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I. Podsumowanie kwartału 
 

Szanowni Państwo! 

Miniony kwartał był dla nas okresem wytężonej pracy, maksymalizacji wysiłków i konkretyzacji 

celów. Przebyliśmy długą drogę zwieńczoną upragnionym, spektakularnym i niezmiernie dla 

nas ważnym sukcesem. 

Przygotowaliśmy solidny fundament pod debiut w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect, który miał miejsce już w IV kwartale - 17 października 2013 roku, a w 

konsekwencji zanotowaliśmy poważny wzrost wartości akcji naszej spółki.  

Miło nam również poinformować Państwa, że nasza sieć zwiększyła się o 8 nowych oddziałów 

franczyzowych. Dobra marka na rynku usług leasingowych sprawiła, że zaufały nam biura 

rachunkowe, które zaczęły dołączać do pakietu usług ofertę naszej firmy. Rozbudowaliśmy 

również rozległą sieć kontaktów, która mamy nadzieje zaprocentuje w przyszłości nowymi 

projektami biznesowymi.  

Cieszymy się, że sukcesy na polu finansowym dają nam możliwość pomocy tym najbardziej 

potrzebującym. Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy o kolejnych aktywnościach 

sieci w zakresie pomocy dla podopiecznych Domu Małych Dzieci w Jaworze. We wrześniu, 

Leasing-Experts S.A. został jednym ze sponsorów Pikniku Rodzinnego „Nie jesteśmy sami”.  

Pomoc pokrzywdzonym przez los dzieciom, kreowanie nowej mapy usług leasingowych na 

polskim rynku oraz sukcesy finansowe i giełdowe są naturalną konsekwencją realizacji 

priorytetów firmy, które wprowadzają atmosferę stabilizacji, równowagi i satysfakcji z 

podejmowanych wysiłków.  

Bez wszystkich Państwa, tj. akcjonariuszy, pracowników, współpracowników i naszych 

klientów nie byłoby to możliwe, za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy.  

 

Z wyrazami szacunku, 

Marcin Pawłowski 

Prezes Zarządu 
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II. Podstawowe informacje o Spółce 
 

Firma Spółki                             Leasing-Experts S.A. 

Siedziba, adres                      ul. Bolesława Prusa 38/22, 50-319 Wrocław 

 

Numer telefonu +48 71 780 60 66 

Numer faksu +48 71 780 60 66 

Adres poczty elektronicznej biuro@leasing-experts.pl 

Adres strony internetowej www.leasing-experts.pl 

 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS 0000442853 

REGON 301352743 

NIP 

Liczba akcji 

Liczba głosów 

Ticker 

ISIN 

7661972117 

1 800 000 

2 300 000 

LEX 

PLLSGEX00016 

Tabela 1. Informacje o Spółce 

Źródło: Emitent 

 

Przedmiot działalności 
 

Leasing-Experts S.A. jest największą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się ogólnopolską 

siecią brokerów leasingu. Jest przedsiębiorstwem niezależnym, pracuje w imieniu i na rzecz 

własnych Klientów. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług brokerskich w sprzedaży 

produktów leasingowych i kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Misją firmy jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do oferty najlepszych produktów 

leasingowych dostępnych na rynku polskim.  

Kluczowym celem przedsięwzięcia jest stworzenie sieci 100 współpracujących regionalnych 

oddziałów Leasing-Experts mogących w pełni sprostać oczekiwaniom klientów biznesowych 

w zakresie finansowania inwestycji. Zgodnie z założeniami założyciela oraz głównego 

akcjonariusza Spółki – Pana Marcina Pawłowskiego, działania nakierowane są na wzmocnienie 

rozpoznawalności marki Leasing-Experts na terenie całej Polski, oraz zaoferowanie małym i 

średnim przedsiębiorstwom nieograniczonego terytorialnie dostępu do pełnej oferty 

produktowej najlepszych firm leasingowych w kraju, bez względu na miejsce prowadzenia 
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działalności. Celem Zarządu jest osiągnięcie przez Spółkę pozycji jednej z najważniejszych firm 

w zakresie doradztwa finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw dysponując 

największą siecią placówek stacjonarnych w branży leasingowej w Polsce. 

