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1. OGÓLNE DANE SPÓŁKI 

 

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i wewnętrznie 

uchwalonych regulaminów. 

 

Firma WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba Wrocław 

Adres ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon +48 (71) 341 87 57 

Faks +48 (71) 341 92 35 

Adres poczty elektronicznej  biuro@wdbsa.pl 

Adres strony internetowej www.wdbsa.pl 

NIP 897-17-34-766 

REGON 020585812 

KRS 0000357261 

Oznaczenie sądu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Podstawowy zakres działalności Broker ubezpieczeniowy 

Kapitał Kapitał zakładowy wynosi 1.671.040 zł i dzieli się na 

10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

4.864.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. 

346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. 

Czas trwania Spółki Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, 

zgodnie z § 3 statutu Spółki. 

 

2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 

 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym, 

działającym na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego - Nr 

1490/07. Spółka, a w zasadzie członkowie Zarządu, działają już na rynku ubezpieczeniowym 

od kilkunastu lat. Celem Spółki jest dostarczanie rozwiązań, które charakteryzują się 

najwyższą jakością oraz sprawdzoną efektywnością. Emitent świadczy swoje usługi w 

następujących obszarach: 
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OBSŁUGA BROKERSKA 
 

Działając jako doradca, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. rozwiązuje problemy swoich 

klientów z dziedziny ubezpieczeń. Specjaliści zatrudnieni w WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi 

S.A. doradzają klientom w oparciu o rzetelną analizę wynegocjowanych i porównywanych 

ofert ubezpieczenia. 

W ramach szerokiej obsługi brokerskiej Spółka zapewnia: 

 

 Audyt ubezpieczeniowy. 

 Prowadzenie negocjacji i podejmowanie ustaleń z ubezpieczycielami w celu 

przygotowania programu w zakresie ubezpieczenia pracowników i majątku klienta, 

w tym negocjowanie warunków odpowiadających potrzebom klienta. 

 Analiza i ocena uzyskanych warunków ubezpieczenia od zakładów ubezpieczeń 

wraz z rekomendacjami. 

 Pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiędzy klientem 

a ubezpieczycielem. 

 Pomoc w likwidacji szkód w postępowaniach likwidacyjnych przed zakładem 

ubezpieczeń. 

 Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 

trwania umowy. 

 Usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników klienta w zakresie 

wiedzy ubezpieczeniowej. 

 

3. WŁADZE SPÓŁKI 

 

W skład Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. wchodzili: 

Imię i nazwisko Funkcja 
Data rozpoczęcia 

kadencji 

Data upływu 

kadencji 

Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu 25.05.2010 r. 25.05.2015 r. 

Mariusz Muszyński Wiceprezes Zarządu 05.10.2012 r. 25.05.2015 r. 

Bartłomiej Krzus Członek Zarządu 18.10.2010 r. 25.05.2015 r. 
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KRZYSZTOF CICHECKI – PREZES ZARZĄDU 

Ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Techniczna  

i Ekonomiczna Diagnostyka Ubezpieczeń. Licencjonowany Broker.  

Od 1991 roku zawodowo związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Pracował w kilku firmach 

ubezpieczeniowych w działach ubezpieczeń oraz w Dziale Kontroli w jednej z Central. Od 

1999 roku zdobywa doświadczenie na rynku brokerskim. Odpowiedzialny między innymi za 

prace związane z opracowaniem i wdrożeniem procedur systemu zarządzania jakością. 

Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu ISO 9001:2000. Autor kilku wdrożeń 

informatycznych wspierających sprzedaż i obsługę Klienta. Odbył kilkadziesiąt 

specjalistycznych szkoleń. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do 

dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą 

„zastrzeżone”. Przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przetargowych na ubezpieczenia w 

oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów 

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Wieloletni praktyk w obsłudze m.in. dużych 

przedsiębiorstw produkcyjnych, szpitali, urzędów i innych instytucji publicznych, zarządów 

dróg, firm transportowych, zarządców nieruchomości i firm budowlanych. 

