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Szanowni Państwo,  
 
Przedstawiamy Państwu raport okresowy Doradcy24 S.A. za II kwartał 2013 roku.  

W okresie tym, mimo utrzymującego się spowolnienia gospodarczego Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 4,4 tys. PLN. 
Odnosząc ten wynik do zysku netto w poprzednim kwartale 2013r. wynoszącego 2,6 tys. PLN oraz straty netto na poziomie 
409 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012r. należy z satysfakcją podkreślić, że Spółka po pierwszym półroczu 
utrwaliła swój powrót na ścieżkę rentownej działalności dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi restrukturyzacji. 

Oprócz utrzymania dodatniej rentowności Spółka w kolejnym kwartale powiększyła o 130% stan środków pieniężnych,               
z poziomu 502,8 tys. PLN na koniec I kwartału do 1.151,5 tys. PLN na koniec II kwartału. 

Duży wpływ na dodatni wynik finansowy miała dalsza restrukturyzacja kosztowa, która pozwoliła obniżyć w II kwartale koszty 
o 38,9% w stosunku do poprzedniego kwartału, kształtując koszty na poziomie 3.095,9 tys. PLN. Warto podkreślić, że mimo 
zakończenia procesu restrukturyzacji kosztów, o którym pisaliśmy w poprzednim raporcie, Spółka w czerwcu bieżącego roku 
poszerzyła liczbę partnerów sprzedaży. 

Znaczący wpływ na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w II kwartale miało utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży 
kredytów hipotecznych, których sprzedaż zamknęła się na poziomie 116.723,2 tys. PLN, co stanowi wzrost w stosunku do 
poprzedniego kwartału o 3,1%. Warto podkreślić, iż niewielkie ożywienie na rynku kredytów hipotecznych pozwoliło Spółce 
osiągnąć wzrost sprzedaży w II kwartale wyższy niż najwięksi konkurenci na rynku pośrednictwa finansowego, którzy podali w 
raportach wzrost nie większy niż o 1%. Jednak działania konkurencji oraz zmiana struktury sprzedaży w poszczególnych 
bankach nie pozwoliły Spółce wypracować w II kwartale 2013r. przychodów adekwatnych do uzyskanego wzrostu 
wolumenów produktów hipotecznych. Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 2.653,9 tys. PLN, co stanowi 
spadek o 0,71% w stosunku do przychodów osiągniętych w I kwartale 2013r.  

W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów 
gotówkowych. Jednak zmniejszający się poziom akceptowalności kredytów w bankach nie sprzyjał osiągnięciu sprzedaży na 
poziomie I kwartału, tym samym Spółka w II kwartale odnotowała prawie 5% spadek wolumenu kredytów gotówkowych 
udzielonych w stosunku do I kwartału, co oznacza uruchomienie w bankach kredytów gotówkowych na kwotę 1.255 tys. PLN. 
Spadek przychodów Spółki ze sprzedaży tych produktów w stosunku do I kwartału 2013 roku wyniósł 14,25%. 

W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw skuteczna kontynuacja polityki rozwoju oferty produktowej                   
i sieci sprzedaży umożliwiła Spółce utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży. Niemiej jednak nie został on odzwierciedlony w 
wynikach II kwartału, ponieważ uruchomienie kredytów dla przedsiębiorstw przesunęło się na początek lipca, tym samym 
będzie to dopiero widoczne wynikach III kwartału. Z tego powodu w II kwartale 2013r. poziom sprzedaży kredytów dla małych 
i średnich firm wyniósł 5,62 mln PLN, co stanowi spadek o 61,37% w stosunku do poprzedniego kwartału. 