 

Zarząd 
 

Zgodnie z §24 Statutu Emitenta, Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, z czego jeden z 

członków powoływany jest na stanowisko Prezesa. Członkowie Zarządu są powoływani na 

wspólną pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołany został przez Założycieli. 

Każdy kolejny Członek Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą. 

Zarząd Spółki składa się z jednego członka, w osobie Pana Marcina Pawłowskiego. 

 

 

Tabela 2. Skład Zarządu 

Źródło: Emitent 

 

Rada Nadzorcza 
 

Zgodnie z § 20 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. 

Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala 

Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie. 

Rada nadzorcza składa się z pięciu członków. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Skład Rady Nadzorczej 

Źródło: Emitent 

 

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO 
KADENCJA 

OD DO 

Marcin Pawłowski Prezes Zarządu 13.10.2012 12.10.2017 

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO 
KADENCJA 

OD DO 

Maciej Witkowski Członek Rady Nadzorczej 13.10.2012 12.10.2015 

Michał Damek Członek Rady Nadzorczej 22.01.2013 21.01.2016 

Michał Maria Kowalski Członek Rady Nadzorczej 22.01.2013 21.01.2016 

Michał Krupa Członek Rady Nadzorczej 13.10.2012 12.10.2015 

Bartosz Pawłowski Członek Rady Nadzorczej 13.10.2012 12.10.2015 
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III. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 

5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na 

dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco: 

AKCJONARIUSZ SERIA LICZBA AKCJI 
LICZBA 

GŁOSÓW 

UDZIAŁ W KAPITALE 

ZAKŁADOWYM 

UDZIAŁ W 

GŁOSACH 

Marcin Pawłowski A, B 1 000 000 1 500 000 55,56% 65,22% 

ABS Investment S.A. C 184 617 184 617 10,26% 8,03% 

Artur Mrzygłód C 123 077 123 077 6,84% 5,35% 

Pozostali C 492 306 492 306 27,35% 21,40% 

      

Razem 1 800 000 2 300 000 100% 100% 

 

Tabela 4. Struktura akcjonariatu w rozbiciu na liczbę akcji oraz liczbę głosów 

Źródło: Emitent 

 

 

Wykres 1. Struktura akcjonariuszy dysponujących przynajmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Źródło: Emitent 

  

Marcin Pawłowski
65,22%

ABS Investment S.A.
8,03%

Artur Mrzygłód
5,35%

Pozostali
21,40%
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IV. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 

W Spółce Leasing-Experts S.A. księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami 

Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 76 z 

2002r., poz. 694) w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla 

oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia 

obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym: rachunku zysków i strat w układzie 

rodzajowym; dla potrzeb GUS oraz właściwego dokonanie rozliczeń podatkowych i innych 

(US,ZUS,itp.). 

Główne zasady to: 

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

2. Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym  

i analitycznym, zgodnie z zakładowym planem kont dostosowanym do potrzeb Spółki  

w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej  

i majątkowej, efektywności działania i podejmowania decyzji zarządczych, 

3. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na 

zakończenie każdego miesiąca w następujący sposób: 

 

a) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia (w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we 

własnym zakresie) pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub 

koszty wytworzenia stanowią ich wartość początkową. Środki trwałe są umarzane 

(amortyzowane) w sposób liniowy zgodnie z planowanym rozłożeniem ich wartości 

początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne przyjęte w Spółce 

generalnie odpowiadają stawkom zawartym w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o 

jednostkowej cenie zakupu niższej niż 3.500 zł obciążają koszty działalności poprzez 

jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny w miesiącu ich wydania do użytkowania, 

b) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej, 

c) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia w przypadku 

towarów oraz według kosztów wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych oraz 

produkcji niezakończonej; zużycie lub sprzedaż odnosi się w koszty z uwzględnieniem 

zasady FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło). 

d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty; w przypadku zobowiązań walutowych 

skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe, 
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e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne;                           

w przypadku należności walutowych  skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe, 

f) ewidencję działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach zespołu 4. 