 

MARIUSZ MUSZYŃSKI – WICEPREZES ZARZĄDU 

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz 

Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada zdany 

egzamin brokerski. W latach 2000 - 2004 pracował w jednej z czołowych firm brokerskich w 

Polsce jako główny specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. W latach 2004 

- 2005 zatrudniony w międzynarodowej firmie brokerskiej na stanowisku broker specjalista. W 

latach 2005 - 2006 zdobywał doświadczenie zawodowe w STU Ergo Hestia SA. Od roku 2006 

do 2010 pełnił funkcje Prezesa Zarządu WDB Sp. z o. o. W swojej dziesięcioletniej pracy w 

branży ubezpieczeniowej odbył wiele szkoleń z zakresu ubezpieczeń transportowych, 

majątkowych, technicznych oraz finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał 

obsługując klientów polskich i międzynarodowych z różnych sektorów gospodarki. Brał udział 

we wdrażaniu w Polsce nowego produktu z zakresu zarządzania ryzykami strategicznymi, 

operacyjnymi, finansowymi oraz ubezpieczeniowymi. Mariusz Muszyński był w latach 2006, 

2007 członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. W latach 2010 – 2012 zarządzał 

funduszem private euity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB 

Brokerzy Ubezpieczeniowi SA. W październiku 2012 roku został powołany do zarządu WDB. 

Pan Mariusz Muszyński posiada Certyfikat Doradcy w alternatywnym systemie obrotu New 

Connect nr 13. 
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BARTŁOMIEJ KRZUS – CZŁONEK ZARZĄDU 

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczynał jako 

specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych. Współpracował z największymi 

towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce m.in.: z TU PZU, Towarzystwo Ubezpieczeń i 

Reasekuracji Allianz Polska S.A. , UNIQA TU S.A., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 

S.A. (daw. Commercial Union Direct). Ukończył wiele szkoleń General Motors Poland z 

zakresu likwidacji szkód. Posiada certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz 

umiejętności w tym licencję brokera ubezpieczeniowego. Z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi 

S.A. związany od lutego 2008 r., obecnie na stanowisku  Dyrektora Biura Sprzedaży. 

 

RADA NADZORCZA EMITENTA  

W skład Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. 

wchodzili: 

 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Gabriela Pietras- 

Muszyńska 

Przewodnicząca Rady 

Nadzorczej 
25 maj 2010 r 25 maj 2015 r. 

Jacek Strzelecki 
Członek Rady 

Nadzorczej 
04 października 2012 r 04 października 2017 r. 

Ewa Cichecka 
Członek Rady 

Nadzorczej 
25 maj 2010 r 25 maj 2015 r. 

Monika Iliaszewicz 
Członek Rady 

Nadzorczej 
25 maj 2010 r 25 maj 2015 r. 

Sebastian Przeniosło 
Członek Rady 

Nadzorczej 
01 czerwca 2011r. 01 czerwca 2016 r. 

 

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. miała miejsce jedna zmiana w składzie Rady 

Nadzorczej, a mianowicie w dniu 04.10.2012 r. Zarząd powziął informację o rezygnacji ze 

składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Muszyńskiego w 

związku z ubieganiem się o członkostwo w Zarządzie Spółki. Jednocześnie  decyzją 

akcjonariusza Spółki - Pana Mariusza Muszyńskiego w dniu 4 października 2012 r. do składu 

Rady Nadzorczej Spółki na podstawie § 15 ust 3 Statutu Spółki został powołany Pan Jacek 

Strzelecki. 

W związku z powyższą zmianą w składzie Rady Nadzorczej, uchwałą Rady Nadzorczej  

nr 03/01/10/2012 Pani Gabrieli Pietras – Muszyńskiej została powierzona funkcja 

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. 
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4. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU  

 

 

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ LEONIDAS CAPITAL S.A. 

 

W dniu 02.04.2012 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejestrowego we 

Wrocławiu o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu działającego pod 

nazwą Leonidas Capital Spółka Akcyjna. Leonidas Capital S.A. został zawiązany wspólnie 

przez WDB oraz spółkę zależną Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej KBB) w celu inicjowania, 

prowadzenia i obsługi procesów akwizycyjnych grupy kapitałowej WDB działającej na rynku 

brokerów ubezpieczeniowych.  

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania spółka Leonidas Capital nie wchodzi w 

skład Grupy Kapitałowej WDB. W dniu 30 stycznia 2013 r. Zarząd Spółki WDB oraz Zarząd 

Spółki KBB w związku z otrzymaniem od spółki, zajmującej się działalnością inwestycyjną, 

oferty zbycia akcji spółki Leonidas Capital S.A.  dokonał sprzedaży akcji Leonidas Capital S.A. 

