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Szanowni Państwo, 

niniejszym przekazujemy Państwu raport roczny spółki Mikrokasa S.A. 

dotyczący roku obrotowego 2013. 

Był to bardzo ważny okres w historii Spółki. Podjęta została bowiem 

decyzja o emisji obligacji serii G, które są przedmiotem ubiegania się 

o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 

prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W tym miejscu chcemy wyrazić głębokie podziękowania dla inwestorów za 

zaufanie, jakim obdarzyli Spółkę. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca 

przyniesie obopólne korzyści. 

W raportowanym okresie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Celem Spółki jest 

bowiem utrzymanie optymalnego parytetu pomiędzy finansowaniem 

działalności kapitałami własnymi i obcymi. Ponadto w 2013 roku Spółka 

wdrożyła system komputerowy, który kompleksowo wspomaga jej działalność 

operacyjną, uzyskała certyfikat Firmy Przyjaznej Klientowi oraz dokonała 

rebrandingu marki polegającego na zmianie logo i stworzeniu nowej strony 

internetowej. 

W opinii Zarządu rok obrotowy 2014 będzie dla Mikrokasy kolejnym 

okresem dynamicznego rozwoju. Od stycznia br. Spółka wyemitowała akcje 

serii D, pozyskując 219 tys. zł (wszystkie zostały objęte przez Leonidas 

Capital S.A.) oraz obligacje serii H, pozyskując 250 tys. zł. Ponadto Emitent 

nabył 100% udziałów Unikasa Sp. z o.o. Kolejnym celem na 2014 r., poza 

zwiększaniem akcji pożyczkowej, jest zmniejszenie kosztu kapitałów obcych. 

W opinii Zarządu Emitenta będzie to możliwe dzięki zdobyciu zaufania 

inwestorów oraz transparentności Spółki związanych z wprowadzeniem 

obligacji serii G na Catalyst. Będzie to miało pozytywne przełożenie na wyniki 

finansowe. 

Zachęcamy wszystkich obligatariuszy, akcjonariuszy, kontrahentów oraz 

pracowników Spółki do lektury niniejszego raportu, który przedstawia 

wszystkie istotne wydarzenia z jej życia w roku obrotowym 2013 oraz jej wyniki 

finansowe wypracowane w tym okresie. 

 

  Andrzej Brzeski Janusz Bigus 

 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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I. Wybrane dane finansowe 

Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu 

Wyszczególnienie 
31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

31.12.2012 r. 

[tys. PLN] 

31.12.2013 r. 

[tys. EUR] 

31.12.2012 r. 

[tys. EUR] 

Kapitał (fundusz) własny 1 200 743 289 182 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Inwestycje długoterminowe 2 798 0 675 0 

Należności krótkoterminowe 4 7 1 2 

Inwestycje krótkoterminowe 6 126 6 458 1 477 1 580 

Zobowiązania długoterminowe 4 788 5 504 1 154 1 346 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 329 98 803 24 

 

Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat 

Wyszczególnienie 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2012 r. 

- 

31.12.2012 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. EUR] 

01.01.2012 r. 

- 

31.12.2012 r. 

[tys. EUR] 

Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi 

1 932 1 937 459 464 

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 061 1 219 252 292 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  

1 028 1 046 244 251 

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej  

348 362 83 87 

Zysk (strata) brutto  348 362 83 87 

Zysk (strata) netto  256 284 61 68 

Amortyzacja 86 7 20 2 

 

Tabela 3. Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2012 r. 

- 

31.12.2012 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. EUR] 

01.01.2012 r. 

- 

31.12.2012 r. 

[tys. EUR] 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 

162 -1 848 38 -443 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej 

-323 -2 234 -77 -535 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej 

1 466 4 116 348 986 

Przepływy pieniężne netto razem  1 304 33 310 8 

Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 

1 304 33 310 8 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

111 78 26 19 

Środki pieniężne na koniec okresu 1 415 111 336 27 
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Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR 

Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na dany dzień bilansowy. Tabela 4 przedstawia przyjęte kursy EUR/PLN. 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone 

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca danego okresu. Tabela 5 

przedstawia przyjęte kursy EUR/PLN. 