Wynik finansowy netto pochodzi z: 

− wyniku na działalności operacyjnej, 

− wyniku na operacjach finansowych, 

− wyniku na operacjach nadzwyczajnych, 

− obciążeń wyniku finansowego (podatku dochodowego od osób prawnych, dywidend). 

 

Podstawa opodatkowania właściwą stawką podatku (19%) powstaje poprzez skorygowanie 

wyniku finansowego brutto o: 

− koszty i straty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, 

− koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, 

− odliczenia od dochodu. 

 

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone przy założeniu zdolności do kontynuowania 

działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez co najmniej 12 m-cy. 

Analiza ryzyka związanego z prowadzoną działalnością nie wskazuje w chwili obecnej na 

istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności przez Spółkę.  
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V. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów 

pieniężnych 

 

Bilans 

 

  30.09.2013 30.09.2012 

A. AKTYWA TRWAŁE 335 595,11 295 627,96 
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 242 064,81 35 627,96 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 93 530,30 260 000,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 

 

0,00 

 
    B. AKTYWA OBROTOWE 846 152,18 288 013,70 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 338 054,43 72 604,65 

III. Inwestycje krótkoterminowe 466 081,52 214 337,41 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42 016,23 1 071,64 

 AKTYWA RAZEM 1 181 747,29 583 641,66 

Tabela 5. Bilans - aktywa 

Źródło: Emitent 

 

  30.09.2013 30.09.2012 

A. KAPITAŁY  (FUNDUSZ)  WŁASNY 778 028,13 200 852,27 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 180 000,00 5 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna) 
0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 477 920,19 109 689,99 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VIII. Zysk (strata) netto 120 107,94 86 162,28 
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IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 
0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 
403 719,16 382 789,39 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 311 260,00 185 543,99 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 92 459,16 197 245,40 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

    
 PASYWA RAZEM 1 181 747,29 583 641,66 

Tabela 6. Bilans - pasywa 

Źródło: Emitent 

 

Rachunek zysków i strat 
 

  NARASTAJĄCO 

2013 

III KWARTAŁ 

2013 

NARASTAJĄCO 

2012 

III KWARTAŁ 

2012 

A.   Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi 
1 243 747,22 475 538,74 741 031,50 376 807,94 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 

(wyrobów i usług), w tym: 
1 243 747,22 475 538,74 741 031,50 376 807,94 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 

wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna 
0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Koszty wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 

0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 

0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 1 107 126,25 434 505,00 601 104,03 306 978,47 

I. Amortyzacja 6 629,38 2 425,62 13 229,60 4 711,33 

II. Zużycie materiałów i energii 43 142,03 18 042,69 31 641,40 13 439,46 

III. Usługi obce 954 781,23 363 294,01 537 113,53 284 112,82 

IV. Podatki i opłaty 10 232,86 1 486,31 6 020,00 790,00 

V. Wynagrodzenia 20 141,68 15 411,26 759,29 0,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 

1 651,00 723,93 138,32 0,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 70 548,07 33 121,18 12 201,89 3 924,86 

VIII

. 

Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 

0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 136 620,97 41 033,74 139 927,47 69 829,47 

D. Pozostałe przychody operacyjne 43 361,12 32 957,74 21 727,07 0,38 
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I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
29 499,94 29 499,94 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 13 861,18 3 457,80 21 727,07 0,38 

E. Pozostałe koszty operacyjne 14 674,50 3 457,80 19 979,49 1 504,78 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
813,32 0,00 0,00 0,00 

