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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

 

Dane teleadresowe 

 
nazwa firmy BVT Spółka Akcyjna 

adres siedziby ul. Wałowa 2/2, 33-100 Tarnów 

numer telefonu +48 14 657 50 71 

numer faksu -------------------- 

adres poczty elektronicznej sekretariat@bvtsa.com.pl 

adres strony internetowej www.bvtsa.com.pl 

sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

numer krs 0000525241  

regon 243210870 

nip 9930653149 

 

 

Organy Spółki 

 

Zarząd:      
 

Katarzyna Szuba  - Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza:     
 

Leszek Wróblewski - Członek rady Nadzorczej  

Wojciech Fraus  - Członek Rady Nadzorczej 

  Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej 

Zbigniew Wrzos - Członek Rady Nadzorczej 

Jan Leszkiewicz  - Członek Rady Nadzorczej 

 

Akcjonariat 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł  

i dzieli się na 200.000 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda akcja, w tym: 

 72. 000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, 

 108.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 
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Tabela 1 Wykaz akcjonariuszy posiadający przynajmniej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki 

Lp.  Dane akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów 

1. Kupiec S.A. 90.249     125.449     45,12% 46,12% 

2.  Espetel Sp. z o.o. 80.000     112.000     40,00% 41,18% 

3. Kaja Sp. z o.o. 22.000     26.800     11,00% 9,85% 

      

 Pozostali 7.751     7.751     3,88% 2,85% 

      

 suma 200.000 272.000 100,00% 100,00% 

Źródło: Spółka 

 

 
Wykres 1 Struktura akcjonariatu powyżej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu 

Źródło: Spółka BVT SA 

 

  

  

Kupiec S.A 
 46,12% 

Kaja Sp. 
zo.o. 

 9,85% 

Espetel Sp. o.o. 
41,18% 

Pozostali 
2,85% 
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II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości. 
 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 
 
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 
 
Wynik finansowy za dany kwartał roku obrotowego obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 
jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy  
z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość. 
 
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 
 
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 
 
Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Spółki. 
 
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej  
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. 

 
Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2015 roku 
oraz rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku. W związku z faktem  
iż  Spółka BVT SA została zarejestrowana w KRS w dniu 1 października 2014 roku, dane finansowe  
w układzie porównawczym dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – BVT Sp. z o.o. 
 
Raport  kwartalny BVT SA za I kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 
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III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 

 

 BILANS - AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014* 
A. AKTYWA TRWAŁE 637.504,97 

 

0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 21.984,97 

 

0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 615.520,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

    B. AKTYWA OBROTOWE 68.006.555,80 

 

14.796.855,00 

I. Zapasy 300.686,50 

 

0,00 

II. Należności krótkoterminowe 67.199.951,10 14.293.069,56 

III. Inwestycje krótkoterminowe 505.943,52 503.785,44 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

     AKTYWA RAZEM 68.644.086,09 14.796.855,00 

    

 BILANS - PASYWA 31.03.2015 31.03.2014 
A. KAPITAŁY  (FUNDUSZ)  WŁASNY 2.978.583,03 

 

892.200,15 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1.000.000,00 900.000,00 

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 700.010,00 10,00 

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 709.100,19 -112.921,18 

VIII. Zysk (strata) netto 569.472,84 105.111,33 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 65.665.503,06 13.904.654,85 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 610.940,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 553.835,98 769.161,24 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 64.500.727,08 13.135.493,61 

     PASYWA RAZEM 68.644.086,09 14.796.855,00 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

1.01.2015-
31.03.2015 

1.01.2014-  
31.03.2014* 

A.   Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym  1.660.516,24 305.208,48 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.660.516,24 305.208,48 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 949.103,34 169.748,50 

I. Amortyzacja 1.320,53 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 17.760,41 3.877,11 

III. Usługi obce 793.334,45 141.186,70 

IV. Podatki i opłaty 83.646,00 10.256,66 

 - podatek akcyzowy   

V. Wynagrodzenia 40.362,53 7.500,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5.695,53 1.555,50 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6.983,89 5.372,53 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 711.412,90 135.459,98 

D. Pozostałe przychody operacyjne 2.528,07 1.280,93 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 300,00 

II. Dotacje 2.493,30 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 34,77 980,93 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,62 690,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 0,62 690,00 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 713.940,35 136.050,91 

G. Przychody finansowe 0,00 135,55 

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

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Odsetki 0,00 135,55 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