Tabela 4. Kursy EUR/PLN przyjęte przy przeliczaniu pozycji bilansu 

 
31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 

Kurs EUR/PLN 4,1472 4,0882 

 

Tabela 5. Kursy EUR/PLN przyjęte przy przeliczaniu pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pieniężnych 

 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. 

- 

31.12.2012 r. 

Kurs EUR/PLN 4,2110 4,1736 
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II. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 
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III. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 

2013 

 

 

S P R A W O Z D A N I E  Z A R Z Ą D U  

M I K R O K A S A  S P Ó Ł K A  A K C Y J N A  

Z  D Z I A Ł A L N O Ś C I  

Z A  R O K  O B R O T O W Y  

 OBEJMUJĄCY OKRES  

OD 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 r .  D O  3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 r .  
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1. Informacje ogólne 

1.1. Podstawowe dane o Spółce 

Tabela 1. Podstawowe dane o Spółce 

Firma Mikrokasa Spółka Akcyjna 

Siedziba Polska, Gdynia 

Adres ul. Starowiejska 58/11, 81-356 Gdynia 

Telefon (58) 661-94-92 

Fax (58) 661-94-92 

E-mail biuro@mikrokasa.pl 

Strona internetowa www.mikrokasa.pl 

Przedmiot działalności 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

Forma prawna Spółka akcyjna 

NIP 5862235689 

REGON 220797494 

Kapitał zakładowy 996.800,00 zł w pełni opłacony stan na dzień 31.03.2014 r. 

Numer KRS 0000387861 

Zarząd 
Andrzej Brzeski – Prezes Zarządu 

Janusz Bigus – Wiceprezes Zarządu 

Źródło: Mikrokasa S.A. 

1.2. Dane o strukturze akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy  

Tabela 2. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności 

Imię i nazwisko Seria akcji Liczba akcji 

Udział 

w kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział 

w głosach 

na WZ 

Janusz Bigus 

A 1 420 000 14,25% 2 840 000 19,97% 

B 762 500 7,65% 762 500 5,36% 

C 1 000 000 10,03% 1 000 000 7,03% 

A, B i C razem 3 182 500 31,93% 4 602 500 32,37% 

Andrzej Brzeski 

A 1 415 000 14,20% 2 830 000 19,90% 

B 762 500 7,65% 762 500 5,36% 

C 1 000 000 10,03% 1 000 000 7,03% 

A, B i C razem 3 177 500 31,88% 4 592 500 32,30% 

Krzysztof Szewczyk A 1 415 000 14,20% 2 830 000 19,90% 

Leonidas Capital S.A. D 2 193 000 22,00% 2 193 000 15,42% 

RAZEM A, B, C i D 9 968 000 100,00% 14 218 000 100,00% 

Źródło: Mikrokasa S.A. 

 

 

 

 

mailto:biuro@mikrokasa.pl
http://www.mikrokasa.pl/
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1.3. Podstawowe informacje o produktach, towarach i usługach Spółki 

1.3.1. Informacje o usługach Spółki 

Spółka działa w branży finansowej i zajmuje się głównie udzielaniem pożyczek gotówkowych 

osobom fizycznym. Mikrokasa S.A. oferuje pożyczki gotówkowe w wysokości do 5.000 zł. Oferta 

pożyczek adresowana jest do osób fizycznych. 

1.3.2. Market ubezpieczeniowy 

Spółka prowadzi działalność marketingowo-promocyjną na rzecz Blue Finance Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sopocie w zakresie funkcjonowania portalu Mikrokasa Ubezpieczenia, który jest 

niezależną porównywarką ubezpieczeniową z opcją zakupu polisy „szytej na miarę” przez sieć 

Internet. Korzystanie z portalu nie generuje dla klientów dodatkowych opłat z tytułu 

zawieranych polis ubezpieczeniowych. 