II. Amortyzacja finansowana dotacjami 

rozliczanymi w czasie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 

0,00 0,00 15 359,13 0,00 

IV. Inne koszty operacyjne 13 861,18 3 457,80 4 620,36 1 504,78 

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-

E) 
165 307,59 70 533,68 141 675,05 68 325,07 

G. Przychody finansowe 3 205,48 0,00 79,36 17,60 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki 3 205,48 0,00 79,36 17,60 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 20 200,13 5 202,72 21 541,13 4 714,55 

I. Odsetki 18 421,94 5 202,72 21 541,13 4 714,55 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne 1 778,19 0,00 0,00 0,00 

I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) 148 312,94 65 330,96 120 213,28 63 628,12 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne     

II. Straty nadzwyczajne     

K. Wynik brutto (I+/-J) 148 312,94 65 330,96 120 213,28 63 628,12 

L. Podatek dochodowy 28 205,00 20 124,00 34 051,00 14 152,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

N. Wynik netto (K-L-M) 120 107,94 45 206,96 86 162,28 49 476,12 

Tabela 7. Rachunek zysków i strat 

Źródło: Emitent 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym  

 

  
NARASTAJĄCO 

2013 

III KWARTAŁ 

2013 

NARASTAJĄCO 

2012 

III KWARTAŁ 

2012 

I. 
Stan kapitału  własnego na początek okresu 

(BO) 
220 470,12 732 821,17 114 689,99 151 376,15 

I.a. 

Stan kapitału  własnego na początek okresu  

(BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 

220 470,12 732 821,17 114 689,99 151 376,15 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 778 028,13 778 028,13 200 852,27 200 852,27 

III. 

Kapitał własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty) 

778 028,13 778 028,13 200 852,27 200 852,27 

 

Tabela 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Źródło: Emitent 

 

Rachunek przepływów pieniężnych 
 

  
NARASTAJĄCO 

2013 

III KWARTAŁ 

2013 

NARASTAJĄCO 

2012 

III KWARTAŁ 

2012 

A. 
Przepływ środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej 
    

I. Zysk (strata) netto 120107,94 45206,96 86162,28 49476,12 

II. Korekty razem -393557,08 -134486,55 6829,43 9709,10 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/- II) 
-273449,14 -89279,59 92991,71 59185,22 

B. 
Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej 
    

I. Wpływy 293140,58 29935,10 21727,07 0,38 
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II. Wydatki 337629,27 0 

 

285000,00 0 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 
-44488,69 29935,10 -263272,93 0,38 

C. 
Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej 
    

I. Wpływy 720655,55 177523,73 277041,73 76979,93 

II. Wydatki 143355,74 106952,33 50123,67 15223,11 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 
577299,81 70571,40 226918,06 61756,82 

D. 
Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III+/-B.III+/-C.III) 
259361,98 11226,91 56636,84 120942,42 

E. 
Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym  
259361,98 11226,91 56636,84 120942,42 

 
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 

różnic kursowych 
    

F. Środki pieniężne na początek okresu 206719,54 454854,61 157700,57 93394,99 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 466081,52 466081,52 214337,41 214337,41 

 

Tabela 9. Rachunek przepływów pieniężnych 

Źródło: Emitent 
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VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, 

wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, mających wpływ na 

osiągnięte wyniki 

W III kwartale 2013 roku Spółka odnotowała przychody na poziomie  

475 538,74 zł, wobec 376 807,94 zł w III kwartale 2012 roku. Oznacza to wzrost przychodów 

o ponad 26%. Narastająco, przychody po trzech kwartałach prezentują jeszcze większy 

przyrost w odniesieniu do poprzedniego roku, z kwoty 741 031,50 zł do kwoty 1 243 747,22 

zł, tj. o ponad 67%. Znamienne jest również to, iż już po trzech kwartałach 2013 roku 

przekroczono poziom przychodów osiągnięty przez cały rok 2012. 

Wzrost obrotów spowodowany był organicznym rozwojem Spółki poprzez otwieranie 

nowych oddziałów franczyzowych oraz wzrost wartości sprzedaży produktów leasingowych 

i kredytowych w całej sieci Leasing-Experts S.A. 

