadców PrawnychRadców PrawnychRadców Prawnych

• Obsługa Prawna na etapie sądowym

• Egzekucja zakupionych portfeli

 

100100100100%%%%    

Udzielanie pożyczek  

100%100%100%100%
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Stan na 12.11.2013r.) 

 

 

 

Spółka holdingowa odpowiedzialna  za finansowanie, nadzorowanie 
i monitorowanie wszystkich spółek w grupie kapitałowej.

Spółka prowadząca windykację portfeli wierzytelności 
z branży bankowej, telekomunikacyjnej i użyteczności publicznej
Obsługuje portfele nabyte na własny rachunek oraz prz
usługi inkasa. Posiada uprawnienie KNF do zarządzania Funduszem i 
obsługę DTP NS FIZ 

KancelariaKancelariaKancelariaKancelaria    
Radców PrawnychRadców PrawnychRadców PrawnychRadców Prawnych    

Obsługa Prawna na etapie sądowym 

Egzekucja 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    

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 wierzytelnośc

komplementariusz

Niestandaryzowany Sekurytyzac
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

100%100%100%100%    
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za finansowanie, nadzorowanie  
i monitorowanie wszystkich spółek w grupie kapitałowej. 

windykację portfeli wierzytelności  
użyteczności publicznej. 

bsługuje portfele nabyte na własny rachunek oraz przyjęte w formie 
Posiada uprawnienie KNF do zarządzania Funduszem i 

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 



 

 

 

 

 

 

 

DTP S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które obejmuje wszystkie istotne spółki z 
Grupy Kapitałowej. Nota 1.1 do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zawiera szczegółowe informacje od
sprawozdaniem finansowym. 

 

IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHSPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHSPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHSPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

DTP S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

X. X. X. X. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITINFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITINFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITINFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMIT
WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ 
PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIUZGROMADZENIUZGROMADZENIUZGROMADZENIU    

W raportowanym kwartale akcjona
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DT
akcjonariusz. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest spółka JAMICO
odpowiedzialnością S.K.A., która 
raportu akcjonariat przedstawia się następująco:

 
 

Podmiot pełniący funkcję jedynego komplementariusza w spó
Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
specjalizuje się w wycenie portfeli wierzytelności oraz konsultingu 
(dworactwa) w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Fundusz, który nabywa sekurytyzowane wierzytelności oraz pro
za pośrednictwem serwisera windykację posiadanych portfeli 
wierzytelności. Jedynym uczestnikiem funduszu, posiadaczem 
wszystkich certyfikatów, jest spółka Debt Trading Partners S
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

Kancelaria radców prawnych, która zajmuje 
prawną na etapie sądowym, jak również egzekucyjnym zakupionych 
portfeli wierzytelności przez Grupę DTP. 

Spółka z branży finansowej, której główna działalność 
skoncentrowana jest na udzielaniu pożyczek za pośrednictwem 
różnych kanałów sprzedaży. 

DTP S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które obejmuje wszystkie istotne spółki z 
Grupy Kapitałowej. Nota 1.1 do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zawiera szczegółowe informacje odnośnie zakresu spółek objętych skonsolidowanym 

IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHSPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHSPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHSPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH    

DTP S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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W raportowanym kwartale akcjonariat Grupy DTP kształtował się następująco: ponad 
romadzeniu DTP S.A. posiada spółka PAGED S.A., obecnie największ

akcjonariusz. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest spółka JAMICO Spółka z ograniczoną 
, która posiada 16% udziału w kapitale zakładowym. Na dzień publikacji 

rzedstawia się następująco: 
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odmiot pełniący funkcję jedynego komplementariusza w spółce Debt 
półka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

wycenie portfeli wierzytelności oraz konsultingu 
(dworactwa) w zakresie zarządzania wierzytelnościami. 

który nabywa sekurytyzowane wierzytelności oraz prowadzi 
za pośrednictwem serwisera windykację posiadanych portfeli 
wierzytelności. Jedynym uczestnikiem funduszu, posiadaczem 

jest spółka Debt Trading Partners Spółka z 

się głównie obsługą 
jak również egzekucyjnym zakupionych 

półka z branży finansowej, której główna działalność 
skoncentrowana jest na udzielaniu pożyczek za pośrednictwem 

DTP S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które obejmuje wszystkie istotne spółki z 
Grupy Kapitałowej. Nota 1.1 do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
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riat Grupy DTP kształtował się następująco: ponad 50% ogólnej 
PAGED S.A., obecnie największy 

Spółka z ograniczoną 
udziału w kapitale zakładowym. Na dzień publikacji 
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XI . INFORMACJE DOTYCZĄCEXI . INFORMACJE DOTYCZĄCEXI . INFORMACJE DOTYCZĄCEXI . INFORMACJE DOTYCZĄCE
EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATYEMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATYEMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATYEMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Zatrudnienie w Grupie Emitenta na dzień publikacji
przeliczeniu na pełne etaty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Udział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowym

54,12% 

16,00% 

29,88% 

100%100%100%100%    

Działalność Grupy Paged koncentruje się obecnie 
w trzech segmentach: handlowym, skle
i meblowym. Działalność handlową spółka prowadzi 
w formie sieci składów agencyjnych na terenie 
Polski  

Jamico to niezależna spółka finansowa
główną działalnością jest doradztwo finansowe. 
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enie w Grupie Emitenta na dzień publikacji raportowanego okresu wynosiło 38 osób w 
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Udział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowymUdział w kapitale zakładowym    

Działalność Grupy Paged koncentruje się obecnie 
w trzech segmentach: handlowym, sklejkowym  
i meblowym. Działalność handlową spółka prowadzi 
w formie sieci składów agencyjnych na terenie 

Jamico to niezależna spółka finansowa, której 
główną działalnością jest doradztwo finansowe.  

LICZBY OSÓB ZATRUDNILICZBY OSÓB ZATRUDNILICZBY OSÓB ZATRUDNILICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ ONYCH PRZEZ ONYCH PRZEZ ONYCH PRZEZ 

raportowanego okresu wynosiło 38 osób w 



 

 

 

 

 

 

 

 

XII. XII. XII. XII. OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    
Zarząd DTP S.A. oświadcza, że wed
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 kapitało
   

Z poważaniem, 

Zarząd  Zarząd  Zarząd  Zarząd      DDDDTPTPTPTP    S.A.S.A.S.A.S.A.    

Michał Handzlik – Prezes Zarządu

Paweł Czechowski – Członek Zarządu

Krzysztof Koronkiewicz – Członek Zarządu

 

Warszawa, dnia 12 listopada 2013

 

 

 

 

 

oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne skrócone skonsolidowane 
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. 

Prezes Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu  

2013 roku 
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skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 