Obecnie w sprzedaży znajdują się następujące ubezpieczenia:  

 ubezpieczenia turystyczne (wycieczki, podróże wypoczynkowe oraz służbowe),  

 ubezpieczenia nieruchomości (domy oraz mieszkania),  

 ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS), 

 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (turystyka krajowa, w pracy, 

w życiu prywatnym, 24 h/doba), 

 ubezpieczenia ochrony prawnej (w życiu prywatnym, związanej z pojazdem lub 

nieruchomością), 

 ubezpieczenia assistance (ubezpieczenie natychmiastowej pomocy).  

Mikrokasa Ubezpieczenia oferuje produkty dziesięciu firm ubezpieczeniowych, zachowując 

status niezależnej multiagencji ubezpieczeniowej. 

1.4. Władze Spółki 

Zgodnie ze statutem spółki w skład władz Spółki wchodzą Walne Zgromadzenie, Rada 

Nadzorcza i Zarząd.  

1.4.1. Zarząd Spółki 

Zgodnie z postanowieniami § 11 Statutu Spółki, Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. 

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu 

pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną.  

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lata. Mandat 

członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie 

z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.  

Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia 

Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. mandat członka 

Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu 

Zarządu. 
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Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem 

kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały 

Zarząd. 

W składzie osobowym Zarządu Spółki według stanu za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 

31.12.2013 r., oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian personalnych 

a skład osobowy zarządu kształtował się następująco: 

Tabela 3. Skład Zarządu Spółki 

Imię i nazwisko Zajmowane 

stanowisko 

Termin rozpoczęcia 

kadencji 

Termin upływu 

kadencji 

Andrzej Brzeski Prezes Zarządu 28.06.2013 r. 28.06.2018 r. 

Janusz Bigus Wiceprezes Zarządu 28.06.2013 r. 28.06.2018 r. 

Źródło: Mikrokasa S.A. 

 

1.4.2. Rada Nadzorcza Spółki 

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 członków. Członków Rady 

Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że na podstawie § 8 ust 1 Statutu 

Spółki akcjonariuszom – założycielom przysługuje uprzywilejowanie osobiste w ten sposób, że 

każdy z nich ma prawo powołania i odwołania po dwóch członków Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lata. 

Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.  

Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto 

zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady 

Nadzorczej. 

W składzie osobowym Rady Nadzorczej spółki według stanu za okres obrotowy od 01.01.2013 r. 

do 31.12.2013 r., oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian 

personalnych a skład osobowy Rady Nadzorczej kształtował się następująco: 

Tabela 4. Skład Rady Nadzorczej Spółki 

Imię i nazwisko 
Zajmowane 

stanowisko 

Termin rozpoczęcia 

kadencji 

Termin upływu 

kadencji 

Iwona Brzeska 
Członek Rady 

Nadzorczej 
27.06.2013 r. 27.06.2018 r. 

Katarzyna Bigus 
Członek Rady 

Nadzorczej 
27.06.2013 r. 27.06.2018 r. 

Lucyna Gaszta 
Członek Rady 

Nadzorczej 
27.06.2013 r. 27.06.2018 r. 

Źródło: Mikrokasa S.A. 
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2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie 

nastąpiły w roku obrotowym a także po jego zakończeniu 

2.1. Uzyskanie certyfikatu Firmy Przyjaznej Klientowi 

W dniu 18 stycznia 2013 r. Spółka uzyskała certyfikat Firmy Przyjaznej Klientowi dowodzącego 

wysokiej jakości współpracy z klientami. 

2.2. Dokonanie rebrandingu marki 

W  marcu 2013 r. Spółka dokonała tak zwanego rebrandingu marki polegającego na zmianie 

logo i stworzeniu nowej strony internetowej. 