 

Wykres 2. Przychody Spółki  w latach 2010 – wrzesień 2013 roku 

Źródło: Emitent 

 

W okresie sprawozdawczym, Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 45 206,96 zł, wobec 

49 476,12 zł w roku poprzednim, wykazując nieznacznie niższą wartość. Należy jednak 

również poddać porównaniu zysk netto po trzech kwartałach 2013 w zestawieniu do 

odpowiadających im kwartałów roku 2012, gdyż widać tutaj odwrotną zależność. Na koniec 

III kwartału, narastająco wykazano kwotę 120 107,94 zł, wobec 86 162, 28 zł, co dało wzrost 

zysku netto rzędu 40%. Analogicznie do przychodów, również przy zysku wskazać można tę 
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samą relację przekroczenia w III kwartale 2013 poziomu za cały 2012 rok. Na obecnym etapie 

wartość ta jest wyższa o ok. 13%. 

 

Wykres 3. Zestawienie przychodu i zysku netto - kwartalnie 

Źródło: Emitent 

 

Wykres 4. Zestawienie przychodu i zysku netto - narastająco 

Źródło: Emitent 

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

III kwartał 2012 III kwartał 2013

376 807,94 zł

475 538,74 zł

49 476,12 zł 45 206,96 zł

Przychód Zysk

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

styczeń-wrzesień 2012 styczeń-wrzesień 2013

741 031,50 zł

1 243 747,22 zł

86 162,28 zł 120 107,94 zł

Przychód Zysk



 

16 | S t r o n a  

Główną pozycję kosztową zarówno w bieżącym okresie jak i w analogicznym okresie roku 

poprzedniego, stanowiły usługi obce. Ponad 80% ich wartości stanowią koszty związane z 

wypłacanymi przez Leasing-Experts S.A. prowizjami dla franczyzobiorców. Generalnie należy 

stwierdzić, iż wysokość usług obcych powiązana jest bezpośrednio z wysokością 

przychodów. 

 

Wykres 5. Wartość aktywów w latach 2010 – wrzesień 2013 

Źródło: Emitent 

 

Na koniec września 2013 roku, suma aktywów wynosiła 1 181 747,29 zł. Na tę kwotę składały 

się przede wszystkim inwestycje krótkoterminowe, które w pełni stanowiły środki pieniężne 

w kasie i na rachunkach w kwocie 466 081,52 zł. Jako inwestycje długoterminowe w kwocie 

93 530,30 zł ujęte są działki budowlane nabyte przez Spółkę w maju br. Znaczącą pozycję 

tworzącą wysokość aktywów, stanowiły również należności krótkoterminowe w kwocie 

338 054,43 zł, w tym przede wszystkim handlowe oraz rzeczowe środki trwałe w kwocie 

242 064,81 zł, które w całości stanowiła wartość nabytego przez Spółkę lokalu stanowiącego 

siedzibę Spółki. 

Wysokość kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2013 roku wynosi 

778 028,13 zł, wobec 200 852,27 zł na dzień 30 września roku poprzedniego, wykazując 

wzrost o ponad 280%. Wzrost wartości kapitałów wynika z ich dwukrotnego podwyższenia, 

tj. z poziomu 5 tys. zł do 100 tys. zł przy zmianie formy prawnej Spółki, oraz następnie do 

poziomu 180 tys. zł w drodze emisji akcji serii C.  
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Wykres 6. Wzrost wartości kapitałów własnych w latach 2010 – wrzesień 2013 

Źródło: Emitent 

Znaczącą pozycję tworzącą kapitały własne jest kapitał zapasowy, który tworzony jest z 

zysków z lat poprzednich oraz z nadwyżki ceny emisyjnej wobec wartości nominalnej akcji 

serii C. Kwota uzyskana z emisji akcji serii C wynosiła 520 000,00 zł.  