 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI AKCJI SERII C 
 

W  dniu 02.04.2012 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6a 

Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę 

o podwyższeniu kapitał zakładowego Spółki z kwoty 1.150.000,00 zł do kwoty nie wyższej niż 

1.636.770 zł, tj. o kwotę nie wyższą niż 486.770 zł poprzez emisję nie więcej niż 4 867 700 akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.  

Akcje zostały zaoferowane założycielom spółki KBB, a także  pracownikom oraz osobom 

współpracującym z WDB w związku z realizacją Programu motywacyjnego za rok 2011.  

 

5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU 
 

Główne założenia strategii rozwoju WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na lata 2013- 2014: 

 Rozbudowa własnej struktury sprzedaży 

 Wdrożenie systemu CRM 

 Rozbudowa Grupy WDB: 

o przejęcie kolejnej firmy brokerskiej, 

o nawiązanie współpracy z zewnętrznymi partnerami w sprawie pozyskiwania 

nowych klientów dla WDB. 
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6. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

 

W minionym roku sprawozdawczym Emitent nie prowadził żadnych prac badawczych  

i rozwojowych. 

 

7. INFORMACJE O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA 

 

Badane przez Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2012 do 31-12-

2012 roku obejmuje: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. bilans na dzień 31-12-2012 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę  

5 698 135,08  zł 

3. rachunek zysków i strat za okres 01-01-2012 do 31-12-2012 wykazujący zysk netto  

1 466 118,81 zł  

4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego o kwotę 1 952 558,81  zł 

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę  198 980,62  zł 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

W 2012 roku spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. osiągnęła 3 391 133,78  zł 

przychodów ze sprzedaży oraz 1 466 118,81 zł zysku netto. W porównaniu do roku 

wcześniejszego zysk wzrósł o 408 proc. Jednocześnie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 

753 857,91 zł i był wyższy od zysku w 2011 r. o 109 proc. (tj. wyższy o kwotę 392 965,15 zł). 

 

Kapitał własny Spółki wzrósł w stosunku do roku 2011 o 66 proc. do kwoty 4 923 903 złotych. 
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ANALIZA PŁYNNOŚCI SPÓŁKI 
 

Tabela 1 – Wskaźniki płynności WDB Brokerzy  Ubezpieczeniowi S.A. 

Wskaźnik / Rok 2012 2011 

Płynności I - bieżącej 2,88 5,83 

Płynności II - szybkiej 2,82 5,72 

Płynności III - natychmiastowej 1,75 4,03 

  

 Wskaźnik płynności I – bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania 

krótkoterminowe 

 Wskaźnik płynności II – szybkiej płynności – aktywa obrotowe minus zapasy minus 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe 

 Wskaźnik płynności III – natychmiastowej wypłacalności – środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 

Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2010 

 

ANALIZA ZADŁUŻENIA SPÓŁKI 

 

Tabela 2 -  Wskaźniki zadłużenia WDB Brokerzy  Ubezpieczeniowi S.A. 

Wskaźnik / Rok 2012 2011 

Zadłużenia kapitału własnego 0,16 0,08 

Pokrycia aktywów trwałych kapitałem 

własnym 1,08 1,53 

e 31.12.2011 31.12.2010 

 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - zobowiązania razem/kapitał własny 

 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym - kapitał własny/aktywa 

trwałe 

 

ANALIZA RENTOWNOŚCI SPÓŁKI 

Tabela 3 – Wskaźniki rentowności WDB Brokerzy  Ubezpieczeniowi S.A. 

Wskaźnik / Rok 2012 2011 

Rentowności kapitału (ROE) 29,78% 9,71% 

Rentowności aktywów ogółem (ROA) 
25,73% 8,97% 

 

 Wskaźnik rentowności kapitału – zysk netto/kapitały własne 

 Wskaźnik rentowności aktywów - zysku netto/aktywa na koniec okresu obrotowego 
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8. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH 

 

W roku 2012 Spółka nie nabyła akcji własnych. 

 

9. POSIADANE PRZEZ EMITENTA ODDZIAŁY (ZAKŁADY) 

 

Emitent posiada jedynie centralę firmy, która mieści się we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 

28. Na chwilę obecną Spółka nie planuje otwierania nowych oddziałów.  

 

10. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE ZWIĄZANEGO Z NIMI 

RYZYKA 

 

RYZYKO ZWIĄZANE Z CELAMI STRATEGICZNYMI 

Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada przede wszystkim rozbudowę grupy kapitałowej  

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi poprzez pozyskanie firm brokerskich na zasadzie franszyzy, 

przejęcie firmy brokerskiej oraz powiększenie własnej struktury sprzedaży, a także zakłada 

wdrożenie systemu CRM w celu lepszej obsługi klientów. Realizacja założeń strategii rozwoju 

Emitenta uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji do zmiennych warunków branży 

ubezpieczeniowej, w ramach której Spółka prowadzi działalność. 

Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo – majątkową oraz na wyniki 

Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów 

strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta 

zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W 

celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć 

potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje 

niezbędne decyzje i działania. 
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RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD DOSTAWCÓW 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi jako broker ubezpieczeniowy jest dostawcą analiz, audytów i 

programów ubezpieczeniowych oraz zajmuje się ich bieżącą obsługą. W ramach 

działalności Spółka współpracuje z wszystkimi zakładami ubezpieczeń, które prowadzą swoją 

działalność na terytorium Polski. Od wielu lat głównym dostawcą, który ze względu na swoją 

pozycję rynkową ma dużą możliwość kształtowania (narzucania) cen oferowanych 

produktów ubezpieczeniowych jest InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. . Istnieje ryzyko, 

że w przypadku zakończenia współpracy z głównym dostawcą lub innym dużym 

Ubezpieczycielem oferta Spółki ulegnie ograniczeniu, co wpłynie na zmniejszenie liczby 

klientów oraz zmniejszenie przychodów osiąganych przez Spółkę. Również zmiana polityki 

prowizyjnej kluczowych dostawców Emitenta może negatywnie wpłynąć na wyniki 

finansowe Spółki. 

 

RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW 

Emitent uzyskuje przychody na podstawie listów brokerskich i umów brokerskich zawieranych  

z różnymi przedsiębiorstwami. Utrata jednego z głównych klientów rodzi ryzyko, iż Emitent nie 

będzie w stanie w krótkim czasie skompensować niższego poziomu przychodów, co może  

w znaczącym stopniu wpłynąć na działalność Spółki. W celu minimalizacji tego ryzyka, 

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi podjął działania ograniczające polegające na 

podpisaniu z wieloma klientami wieloletnich umów brokerskich. Jednocześnie podejmowane 

są działania w celu pozyskiwania nowych klientów w celu zdywersyfikowania źródeł 

przychodów.  

 

RYZYKO UTRATY ZAUFANIA ODBIORCÓW 

Emitent świadczy usługi brokerskie dla szerokiego grona przedsiębiorstw działających w 

różnych branżach. Zaufanie klientów, reputacja oraz pozytywny wizerunek brokera 

ubezpieczeniowego jest jednym z głównych kryteriów wyboru oferty przez potencjalnych 

klientów, w związku z czym wpływa bezpośrednio na możliwość pozyskania przez Spółkę 

nowych klientów oraz utrzymanie współpracy w ramach już posiadanego portfela. W 

przypadku obniżenia jakości usług świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych 

zatrudnionych w WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, Emitent narażony jest na ryzyko utraty 

zaufania odbiorców, które w branży brokerów jest potencjalnie wysokie.  

Skutkiem ziszczenia się tego ryzyka może być obniżenie przychodów Spółki i jej wyników 

finansowych w następnych latach. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi w celu 
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minimalizacji ryzyka prowadzi działalność w pełni transparentnie, zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami obsługi klientów. 

 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ1 

W 2011 roku nastąpił znaczący wzrost liczby wydanych zezwoleń brokerskich, o czym 

świadczy 56,5% przyrost w stosunku do roku poprzedniego. Analizując przyrost zezwoleń 

wydawanych w ubiegłych latach na wykonywanie działalności brokerskiej w znaczącym 

stopniu jest on dużo większy dla osób fizycznych niż osób prawnych. Ogólna liczba 

zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 1025,  co wskazuje, że 

rynek brokerów ubezpieczeniowych jest rynkiem rozproszonym. Świadczenie usług 

brokerskich przez tak liczną grupę podmiotów oraz rosnąca ilość wydawanych zezwoleń 

wpływa bezpośrednio na rosnącą na rynku konkurencję. Najpoważniejszym konkurentami 

dla WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi z terenu Dolnego Śląska są: BROKERS UNION Sp. z o.o., 

IDEA BROKER Sp. z o.o., RKB Sp. z o.o.,  a z terenu całej Polski to MENTOR S.A., PWST 

KONSTANTA S.A., NORD PARTNER Sp. z o.o., EIB S.A. oraz MARSH Sp. z o.o.  Podmioty 

konkurencyjne rywalizują ze sobą w zakresie jakości stosowanych rozwiązań 

technologicznych i organizacyjnych w obsłudze klienta, wiedzą merytoryczną i 

doświadczeniem swoich pracowników.  