2.3. Wdrożenie nowego programu informatycznego 

W dniu 01 lipca 2013 r. Spółka wdrożyła  nowy autorski program informatyczny do obsługi 

pożyczek, który kompleksowo obsługuje procesy związane z obsługą pożyczek, księgowością, 

jest kompatybilny z e-sądem, BIG Infomonitorem, z bankiem oraz pośrednikami finansowymi. 

Daje całkowitą automatyzację wielu procesów, usprawniając działania operacyjne. Na bieżąco 

program jest modyfikowany o nowe funkcjonalności. 

2.4. Podwyższenie kapitału zakładowego 

W dniu 05 września 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwalę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 577.500,00 zł do kwoty 777.500,00 zł, tj. 

o kwotę 200.000,00 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. Zmiana ta została zarejestrowana przez właściwy sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym 

w dniu 18.11.2013 r. 

W dniu 15 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwalę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 777.500,00 zł do kwoty 996.800,00 zł, tj. o kwotę 

219.300,00 zł, w drodze emisji 2.193.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. Zmiana ta została zarejestrowana przez właściwy sąd w Krajowym 

Rejestrze Sądowym w dniu 13.03.2014 r. 

2.5. Nabycie udziałów  

W dniu 4 lutego 2014 r. Spółka dokonała przejęcia (poprzez zakup 100,00% udziałów) spółki 

Unikasa Sp. z o.o. („Unikasa”). Unikasa posiada czynną umowę zawartą ze spółką działającą na 

rynku windykacyjnym, na podstawie której prowadzi usługę refinansowania wierzytelności. 

W ramach umowy Unikasie przekazywane są wierzytelności, na spłatę których Unikasa oferuje 

dłużnikom zaciągnięcie celowych pożyczek. Istotnym postanowieniem umowy jest to, iż decyzję 

dotyczącą udzielenia przez Unikasę pożyczki dłużnikowi podejmuję wyłącznie Unikasa. Umowa 

została zawarta na czas określony do listopada 2018 roku. Do tego czasu, nie rzadziej niż raz na 

kwartał, Unikasie przekazywane będą kolejne wierzytelności. Umowa może zostać 

wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

Przejmując Unikasę, Spółka pozyskała więc i będzie pozyskiwała w czasie trwania umowy 

znaczącą bazę potencjalnych klientów, którzy charakteryzują się pilnym zapotrzebowaniem na 

środki pieniężne. 
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W opinii Spółki przedmiotowe przejęcie będzie miało pozytywne przełożenie na 

skonsolidowane wyniki finansowe w kolejnych raportowanych okresach. 

2.6. Pozyskanie finansowania zewnętrznego 

Ze względu na ciągły wzrost sprzedaży własnych produktów finansowych Spółka musi posiadać 

odpowiednią ilość środków obrotowych aby na bieżąco bez zakłóceń realizować sprzedaż. 

W związku tym Spółka finansuje swoją działalność zarówno kapitałem obcym, jak i kapitałem 

własnym. W okresie  obejmującym rok obrachunkowy oraz do dnia sporządzenia niniejszego 

sprawozdania Spółka wyemitowała trzy serie obligacji (F, G i H) na łączną kwotę 1.940.000,00 zł 

oraz pozyskała kwotę 700.000,00 zł w postaci kredytów i pożyczek.  Obligacje serii G są 

w trakcie wprowadzania do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonego 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje serii F i H mają formę 

dokumentu i nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na żaden 

zorganizowany rynek.  

3. Przewidywany rozwój jednostki 

Głównym celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku usług 

finansowych świadczonych przez instytucje niebankowe, wzmocnienie rozpoznawalności marki 

oraz ciągłe podnoszenie efektywności działania. W ramach realizacji wskazanych celów Spółka 

planuje podjąć następujące działania:  

 budowa własnej sieci sprzedaży poprzez własne punkty sprzedaży („kioski finansowe”),  

 uruchomienie internetowego kanału sprzedaży pożyczek i innych usług oferowanych 

przez Spółkę, 

 zwiększenie efektywności weryfikacji kredytowej klientów w celu zmniejszenia ryzyka 

niespłacalności pożyczek – w tym zakresie Spółka planuje podpisać umowę z Biurem 

Informacji Kredytowej na pełną wymianę informacji z zasadą wzajemności. 