Spółka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała łączne zobowiązania w wysokości 

403 719,16 zł, z czego w kwocie 311 260,00 zł są to długoterminowe zobowiązania 

oprocentowane z tytułu kredytów i pożyczek, a w kwocie 62 340,09 zł z tytułu 

krótkoterminowych kredytów i pożyczek. Zobowiązania krótkoterminowe spadły znacząco 

w porównaniu do II kwartału 2012, bo aż o 53%. 

Sytuacja Spółki jest korzystna, czego wyrazem jest dynamika obrotów oraz wyniku netto, 

oraz wzrastające wartości kapitałów własnych oraz majątku firmy. Poniżej prezentujemy 

tabelę z podstawowymi wskaźnikami. 
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Przychody ze sprzedaży 475,5 376,80 26,20% 

Zysk ze sprzedaży  41,03 69,83 -41,26% 

Zysk na działalności operacyjnej  70,53 68,33 3,22% 

EBITDA 72,90 73,00 -0,14% 

Zysk netto 45,20 49,47 -8,63% 

    

Marża na sprzedaży 8,62% 18,52%  

Marża operacyjna 14,83% 18,13%  

Marża EBITDA 15,33% 19,37%  

Marża netto 9,51% 13,13%  

    

Kapitał własny  778,02 200,85 287,36% 

Zobowiązania krótkoterminowe 92,45 197,24 -53,13% 
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Tabela 10. Wskaźniki finansowe  

Źródło: Emitent 

 

Korzystnie prezentuje się również sytuacja związana z wielkością sprzedaży realizowaną 

przez oddziały franczyzowe Leasing-Experts S.A. W porównaniu z analogicznym okresem 

roku poprzedniego, w ujęciu kwartalnym, ilość zrealizowanych transakcji wzrosła o 

159,60%, natomiast wartość transakcji wrosła o 224,15%.  

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja zestawiając okresy narastające do września 2013 roku i 

września 2012 roku. Ilość zrealizowanych transakcji wzrosła o 206,94%, natomiast ich 

wartość wzrosła o 220,37%. Zostało to zaprezentowane na poniższych wykresach. Ponadto 

przygotowaliśmy także obrazowe wskazania dla rodzajów aktywów finansowanych 

leasingiem, a także strukturę finansowania według formy leasingu.  

 

Wykres 7. Dynamika sprzedaży produktów leasingowych - kwartalnie (2012 = 100%) 

Źródło: Emitent 
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Wykres 8. Dynamika sprzedaży produktów leasingowych - narastająco (2012 = 100%) 

Źródło: Emitent 

 

 

 

Wykres 9. Struktura finansowania według formy leasingu 

Źródło: Emitent 
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Wykres 10. Aktywa finansowane leasingiem przez sieć 

Źródło: Emitent 

 

W III kwartale bieżącego roku otwartych zostało kolejnych 10 nowych oddziałów sieci, a 

zamknięto 2, przy czym jedno za porozumieniem stron oraz jedno za wypowiedzeniem. Na 

dzień 30 września 2013 w skład sieci wchodziło 70 placówek franczyzowych. W dalszym 

ciągu skupiamy się na rozwoju sieci przy jednoczesnej dbałości o jakość świadczonych usług. 

Wśród nowych oddziałów jest aż 6 biur rachunkowych, które dołączyły do swej standardowej 

oferty również leasing oferowany przez naszą sieć, w ramach nowego kanału 

sprzedażowego Spółki „Franczyza w biurach rachunkowych”. 

Dodatkowo w minionym kwartale Emitent podpisał umowy o współpracy z następującymi 

partnerami finansowymi: 

- Raiffeisen Bank Polska S.A. 

- Deutsche Bank PBC S.A. 

- UNILINK S.A. 

- Open Finance S.A. 