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

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

H. Koszty finansowe 14.719,51 18.380,13 

I. Odsetki 14.719,51 18.380,13 

 - dla jednostek powiązanych 0,00 18.368,53 

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

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 0,00 

I. Zysk (strata)brutto z działalności gospodarczej (F+G-H) 699.220,84 117.806,33 

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

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 699.220,84 117.806,33 

L. Podatek dochodowy 129.748,00 12.695,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)  569.472,84 105.111,33 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

1.01.2015-
31.03.2015 

1.01.2014-
31.03.2014* 

A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

I. Zysk (strata) netto 569.472,84 105.111,33 
II. Korekty razem -869.109,90 -38.532,06 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) -299.637,06 66.579,27 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 0,00 435,55 
II. Wydatki 23.305,50 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy 184.480,00 0,00 
II. Wydatki 18.913,05 339.206,30 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 165.566,95 -339.206,30 

     

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -157.375,61 -272.191,48 

     

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym  -157.375,61 -272.191,48 

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

     

F. Środki pieniężne na początek okresu 163.309,13 275.966,92 

     

G. Środki pieniężne na koniec okresu 5.933,52 3.775,44 

 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

 

*) Wyniki poprzednika prawnego BVT SA

 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

1.01.2015 -               
31.03.2015 

1.01.2014 – 
31.03.2014* 

I. Stan kapitału  własnego na początek okresu (BO) 1.609.110,19 787.088,82 

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

 - korekty błędów   

I.a. Stan kapitału  własnego na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

1.609.110,19 787.088,82 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2.978.585,03 892.200,15 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 
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IV. CHARAKTERYSTYKA DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW  

I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 

 

Spółka BVT SA w pierwszym kwartale 2015 roku osiągnęła przychody netto na poziomie 
1.660.516,24 zł tj. o 1.355.307,76 zł wyższe niż w analogicznym okresie w roku 2014. Tak 
istotny wzrost przychodów spowodowany został sukcesywnym wdrażaniem windykacji 
posiadanych pakietów wierzytelności. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w pierwszym 
kwartale 2014 roku Spółka była właścicielem około 42 tysięcy sztuk wierzytelności, podczas 
gdy na koniec pierwszego kwartału 2015 roku ilość ta zwiększyła się do około 222 tysięcy 
sztuk wierzytelności. Z posiadanych 222 tysięcy sztuk wierzytelności w pierwszym kwartale 
2015 roku około blisko 204 tysiące wierzytelności wdrożonych było do realnej windykacji. 

 
Wzrost ilości posiadanych wierzytelności możliwy był częściowo poprzez zwiększenie 
finansowania związane z rejestracją w dniu 10 marca 2015 roku podniesienia kapitału 
zakładowego, które przełożyło się na realizację kolejnego etapu umowy zakupu pakietu 
175.842 sztuk wierzytelności. Zakończenie wszystkich etapów tej umowy przewidziane było 
na 30 kwietnia 2015 roku, a wdrożenie do realnej windykacji wszystkich pakietów 
wierzytelności z niej wynikających nastąpi prawdopodobnie do 30 czerwca 2015 roku.  
Na chwilę obecną Spółka wywiązała się ze wszystkich ciążących na niej zobowiązań 
wynikających z umowy sprzedaży wierzytelności i koncentruje się na wdrożeniu wszystkich 
pakietów do windykacji. 

 
Porównując kwestię kosztów jakie ponosiła Spółka, zauważyć należy ich znaczny wzrost  
z poziomu 169.748,50 zł do poziomu 949.103,34, a więc o 779.354,84. Wzrost ten wynika 
wprost z wdrażania do windykacji kolejnych pakietów wierzytelności i jest proporcjonalny do 
przychodów z tego faktu wynikających. Z procesem sukcesywnego wdrażania wierzytelności 
do windykacji wiążą się koszty, które stanowią niemal w 100% usługi obce. Składają się na 
nie: 

 koszty windykacji polubownej, 

 różnego rodzaju opłaty notarialne, sądowe a także urzędowe związane z nadaniem 
klauzuli wykonalności wraz z przejściem uprawnień na nowego wierzyciela, 

 koszty zastępstwa procesowego, 

 koszty administracyjne związane z bieżącą obsługą wierzytelności windykowanych, 

 koszty zaliczek w postępowaniu egzekucyjnym. 
 