Niezależnie od powyższego Spółka będzie kontynuować swoją podstawową działalność 

polegającą na sprzedaży pożyczek na terenie całego kraju. Wszystkie te działania będą 

konsekwentnie zwiększać wartość obliga pożyczkowego, co w rezultacie przełoży się na wzrost 

przychodów oraz zysków Spółki. Powyższy cel będzie realizowany z dostępnych środków 

pochodzących z bieżących spłat od klientów oraz z zewnętrznych źródeł finansowania. 

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W 2013 roku Spółka nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju. 

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

Suma bilansowa na koniec 2013 roku prezentowała się po stronie aktywów i pasywów kwotą 

9.553.724,93 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2012 o 45,47%.   

Poziom aktywów trwałych według stanu na dzień kształtował się na poziomie 3.266.295,05 zł 

i w zestawieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ wzrostowi o 4.874,75 %. Na 

powyższy znaczący wzrost miało wpływ zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych, 

zakup środków transportu oraz  inwestycje długoterminowe w postaci udzielonych pożyczek 

długoterminowych i zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych. 
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Aktywa obrotowe zmniejszyły się w prezentowanym okresie o 3,30 % z 6.502.004,32 zł na 

6.287.429,88 zł. Na powyższe nieznaczne zmniejszenie wpływ miało zwiększenie inwestycji 

długoterminowych, co było spowodowane zmianą daty spłaty pożyczek krótkoterminowych, 

automatycznie  przekładając się na sposób prezentacji w aktywach, kwota 2.609.645,93 zł 

została przesunięta z aktywów obrotowych w inwestycje długoterminowe. Na aktywa obrotowe 

w przeważającej większości składają się inwestycje krótkoterminowe w postaci udzielonych 

pożyczek oraz środki pieniężne. 

Wysokość kapitałów własnych Spółki wzrosła w stosunku do roku 2012 o 61,41 % i na dzień 

31.12.2013 r. wynosi 1.199.662,62 zł 

Na dzień 31.12.2013 r. Spółka posiada zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

w wysokości 8.354.062,31 zł, co w stosunku do ubiegłego roku stanowi wzrost o 43,40 %. 

W pozycji tej w przeważającej większości Spółka wykazuje zobowiązania z tytułu emisji obligacji 

serii A, B, C, D, E, F, G), oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Na wzrost zobowiązań 

w 2013 roku miały wpływ emisje obligacji serii F, G oraz pozyskanie środków w postaci 

kredytów i pożyczek. Zwiększenie zobowiązań było zgodne ze strategią rozwoju Spółki 

ukierunkowaną na zwiększanie akcji pożyczkowej. W opinii Zarządu Spółki działania te będą 

miały pozytywne przełożenie na jej wyniki. 

Spółka nie wyklucza, iż dalszy dynamiczny rozwój działalności i zwiększanie sprzedaży mogą 

wymagać dodatkowego kapitału, który będzie pozyskiwany przez emisję kolejnych serii 

obligacji.  

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania Spółki z tytułu dostaw 

energii, czynszu, spłaty kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek, podatków, ubezpieczeń 

społecznych zostały zapłacone w wymaganych terminach w należnej wysokości. 

Koszty działalności operacyjnej w stosunku do roku 2012 wzrosły na wzrost ten przełożyły się 

w przeważającej większości wyższe koszty usług obcych, wzrost wynagrodzeń oraz amortyzacja.   