 

W dniu 29 lipca 2013 roku, Emitent zawarł w formie Aktu Notarialnego umowę nabycia 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Pile, składającego się z 

dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 27,70 m2. Cena transakcji została ustalona w 

kwocie 80 000,00 zł, płatna do dnia 31 grudnia 2014 roku. Lokal ten został zakwalifikowany 

jako inwestycja długoterminowa. W dniu 3 września 2013 roku, Emitent zawarł transakcja 

sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu za kwotę 110 000,00 zł. 
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W lipcu 2013 roku  otwarto nowe centrum szkoleniowe, mieszczące się przy ul. Bolesława 

Prusa 38/22 we Wrocławiu oraz zadbano o kolejne szkolenia uczestników sieci. Efektem tego 

było zorganizowane we wrześniu trzydniowe szkolenie dla 70 oddziałów w Jahrance pod 

Serockiem. 

W dniu 14 sierpnia 2013 roku, Emitent zawarł umowę o kredyt w wysokości 200 000,00 zł 

(dwieście tysięcy złotych 00/100), którego celem jest finansowanie nakładów na odtworzenie 

lub zwiększenie majątku trwałego, polegających na zakupie nieruchomości – lokalu 

użytkowego. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki 

WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN, powiększonej o 5,4 

puntu procentowego. Ostateczna spłata kredytu ma nastąpić w dniu 4 sierpnia 2028 roku. 

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka do kwoty 300 000,00 (trzysta tysięcy złotych) na 

nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Bolesława Prusa 38/22, przelew praw z 

polisy ubezpieczeniowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Bolesława Prusa 

38/22 oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

III kwartał 2013 roku to również czas przygotowań do debiutu na rynku NewConnect i 

dopełnienia wszelkich formalnych warunków. We wrześniu został złożony wniosek o 

wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect, a debiut 

nastąpił 17 października 2013 roku. Wysoki wzrost wartości akcji już w pierwszym dniu był 

ukoronowaniem naszej codzinnej ciężkiej pracy i dbałości o każdy szczegół funkcjonowania 

sieci. 

VII. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich 

realizacji 
 

Ogólny opis planowanych działań i inwestycji Emitenta oraz planowany harmonogram ich 

realizacji po wprowadzeniu instrumentów do alternatywnego systemu obrotu został 

zawarty w Dokumencie Informacyjnym w punkcie 4.13 w ramach opisanej strategii. Zakłada 

ona, iż cele w niej wskazane będą osiągane głównie na przestrzeni lat 2014-2015. Zarząd 

odniesie się do stopnia ich realizacji w raportach w kolejnych kwartałach. 

VIII. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych 

wprowadzonych w przedsiębiorstwie 
 

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych. 
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IX. Prognozy finansowe 

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych. 

X. Opis organizacji Grupy Kapitałowej 
 

Spółka nie posiada podmiotów zależnych ani nie jest również podmiotem zależnym wobec 

innej osoby prawnej. 

XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w 

przeliczeniu na pełne etaty 
 

W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent zatrudniał jedną osobę na pełny etat, z 

dwoma osobami zawarł umowę zlecenie oraz zawarto jeden kontrakt menedżerski. 
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XII. Oświadczenie Zarządu 
 

Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. niniejszym oświadcza, iż w jego ocenie przedstawiony 

raport za trzeci kwartał 2013 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2013 r., na który 

składają się: 

• skrócone sprawozdanie finansowe zamykające się zyskiem netto w III kwartale w 

wysokości  45 206,96 zł; 

• dodatkowe informacje zgodne z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

jest kompletny. 

Jednocześnie Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy 

Zarządu informacje za prezentowany w niniejszym raporcie okres sporządzone zostały 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi 

Emitenta, a także odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 

i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. 

 

Marcin Pawłowski 

Prezes Zarządu 
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LEASING-EXPERTS S.A.  
 

ul. Bolesława Prusa 38/22, 50-319 Wrocław 

tel/fax: +48 (71) 780 60 66   

Infolinia: 801 022 170 

franczyza: +48 531 717 000  

 

 

e-mail: biuro@leasing-experts.pl 

www: leasing-experts.pl 

 

Kontakt dla Inwestorów: 

Marcin Pawłowski  

marcin.pawlowski@leasing-experts.pl 

kom: +48 533 874 552 

tel/fax: +48 (71) 780 60 66 

 