W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w II kwartale 2013r. sprzedaż na poziomie                   
1,5 mln PLN, co stanowiło spadek w stosunku do I kwartału o 36% i wzrost o 75% w stosunku do II kwartału roku 
poprzedniego. Wpływ na poziom sprzedaży produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych w minionym kwartale miały 
działania Spółki skoncentrowane na wyjaśnieniu nieprawidłowości w pracy jednego agenta na rzecz TU Generali,                     
co zostało przedstawione w Raporcie nr 14/2013 Zarząd Spółki w dniu 16 lipca oraz opisane w rozdziale szóstym niniejszego 
raportu. Spółka zakończyła współpracę z tym Agentem i wdrożyła przewidziane prawem procedury dochodzenia zwrotu 
środków wypłaconych Agentowi oraz zawarła z TU Generali stosowne Porozumienie. 

 

Z poważaniem  

Robert Loranc  

Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. 
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1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  

Wybrane dane finansowe  

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz z rachunku zysków          
i strat za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu 
roku poprzedniego. 

Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat 

Dane z rachunku zysków i strat  
01.04.2013-
30.06.2013 

01.01.2013-
30.06.2013 

01.04.2012-
30.06.2012 

01.01.2012-
30.06.2012 

(w tys. PLN)     

Przychody netto ze sprzedaży 2 799,1 7 831,7 3 591,7 6 982,5 

Koszty działalności operacyjnej, w tym: (3 095,9) (8 165,4) (4 005,3) (8 091,2) 

- amortyzacja (76,5) (154,2) (79,4) (163,8) 

- zużycie materiałów i energii (37,0) (91,4) (64,1) (151,3) 

- koszty usług obcych, wynagrodzeń i świadczeń 
na rzecz pracowników 

(2 956,7) (7 842,9) (3 741,9) (7 571,1) 

- pozostałe koszty (25,7) (76,9) (119,9) (205,0) 

Zysk (strata) ze sprzedaży (296,8) (333,7) (413,6) (1 108,7) 

Pozostałe przychody operacyjne 337,1 428,9 34,9 116,8 

Pozostałe koszty operacyjne (32,1) (79,6) (35,7) (89,5) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8,2 15,6 (414,4) (1 081,4) 

Koszty i przychody finansowe (3,8) (8,6) 5,1 39,3 

Zysk (strata) brutto 4,4 7,0 (409,3) (1 042,1) 

Podatek dochodowy - - - - 

Zysk (strata) netto 4,4 7,0 (409,3) (1 042,1) 
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Wybrane dane finansowe – bilans 

Dane bilansowe (w tys. PLN) 
30.06.2013 30.06.2012 

  

Wartości niematerialne i prawne 1 013,3 936,3 

Rzeczowe aktywa trwałe 363,8 650,2 

Należności długoterminowe - - 

Inwestycje długoterminowe - - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60,1 67,3 

Razem aktywa trwałe 1 437,2 1 653,8 

Zapasy - - 

Należności krótkoterminowe 1 115,4 1 476,1 

Środki pieniężne 1 151,5 1 001,0 

Rozliczenia międzyokresowe 359,2 94,3 

Razem aktywa obrotowe 2 626,1 2 571,4 

AKTYWA RAZEM 4 063,3 4 225,2 

Kapitał podstawowy 3 739,9 3 739,9 

Kapitały zapasowe i rezerwowe 7 731,9 7 731,9 

Niepokryta strata finansowa z lat ubiegłych (10 325,3) (8 871,2) 

Zysk (strata) netto 7,0 (1 042,1) 

KAPITAŁ WŁASNY 1 153,5 1 558,5 

Rezerwy na zobowiązania 13,4 18,1 

Zobowiązania długoterminowe 134,4 236,0 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 487,2 2 181,0 

Rozliczenia międzyokresowe 274,8 231,6 

REZERWY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 2 909,8 2 666,7 

PASYWA RAZEM 4 063,3 4 225,2 

 

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych  

 
Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych:  

a. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 
1994 roku z późniejszymi zmianami. 

b. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie obejmują okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 i zostały 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz,                  
że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 

c. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A.  
d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, 

z zachowaniem zasady ostrożności. 
e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał 

zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również 
nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia. 

f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres 
sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania 
związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest 
jeszcze znana. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę 
niezafakturowanych usług oraz dostaw zalicza się do zobowiązań z tytułu dostaw i usług.  

g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. 
h. Wartość firmy powstaje jako różnica pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto. 

Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. 
i. Spółka aktywuje koszty ponoszone na utworzenie baz danych prezentując je w wartościach niematerialnych i prawnych. 

Bazy danych wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 
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2. INFORMACJE OGÓLNE  

Podstawowe dane Spółki 

Nazwa  Doradcy24 Spółka Akcyjna  

Forma Prawna  Spółka Akcyjna  

Siedziba  ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław  

Kraj  Polska  

Oznaczenie Sądu  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Numer KRS  0000303423  

Wysokość Kapitału Zakładowego  3 739 856,65 PLN, w pełni opłacony  

Liczba Akcji Wszystkich Emisji  373 985 665  

REGON  140791036  

NIP  5272527706  

Strona Internetowa  www.doradcy24.pl  

Adres e-mail  zarzad@doradcy24.pl  

 

Kapitał zakładowy  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.856,65 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 
sześć złotych i 65/100) i dzieli się na 373.985.665 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 
sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 

a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 
do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 
004700000, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 do C 015000000 o wartości 
nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 do D 004000000 o wartości 
nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

e) 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach  D1 000000001 do D1 
003350000, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

f) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 do E 
002250000 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

g) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,              
o numerach F 000000001 do F 135643600 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

h) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 
000000001 do G 002765100 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

i) 25 836 870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii H, o numerach H 000000001 do H 025836870 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

j) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach                   
I 000000001 do I 028125000 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, 

k) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,               
o numerach od J 000000001 do J 052055095, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda. 

Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w Spółce Doradcy24 Spółka                 
z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Akcje serii F przyznane zostały 
akcjonariuszom, byłym udziałowcom spółki Creditfield Sp. z o.o. i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% 
udziałów w tej spółce. 
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Zarząd Spółki  

Imię i nazwisko  Stanowisko  

Robert Loranc  Prezes Zarządu  

Rada Nadzorcza Spółki  

Imię i nazwisko  Stanowisko  

Janusz Tchórzewski  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Małgorzata Urbańska  Sekretarz Rady Nadzorczej  

Tadeusz Uchmanowicz Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Bąkowski  Członek Rady Nadzorczej  

Elwira Kargul Członek Rady Nadzorczej 

 
Dnia 12 kwietnia 2013 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Marcin Tokarek, o czym Emitent informował 
raportem bieżącym nr 7/2013. Dnia 30 stycznia z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Bernard Afeltowicz,               
o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2013. 

Struktura akcjonariatu 

Imię i nazwisko / nazwa Ilość akcji * 
Udział w liczbie 

głosów na WZA * 

BJT s.á r.l. (wraz z podmiotami zależnymi) 142 671 341 38,15% 

AGU s.á r.l.  41 496 042 11,10% 

Dariusz Bąkowski 37 500 000 10,03% 

Precious Metal Investments S.A. 20 669 787 5,53% 

Pozostali (free float) 131 648 495 35,19% 

Razem 373 985 665 100,00% 

* Dane na dzień publikacji raportu     

    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

38,15% 

11,10% 10,03% 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE  

Opis świadczonych usług  

Doradcy24 S.A. jest niezależną od dostawców produktów finansowych, ogólnopolską firmą doradztwa finansowego.  
Spółka świadczy usługi pośrednictwa finansowego w zakresie produktów hipotecznych, produktów gotówkowych, polis 
ubezpieczeniowych i produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz 
przedsiębiorstw.  
 
Spółka posiada szeroką ofertę produktów, którą systematycznie dostosowuje do zmieniających się warunków rynkowych. W 
ramach oferowanych usług doradcy finansowi przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem 
oczekiwań i możliwości klienta, koordynują cały proces uzyskania finansowania od momentu złożenia wniosku, poprzez 
uzyskanie decyzji, podpisanie umowy, do momentu uruchomienia środków. Dodatkowo, w skład kompleksowej usługi 
wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. 