W porównaniu do 2012 roku, w 2013 roku przychody Spółki nieznacznie zmalały, osiągając 

wartość 1.931.681,23 zł. Wypracowany zysk netto zamknął się kwotą 256.426,23 zł. i był niższy 

o 9,78 % w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ na to miały poniesione przez Spółkę koszty na 

rebranding marki, wdrożenie nowego programu informatycznego oraz leasing środków 

transportu, a także odpisy z tytułu należności umorzonych przez komornika i  z powodu zgonu 

pożyczkobiorców w wysokości 116.393,17 zł. Jednocześnie na pomniejszenie wyniku netto 

wpłynęło zwiększenie rezerw w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 10.499,00 zł.  W związku 

z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucją komorniczą Spółka zawiązała rezerwy 

na kwotę 70.000, 00 zł. Utworzenie rezerwy jest podyktowane faktem, iż część należności Spółki 

może okazać się niemożliwa do odzyskania. Rezerwa ta wynika z ostrożności i szacunkowego 

podejścia do prezentacji wyniku oraz z szacunków wynikających z historycznego rzeczywistego 

stanu spraw umarzanych przez komornika. Jednocześnie rozwiązano rezerwy w kwocie 

59.501,00 zł za 2012 rok. 

Zarząd proponuje wypracowany zysk netto przez Spółkę za 2013 rok w wysokości 

256.426,23 zł. przeznaczyć na: 

 pokrycie strat za lata ubiegłe w wysokości 118.486,12 zł, 

 kapitał zapasowy spółki w wysokości 137.940,11 zł. 
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W kolejnych okresach raportowych Zarząd Spółki przewiduje wzrost jej wyników finansowych 

między innymi poprzez: 

 dynamiczny rozwój działalności, 

 sukcesywną zamianę długu długoterminowego na krótkoterminowy, 

 rolowanie długu z tytułu obligacji serii B-F na zmienionych warunkach, tj. 

oprocentowanych na 10% wobec 14% w chwili obecnej, 

 konwersję długu z tytułu pożyczek o łącznej wartości 1 mln zł oprocentowanych na 

16%-16,5% na dług z tytułu obligacji oprocentowany na poziomie 10%. 

6. Nabycie akcji własnych 

Spółka w 2013 roku nie nabywała ani nie zbywała, jak również nie umarzała akcji własnych. 

7. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 

W raportowanym okresie oraz w dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie 

posiadała oddziałów (zakładów). 

8. Zarządzanie ryzykiem 

Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób 

postrzegane. W opinii Zarządu Spółki są one najistotniejsze z perspektywy prowadzonej przez 

Mikrokasa S.A. działalności. 

8.1. Ryzyka związane bezpośrednio z Spółką i prowadzoną przez nią 

działalnością 

8.1.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi  

Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada przede wszystkim zwiększenie akcji pożyczkowej. 

Pozytywna realizacja przyjętej strategii uzależniona jest od efektywności działania Spółki, 

dostępu do kapitału oraz adaptacji do zmiennych warunków otoczenia gospodarczego. Do 

najważniejszych czynników wpływających na sektor finansowy można zaliczyć: przepisy prawa, 

stopy procentowe, kondycję ekonomiczną ludności. Działania Spółki, które okażą się nietrafne 

w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków 

tego otoczenia mogą mieć istotny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na 

wyniki Spółki. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów 

strategicznych. 

W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć 

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

niezbędne decyzje i działania w celu dostosowania działań w ramach strategii do obecnej 

sytuacji rynkowej. 

8.1.2. Ryzyko utraty płynności 

Działalność prowadzona przez Spółke opiera się na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym oraz 

na windykacji portfela wierzytelności. Istotnym ryzykiem dla bieżącej działalności Spółki jest 

opóźnienie w terminowym regulowaniu spłaty pożyczek przez pożyczkobiorców oraz trudności 

w ich wyegzekwowaniu na drodze sądowej i egzekucyjnej. Brak spłaty należności może 
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doprowadzić do pogorszenia płynności finansowej i wystąpienia zatorów płatniczych, 

a w konsekwencji do braku możliwości terminowego regulowania własnych zobowiązań. 