W konsekwencji działań konkurentów Emitent może zostać zmuszony do obniżenia marż lub  

poniesienia dodatkowych kosztów, co bezpośrednio może przełożyć się na realizowane 

przez Spółkę wyniki finansowe. Jednocześnie istnieje ryzyko utraty klientów, korzystających z 

usług Spółki oraz nie pozyskanie nowych klientów. W konsekwencji sytuacja finansowa Spółki 

może ulec pogorszeniu. Emitent dzięki swojej strategii rozwoju oraz zwiększonymi wydatkami 

na utrzymywanie wysokiej jakości obsługi np. w zakresie wspierania klienta przy likwidacji 

szkód jest w stanie skutecznie rywalizować z konkurentami, a pomyślna jej implementacja 

może przynieść pozytywne efekty już w najbliższej przyszłości. 

 

RYZYKO BŁĘDÓW LUDZKICH I PROCEDURALNYCH 

Działalność usługowa WDB uzależniona jest w dużej mierze od pracowników i szeregu 

stosowanych procedur. W związku z tym istnieje ryzyko związane z błędami ludzkimi i błędami 

w procedurach podczas przygotowywania programu ubezpieczeniowego dla klienta oraz 

podczas prowadzenia bieżącej obsługi. 

                                                      
1 Dane za Raport o stanie rynku brokerskiego w 2011 roku, Raporty i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego, Warszawa 2012r 
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Najczęściej pojawiającym się błędami są: nie zgłoszenie części majątku  

do ubezpieczenia, nie terminowe odnowienie polisy ubezpieczeniowej lub brak pełnej 

ochrony ubezpieczeniowej dla klienta, a także błędy w udzielanej rekomendacji. Takie 

sytuacje mogą prowadzić w konsekwencji do utraty części klientów, co w efekcie może 

niekorzystnie odbić się na wynikach finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową WDB.  

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka obsługą klienta, w tym przygotowaniem 

programu ubezpieczeniowego zajmują się osoby posiadające wieloletnie doświadczenie 

oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe (zdany egzamin brokerski). Kadra zatrudniona w 

Spółce jest niezmienna, długoterminowo związana ze Spółką, co pozwala utrzymać wysoki 

standard obsługi klienta. 

 

RYZYKO ZDARZEŃ LOSOWYCH 

Spółka prowadzi działalność usługową w wynajętym biurze we Wrocławiu przy ul. 

Kiełbaśniczej 28. W biurze znajdują się istotne dokumenty i dane, których utrata mogłaby 

wywołać negatywne skutki dla działalności operacyjnej Emitenta lub w najgorszym 

scenariuszu niemożliwość kontynuowania działalności. Również w przypadku pożaru 

biurowca lub zaistnienia innych zdarzeń losowych, mogą nastąpić utrudnienia w 

prowadzeniu działalności.. Zarząd Emitenta zapewnia jednak, że w przypadku pożaru 

biurowca, Spółka jest w stanie kontynuować swoją działalność w ciągu 2, 3 dni, a dane i 

dokumenty są regularnie kopiowane w wersji papierowej oraz elektronicznej, zapisywanej na 

zabezpieczonym dysku. 

 

RYZYKO ZWIĄZANE Z UMOWAMI LEASINGU 

Część składników środków trwałych wykorzystywanych przez Emitenta do prowadzenia 

działalności gospodarczej jest w formie leasingu. Zgodnie z postanowieniami 

przedmiotowych umów, w przypadku niewywiązania się Spółki ze zobowiązań umownych, 

leasingodawca ma  prawo do uniemożliwienia leasingobiorcy korzystania z przedmiotu 

umowy. Ponadto, umowy leasingowe zawarte przez Emitenta przewidują płatności oparte o 

zmienną stopę procentową WIBOR. W związku z powyższym w przypadku znaczącego 

wzrostu oprocentowania zmiennego, nastąpi wzrost płatności z tytułu opłat leasingowych. 
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RYZYKO KONCENTRACJI DZIAŁAŃ EMITENTA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

W latach 2009-2012 r. Emitent podpisał kilkadziesiąt umów i listów brokerskich na świadczenie 

usług brokera ubezpieczeniowego dla różnego rodzaju przedsiębiorstw. Wielu z nich 

obejmuje firmy działające na terenie województwa dolnośląskiego.  