Działalność Spółki w II kwartale 2013  

W II kwartale 2013r. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 4,4 tys. PLN, w porównaniu do straty netto na poziomie 
409 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie 2012 r. W I kwartale 2013r. zysk netto wyniósł 2,6 tys. PLN. Tym samym 
Spółka I półrocze 2013 roku zamknęła zyskiem na zysk na poziomie 7,0 tys. PLN, co stanowi poprawę wyniku o 1.049,1 tys. 
PLN  w stosunku do analogicznego półrocza roku poprzedniego. 

 

Spółka zakończyła w II kwartale b.r. restrukturyzację kosztową i w jej efekcie obniżyła koszty działalności do poziomu               
3.095,9 tys. PLN, co oznacza obniżkę kosztów o 38,9% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz spadek o 22,7% w stosunku 
do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Przychody Spółki ze sprzedaży w II kwartale 2013 roku osiągnęły poziom 2.799,1 tys. PLN, co stanowiło spadek w stosunku do 
poprzedniego kwartału o 44,38 %, ale umożliwiło uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 4,4  tys. PLN.   
Natomiast w całym pierwszym półroczu bieżącego roku przychody ze sprzedaży wyniosły 7.831,7 tys. PLN i były wyższe                     
o 12,16% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
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Spółka istotnie w II kwartale powiększyła stan środków pieniężnych, z poziomu 502,8 tys. PLN na koniec I kwartału                            
do 1.151,5 tys. PLN na koniec II kwartału 2013r co oznacza wzrost o 129 %. 

W grupie produktowej kredytów hipotecznych, które stanowią dominującą część prowadzonej działalności, nastąpił 3,2 % 
wzrost wartości uruchomionych umów kredytowych za pośrednictwem Spółki w stosunku do poprzedniego kwartału oraz 
nieznaczny, 1% spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mimo to porównując pierwsze półrocze 
2013r. z analogicznym okresem roku poprzedniego, widoczny jest lekki wzrost wolumenu sprzedaży tych produktów,                   
co w warunkach utrzymującej się na rynku recesji segmentu kredytów hipotecznych należy uznać za sukces Spółki.  

 

Jednak wpływ działań konkurencji oraz zmiana struktury sprzedaży w poszczególnych bankach nie pozwoliły Spółce 
wypracować w II kwartale 2013 roku przychodów adekwatnych do uzyskanych wolumenów produktów hipotecznych. 
Przychody z tego tytuły ukształtowały się na poziomie 2.653,86 tys. PLN, co stanowi spadek o 0,71% w stosunku                              
do przychodów osiągniętych w I kwartału 2013 roku.  

W minionym kwartale Spółka kontynuowała politykę rozwoju oferty produktowej i sieci sprzedaży w zakresie kredytów 
gotówkowych. Jednak zmniejszający się poziom akceptowalności kredytów w bankach nie sprzyjał osiągnięciu sprzedaży na 
poziomie I kwartału i Spółka w II kwartale odnotowała spadek o 5,2% wolumenu kredytów gotówkowych udzielonych za jej 
pośrednictwem w stosunku do kwartału poprzedniego, co oznacza uruchomienie w bankach kredytów gotówkowych na 
kwotę 1.255 tys. PLN. Spadek przychodów Spółki ze sprzedaży tych produktów w stosunku do I kwartału 2013 roku wyniósł  
14,25%. 