Wszystkie powyższe koszty związane są tylko i wyłącznie z windykacją nabytych pakietów 
wierzytelności i w ich obsłudze mają swoje źródło. W związku z powyższym ich poziom zależy 
wprost proporcjonalnie od ilości przekazanych do windykacji pakietów należności. Zauważyć 
należy, że koszty te mają każdorazowo odzwierciedlenie w osiąganych przez Spółkę 
przychodach z jej działalności podstawowej. Należy też zdać sobie sprawę, że w przyszłych 
okresach funkcjonowania Spółki będą one wzrastać lub spadać w zależności od aktualnej 
wielkości wolumenu wierzytelności jaki Spółka będzie utrzymywać w realnej windykacji. 

 
Porównanie pozycji rachunku zysków i strat dotyczącej zysku netto w analogicznych okresach 
2014 oraz 2015 roku wskazuje na jego zwielokrotnienie z poziomu 105.111,33 zł na dzień  
31 marca 2014 do poziomu 569.472,84 zł na dzień 31 marca 2015 roku. Jest to wzrost  
o 464.361,51 zł co stanowi wzrost o 441,78%. Taka sytuacja ekonomiczna spółki wskazuje na 
systematyczne wdrażanie do windykacji nowo nabywanych pakietów wierzytelności. 
Niebagatelny wpływ na taki obraz sytuacji ma skonkretyzowany plan działania w procesie 
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windykacji wierzytelności. Założenia tego planu stworzone na początku działalności Spółki 
zostały dostosowane do powiększającego się portfela wierzytelności jakie Spółka posiada,  
a następnie konsekwentne  stosowanie tych procedur przekłada się wprost na zwiększające 
się przychody, a co bezpośrednio z tym związane na generowany zysk. 

 
Zgodnie  z wcześniejszymi założeniami Spółka na bieżąco podejmuje działania zmierzające do 
zakupu kolejnych pakietów wierzytelności oraz do realizacji umów już zawartych. Koszty 
ponoszone przez Spółkę są stale optymalizowane i opierają się o kalkulację mającą na celu 
osiągnięcie zakładanego progu rentowności pakietów wierzytelności a także eliminacji 
transakcji nieopłacalnych. 

 
Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku Spółka posiadała zobowiązania wynikające  
z pożyczek krótkoterminowych w wysokości 319.380,00 zł. Zobowiązanie to zostało 
zaciągnięte w celu realizacji umowy sprzedaży wierzytelności. Jego termin wymagalności 
upływa w dniu 30.06.2015 roku. Na bieżąco realizowane są płatności związane z obsługą tego 
finansowania tj. odsetki oraz sukcesywnie spłacany jest kapitał. Koszty związane z obsługą 
finansowania odzwierciedlone są w rachunku zysków i strat w pozycji kosztów finansowych. 
Dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki pozwala na założenie uregulowania  
w/w należności zgodnie z terminem ich wymagalności. 
 
Drugim składnikiem jaki odzwierciedlony jest w powyższej pozycji jest koszt związany  
z obsługą finansowania jakie Spółka uzyskała w październiku 2014 roku w Banku Polskiej 
Spółdzielczości. Finansowanie to zostało w pełni wykorzystane na zakup pakietów 
wierzytelności. Kwota nominalna kredytu wyniosła 750.000 zł. Został on zabezpieczony 
wpisem hipotecznym do księgi wieczystej nieruchomości należącej do jednego ze znaczących 
Akcjonariuszy Spółki. Ze względu na tendencję wzrostową wyniku finansowego Spółki 
kredytujący bank uwzględnił w harmonogramie spłat dziesięciomiesięczną karencję w spłacie 
kapitału, pozwalając na uiszczanie przez Spółkę jedynie rat odsetkowych. Pozwoli to na 
wprowadzenie do windykacji wszystkich zakupionych dzięki temu finansowaniu pakietów 
wierzytelności, a przychody stąd pochodzące zapewnią pokrycie rat kapitałowych. 
Zakończenie finansowania przewidziane jest na 29 października 2017roku. 

 
V. PROGNOZY FINANSOWE 

 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 
 

VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

BVT S.A. nie posiada jednostek zależnych. Spółka nie jest również jednostką zależną 
względem innego podmiotu. 

 

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH WPROWADZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze 
rozwiązań innowacyjnych. 
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VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,  

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie  
art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 5 Załącznika 1 do tego 
rozporządzenia: 

 zatrudnienie w osobach – 5, 

 zatrudnienie w etatach – 5. 
 
 
 

 
 

………………..…………………………… 
 Katarzyna Szuba 
 Prezes Zarządu 

 