W związku ze znaczącą koncentracją działalności Emitenta na terenie jednego 

województwa, Spółka może utracić potencjalnych klientów na terenie pozostałych 

województw w Polsce, a to w konsekwencji może oznaczać dla Spółki utratę potencjalnych 

korzyści, które mógłby Emitent osiągnąć poprzez zastosowanie efektu skali. 

 

RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW 

Na dzień 31.12.2012 r. w  WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zatrudnionych było 15 osób  

na umowę o pracę. Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, 

umiejętności oraz jakość pracy pracowników. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna 

utrata którekolwiek z pracowników o istotnym wpływie na działalność Spółki nie będzie mieć 

negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i wyniki operacyjne 

Spółki. 

Wraz z odejściem jednego z kluczowych pracowników, Emitent mógłby zostać pozbawiony 

personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności 

operacyjnej. Aby zminimalizować to ryzyko dla działalności spółki, Zarząd WDB Brokerzy 

Ubezpieczeniowi stwarza przyjazne warunki pracy i wspiera rozwój zawodowy.  Kluczowi dla 

Emitenta pracownicy w ramach zrealizowanego w roku 2012 Programu Motywacyjnego 

otrzymali pakiety akcji WDB co również stanowi działanie Emitenta w celu zminimalizowania 

ryzyka utraty kluczowych pracowników. 

 

RYZYKO UTRATY ZEZWOLENIA WYDAWANEGO PRZEZ KNF 

Na prowadzenie działalności brokerskiej wydawane jest zezwolenie przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń 

albo w zakresie reasekuracji wydaje organ nadzoru w drodze decyzji. Ten sam organ 

nadzoru może cofnąć zezwolenie, w drodze decyzji, jeżeli broker ubezpieczeniowy przestał 

spełniać wymogi niezbędne do wykonywania swojej działalności (określone ustawą), na 

wniosek samego brokera oraz gdy broker wykonuje działalność z naruszeniem przepisów 

prawa lub w rażący sposób narusza interesy zleceniodawcy. W związku z powyższym Emitent 

posiadający zezwolenie KNF na prowadzenie działalności brokerskiej (zezwolenie nr 1490/07) 

jest narażony na ryzyko utraty tego zezwolenia w przypadku zaistnienia którejś z przesłanek. 
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Utrata zezwolenia skutkowałaby brakiem możliwości dalszego świadczenia usług brokerskich 

przez WDB.  

 

RYZYKO NIEZREALIZOWANIA ZAKŁADANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH 

W przypadku niezrealizowania w całości lub w części założonej strategii istnieje ryzyko, że 

Emitent nie będzie w stanie zrealizować przedstawionych prognoz wyników finansowych.  

Ponadto, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników oraz innych zmian w 

otoczeniu Spółki, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, szacowane wyniki finansowe 

mogą ulec zmianie. 

 

RYZYKO KONIUNKTURY W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ 

Koniunktura w branży brokerów ubezpieczeniowych jest ściśle powiązana z koniunkturą 

panującej w branży ubezpieczeniowej. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku pogorszenia się 

sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, zakłady ubezpieczeń podejmą działania, które wpłyną  

negatywnie na sytuację Emitenta. 

Do takich działań zaliczane są między innymi: nawiązywanie bezpośrednich relacji z 

klientami w celu pominięcia brokera przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, renegocjacja 

warunków współpracy z brokerami (w szczególności w zakresie wysokości i warunków 

wypłacania prowizji), rozbudowa własnej sieci sprzedaży. Wystąpienie wskazanych działań 

ze strony zakładów ubezpieczeń może wpłynąć na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe 

oraz na portfel klientów korzystających z usług Emitenta.  

 

11. PRZYJĘTE PRZEZ JEDNOSTKĘ CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, 

ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH 

TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ 

 

W minionym roku obrotowym Spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów 

finansowych, nie zaciągała kredytu w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano 

rachunkowości zabezpieczeń. 



 

            

 

 

Sprawozdanie Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok 2012  str. 16

                    

 

 

12. STOSOWANIE ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY 

WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW 

REGULOWANYCH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 

 

Papiery wartościowe spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. nie zostały dopuszczone  

do obrotu na żadnym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w 

związku z powyższym Emitent nie jest zobowiązany do stosowania zasad ładu 

korporacyjnego przeznaczonych dla tych przedsiębiorstw. 
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