Wolumen sprzedaży kredytów gotówkowych na przestrzeni pierwszego półrocza w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego przedstawia poniższy wykres.  
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W zakresie produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw skuteczna kontynuacja polityki rozwoju oferty produktowej                     
i sieci sprzedaży umożliwiła Spółce utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży. Niemiej jednak nie został on odzwierciedlony                  
w wynikach II kwartału, ponieważ uruchomienie kredytów dla przedsiębiorstw przesunęło się na początek lipca, tym samym 
będzie to dopiero widoczne wynikach III kwartału. Przesunięcie to dotyczy ponad 20.000 tys. PLN kredytów udzielonych                          
w pierwszym tygodniu III kwartału. Z tego powodu w II kwartale 2013r. poziom sprzedaży kredytów dla małych i średnich firm 
wyniósł 5.620 tys. PLN, co stanowi spadek o 61,37% w stosunku do poprzedniego kwartału. 

Natomiast w całym pierwszym półroczu bieżącego roku sprzedaż tych produktów wyniosła 20.194 tys. PLN i była niższa                  
o 3,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

 

W linii biznesowej produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Spółka odnotowała w II kwartale 2013r. sprzedaż na poziomie                   
1.5 mln PLN, co stanowiło spadek w stosunku do I kwartału o 36% i wzrost o 75% w stosunku do II kwartału roku 
poprzedniego. Wpływ na poziom sprzedaży produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych w minionym kwartale miały także 
działania Spółki skoncentrowane na wyjaśnieniu nieprawidłowości w pracy jednego agenta na rzecz TU Generali,                     
co zostało przedstawione w Raporcie nr 14/2013 Zarząd Spółki w dniu 16 lipca oraz opisane w rozdziale 6 niniejszego raportu. 
Spółka zakończyła współpracę z tym Agentem i wdrożyła przewidziane prawem procedury dochodzenia zwrotu środków 
wypłaconych agentowi oraz zawarła z TU Generali stosowne Porozumienie. 

Mimo to, porównując pierwsze półrocze b.r. z analogicznym okresem roku poprzedniego, widoczny jest znaczny wzrost 
wolumenu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, o ponad 124,5%, z poziomu 1.630 tys. PLN                        
do 3.660 tys. PLN. 

 

 

20.965,6 
20.193,7 

01.01.2012-30.06.2012 01.01.2013-30.06.2013 

Wolumen sprzedaży - kredyt komercyjny (tys. PLN)  

1.627,3 

3.655,1 

01.01.2012-30.06.2012 01.01.2013-30.06.2013 

Wolumen sprzedaży  - produkty ubezpieczeniowe i 
inwestycyjne (tys. PLN)  



 

Autoryzowany Doradca 
  

 11 

Porównanie wolumenów sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych w odniesieniu do I kwartału 2013r.                        
oraz II kwartału 2012r. przedstawiono w poniższych tabelach. 

Dane (w mln PLN) Q2'13 Q2'12 Q2'13/Q2'12 

Hipoteka – wypłacone kredyty  116,7 118,4 -1% 

Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 1,25 2,0 -38% 

Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 5,6 10,1 -46% 

Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,5 0,8 88% 

 

Dane (w mln PLN) Q2'13 Q1'13 Q2'13/Q1'13 

Hipoteka – wypłacone kredyty  116,7 113,1 3% 

Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 1,25 1,32 -1% 

Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 5,6 14,6 -62% 

Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 1,5 2,2 -32% 

 

4. STANOWISKO ODNOŚNIE ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW 

 
Zarząd Emitenta nie publikował prognoz wyników na 2013 rok. 

 
5. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

 
5.1   Rozwój sieci Sprzedaży 
Na dzień 30 czerwca 2013 roku w strukturze sprzedaży Spółki pracowało 366 osób, w tym 169 osób w Placówkach 
działających pod marką Doradcy24 oraz 197 osób w pozostałych placówkach partnerskich. 

Sieć sprzedaży* Liczba doradców Liczba placówek 

Placówki działające pod Marką Doradcy24 169 35 

Pozostałe placówki Partnerskie 197 140 

Razem 366 175 

*)Dane na dzień 30.06.2013 r. 

