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I.     Spółka INDOS  SA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, 
jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343763. 
        Spółka powstała z przekształcenia spółki INDOS Sp. z o.o. w 
spółkę akcyjną, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki w dniu 30 września 2009 roku, a zarejestrowana 10 
grudnia 2009 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

       Spółce nadano numer statystyczny REGON 276591100. Czas 
Trwania Spółki  jest nieoznaczony. 

   
 

II.    Spółka działa w segmencie usług finansowych głównie z zakresu 
windykacji wierzytelności i finansowania przedsiębiorców w postaci 
faktoringu i pożyczek. Oferta jest skierowana przede wszystkim do firm z 
sektora MSP. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w 
wysokości 14 760 987,34 PLN wobec przychodów roku 2011 w wysokości 
9 232 947,37 PLN. Stanowi to wzrost o przeszło 60 % rok do roku. Zysk 
netto wyniósł 3 899 469,65 wobec zysku netto w wysokości  
2 725 846,97 PLN w roku poprzednim. Stanowi to wzrost o przeszło 45% 
rok do roku. 
Suma bilansowa na koniec 2012 roku wyniosła 64 424 728,11 PLN 
wobec  58 920 288,03 PLN w roku poprzednim. Największy udział w tej 
kwocie przypada na aktywa obrotowe w wysokości 63 674 026,75 PLN 
których największą wartość stanowią krótkoterminowe należności 
finansowe w wysokości 48 635 839,91 PLN. Zobowiązania 
długoterminowe wynosiły na koniec roku 10 150 714,00 PLN, zaś 
kapitały własne stanowiły wartość w kwocie    18 419 783,87 PLN.  
 
W 2012 roku, Spółka  zwiększyła swoje możliwości finansowe plasując 
na niepublicznym rynku  obligacje o wartości 2 000 000,00 PLN. Dodając 
do tego emisję z 2011 roku na rynku Catalyst o wartości 8 000 000 PLN, 
spółka uplasowała już swoje  obligacje o wartości 10 000 000,00 PLN. 
Pozwoliło to na współpracę z bardziej wymagającymi klientami 
faktoringowymi i dostosowanie się do ich potrzeb, zarówno pod 
względem otrzymywanych limitów finansowych jak warunków 
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finansowych. W zakresie produktów związanych z finansowaniem 
przedsiębiorstw znacząco wzrosła liczba i wartość udzielanych pożyczek, 
których rentowność jest większa niż w wypadku faktoringu. Przy 
udzielaniu pożyczek, Spółka zwraca szczególną uwagę na ocenę ryzyka 
kredytowego i w tym zakresie prowadzi politykę zachowawczą. Przejawia 
się to w zasadzie nie udzielania finansowania bez adekwatnych 
zabezpieczeń, co ma szczególne znaczenie w okresie kryzysu i 
niestabilności gospodarczej. 
 
Nowi klienci Spółki pozyskiwani są głównie w okresie prowadzenia 
internetowych kampanii marketingowych. Spółka zamierza w 2013 roku 
przeprowadzić co najmniej trzy kampanie marketingowe, oferując 
konkurencyjne i innowacyjne produkty finansowe. 
 
 
 
III.    Wg oceny spółki do istotnych czynników ryzyka i zagrożeń na jakie 
jest ona narażona można zaliczyć: 
 
- istnienie konkurencji o istotnym znaczeniu w obszarze usług  
   związanych z   windykacją.  
-  spadek jakości wierzytelności przekazywanych do windykacji  
-   spadek wiarygodności i wypłacalności podmiotów z branż takich jak  
    budownictwo i transport. 
 

IV.  Dla potrzeb oceny ryzyka, współpracujemy na bieżąco z 
wywiadownią gospodarczą D&B, korzystamy również z informatorów o 
dłużnikach, w niektórych sprawach korzystamy z podmiotów oferujących 
usługi detektywistycznych. W dziale  oceny ryzyka pracują specjaliści 
potrafiący korzystać z nowoczesnych narzędzi analitycznych 
pozwalających zminimalizować ryzyka dla Spółki związane z 
prowadzoną działalnością.  
 
 