Spółka w II kwartale rozwijała wszystkie cztery linie biznesowe, tj. kredyty hipoteczne, produkty komercyjne, produkty 
ubezpieczeniowe i inwestycyjne oraz produkty gotówkowe. 

Spółka we wszystkich czterech obszarach biznesowych koncentrowała się na dwóch płaszczyznach aktywności związanej                         
z rozbudową i optymalizacją sieci sprzedaży. Pierwsza płaszczyzna dotyczyła uruchamiania nowych placówek zarówno 
działających pod marką Doradcy24, jak i pozostałych placówek partnerskich. W wyniku tych działań sieć sprzedaży zwiększyła 
się o kolejnych 7 placówek partnerskich. Druga płaszczyzna, to płaszczyzna optymalizacji kosztowej sieci sprzedaży.                         
W II kwartale 2013r. została przeprowadzona kolejna reorganizacja części funkcjonujących oddziałów i działających w nich 
zespołów sprzedażowych, między innymi po to, aby rentowność każdej placówki była na jak najwyższym poziomie.  

Ważnym elementem strategii rozwoju jest umiejętne łączenie się i współdziałanie placówek specjalistycznych w określonych 
grupach produktowych (zapewniających klientowi serwis w wybranych obszarach biznesowych produktów z portfela D24 np. 
oferujących produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne), jak również placówek uniwersalnych zapewniających klientowi szeroki 
wachlarz produktów .  

Niezależnie od powyższych działań Spółka podjęła kroki zmierzające do intensyfikacji sprzedaży w wybranych aglomeracjach 
czy obszarach geograficznych w oparciu o kilka modeli funkcjonalnych wypracowanych w Spółce, które mają zapewnić pełną 
efektywność nie tylko kosztową, ale i sprzedażową. 
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5.2   Inne działania rozwojowe 

Spółka przygotowała wewnętrzny projekt rozwoju kompetencji produktowych, sprzedażowych, marketingowych  
i doradczych, dedykowanych sektorowi ubezpieczeniowo-inwestycyjnemu oraz mikroprzedsiębiorstwom. W ramach tego 
projektu Spółka wdrożyła od drugiego kwartału 2013r. kompleksowe działania umożliwiające dynamiczne powiększanie 
przewagi konkurencyjnej poprzez: 
 Zbudowanie kompetencji e-commerce oraz promocję marki w Internecie.  

Wzrost konkurencyjności na rynkach usług finansowych powoduje, że Spółka musi pozyskiwać klientów z najbardziej 

efektywnego źródła- czyli Internetu, a następnie zarządzać rentownością pozyskanych leadów. W tym obszarze Spółka 

realizuje działania przygotowawcze polegające na opracowaniu strony internetowej Akademii Finansowej oraz 

profesjonalnego LOGO tego przedsięwzięcia. Koszty tego projektu poniesione w II kwartale zamknęły się kwotą 59,2 tys. 

PLN i nie przekroczyły zakładanego budżetu. 

 Rozwój sprzedaży produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych oraz usług dla mikroprzedsiębiorstw                                   

w dotychczasowych kanałach dystrybucji (sieć partnerów finansowych PLP, oddziały własne, contact center,                     

sieć sprzedaży w ramach struktur MLM) poprzez optymalizację systemów motywacyjnych oraz narzędzi IT 

umożliwiających ciągłą poprawę efektywności pracy doradców.  

Praca w tym obszarze w II kwartale skupiała się głównie na wypracowaniu modelów sprzedaży pozwalających efektywnie 

i bezpiecznie, realizować wszelkie działania, do których zobowiązany jest agent Spółki w ramach umów Agencyjnych                   

z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in. uruchomiono posprzedażowy monitoring polis. Koszty tego projektu 

poniesione w II kwartale zamknęły się kwotą 38,4 tys. PLN i były znacznie niższe od zakładanego budżetu. 

6. INNE WYDARZENIA  
 

W Raporcie nr 14/2013 Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu w dniu 16 lipca Porozumienia z Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym GENERALI. Spółka i Generali szacują, iż obecne zobowiązania Spółki względem Generali wynoszą                
644.100 PLN, a zobowiązania Spółki w stosunku do Generali, które powstaną w zakresie zawartych przez Agenta umów 
ubezpieczenia, w okresie 12 miesięcy obowiązywania tych umów ubezpieczenia wyniosą nie więcej niż 895.900 PLN.  

Porozumienie pomiędzy Generali, a Spółką powstało w konsekwencji konieczności zwrotu wypłaconych przez GENERALI 

prowizji za spolisowane wnioski pozyskane przez jednego z Agentów Spółki, zgodnie z Umową Agencyjną z dnia 

16 lutego 2009 roku.   

W wyniku zawartego porozumienia Spółka i Generali ustaliły, iż Spółka zapłaci: 

1. 344.100 PLN do dnia 18 lipca 2013 roku z tytułu odstąpienia ubezpieczających od umów ubezpieczenia, 
2. 300.000 PLN do dnia 18 lipca 2013 roku celem zabezpieczenia przyszłych zobowiązań Spółki względem Generali, 
3. 595.900 PLN w 59 miesięcznych ratach po 10.000 PLN każda (wysokość ostatniej raty wyniesie 15.900 PLN), 
4. 300 000 PLN opłaty prowizyjnej płatnej w 30 równych ratach miesięcznych po 10.000 PLN każda, płatnych począwszy od 

miesiąca następującego po spłacie całości zobowiązania określonego w punkcie 3 (tj. w 2018r). 
Dodatkowo strony Porozumienia ustaliły, iż Generali dokona umorzenia łącznej kwoty 450.000 PLN:  

 300.000 PLN po wpłacie przez Spółkę sumy określonej w pkt. 1 i 2 powyżej, zwalniając tym samym Spółkę z długu 

powstałego w wyniku wpłacenia 344.100 PLN tytułem spłaty zobowiązań w kwocie 644.100 PLN, 

 150.000 PLN pod warunkiem skrócenia spłaty powstałego zobowiązania do końca września 2016r. 

 

Szacowana kwota zobowiązań, o których mowa w punkcie 3 i 4 może uleć zmniejszeniu do wysokości faktycznego 

zobowiązania, co będzie ustalone przez Generali w kolejnych miesiącach obowiązywania Porozumienia.  

W opinii Zarządu, zawarcie niniejszego Porozumienia jest korzystne dla Spółki, gdyż dzięki niemu powstała konieczność 
zwrotu prowizji nie wpłynie istotnie na bieżącą płynność Spółki oraz nie obciąży wyników za II kwartał 2013r. Spółka szacuje, 
iż istotny, negatywny wpływ na wynik nastąpi jedynie w III kwartale 2013 roku na poziomie maksymalnie 485.000 PLN. Niska 
szkodliwość zdarzenia wynika również z procedur zabezpieczających wdrożonych przez Spółkę w drugiej połowie 2012r., 
których głównym założeniem jest wypłacanie Agentowi prowizji w dwóch równych ratach  – 50% niezwłocznie po otrzymaniu 
wynagrodzenia od Towarzystw Ubezpieczeniowych, a kolejne 50% dopiero po upływie 6 miesięcy. Spółka na dzień niniejszego 
raportu nie przewiduje kolejnych zwrotów prowizji do Towarzystw Ubezpieczeniowych wynikających z działalności Agenta, 
którego polisy były przedmiotem podpisanego Porozumienia. W czerwcu b.r. Spółka zawiesiła współpracę z tym Agentem                   
i wdrożyła, przewidziane prawem, procedury dochodzenia zwrotu środków wypłaconych Agentowi. Dla zabezpieczenia 
roszczeń GENERALI Zarząd Spółki podpisał weksel zabezpieczający spłatę omawianego Porozumienia. Weksel został ujęty                 
w księgach Spółki jako zobowiązanie pozabilansowe. 