Spółka w celu zminimalizowania przedmiotowego ryzyka szczegółowo weryfikuje zdolność 

pożyczkobiorców do spłacania należności, na bieżąco monitoruje stopień spłaty pożyczek, 

podejmuje działania mające na celu usprawnienie działań windykacyjnych na etapie 

przedsądowym oraz tworzy rezerwy finansowe zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami 

prawa. 

8.1.3. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Spółkę 

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Spółkę jest nierozerwalnie związane ze ziszczeniem się 

ryzyka utraty płynności finansowej przez Spółkę. W myśl art. 20 ustawy Prawo upadłościowe 

i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić każdy z wierzycieli dłużnika, który 

stał się niewypłacalny w rozumieniu ustawy, tj. nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy 

na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Sytuację prawną dłużnika oraz jego wierzycieli, a także 

postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe 

i naprawcze.  

Zarząd Spółki dokłada jednakże wszelkich starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania były 

regulowane na bieżąco i na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie 

widzi możliwości zrealizowania się takiego ryzyka. 

8.1.4. Ryzyko utraty kluczowych pracowników i członków Zarządu  

Na działalność Spółki duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy 

zatrudnionych pracowników i członków Zarządu. Pracownicy obecnie zatrudnieni w Spółce są 

z nią związani od początku jej istnienia i utożsamiają się z nią. Spółka stosuje satysfakcjonujący 

system wynagrodzeń uwzględniający regularne podwyżki płac. Ponadto współpraca Spółki 

z poszczególnymi pracownikami ma charakter indywidualny, zwłaszcza przy ustalaniu ram 

elastycznego czasu pracy czy terminów urlopów. 

W opinii Zarządu w chwili obecnej nie ma zagrożenia odejścia ze Spółki grupy pracowników, 

które w sposób znaczący utrudniłoby prowadzenie przez Spółkę działalności. 

Szeroki zakres kluczowych zadań wykonywany jest przez Zarząd Spółki. Spółka nie jest w stanie 

zapewnić, że ewentualna rezygnacja któregokolwiek z członków Zarządu nie będzie miała 

negatywnego wpływu na działalność, strategię, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. 

Wraz z odejściem któregokolwiek członka Zarządu Spółka mógłby zostać pozbawiona know-

how z zakresu zarządzania Spółką i prowadzenia jej działalności operacyjnej. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że członkowie Zarządu są założycielami Spółki oraz posiadają 

znaczne pakiety jej akcji, co pozwala domniemywać, że prawdopodobieństwo ziszczenia się 

powyższego czynnika ryzyka nie jest wysokie. 

8.1.5. Ryzyko związane z wykorzystaniem kapitałów obcych  

W prowadzonej działalności gospodarczej Spółka posługuje się długo- i krótkoterminowym 

kapitałem obcym. Wartość zaciągniętych zobowiązań została przedstawiona w niniejszym 

sprawozdaniu. Obecnie zobowiązania z tytułu obligacji oraz kredytów spłacane są terminowo, 

lecz w dłuższej perspektywie, w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki, nie 
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można wykluczyć problemów z ich spłatą. W przypadku niewywiązywania się przez Spółkę 

z postanowień zawartych umów zadłużenie może zostać w całości lub w części postawione 

w stan natychmiastowej wymagalności, a w razie braku spłaty wierzyciel może wystąpić do sądu 

z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki. 

Spółka podejmuje działania mające na celu utrzymanie optymalnej struktury kapitałów. Dla 

optymalizacji dalszego rozwoju pozyskuje zarówno kapitał dłużny, jak i zwiększa kapitał 

własny. 

8.1.6. Ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Spółka wprowadziła szczegółowe procedury oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane 

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy 

o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Pomimo wprowadzonych zabezpieczeń istnieje potencjalne ryzyko włamań do baz danych, 

w których przechowywane są poufne dane osobowe klientów Spółki czy też innych naruszeń 

przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Zdarzenie takie może wpłynąć negatywnie na 

postrzeganie Spółki, a w konsekwencji przyczynić do utraty klientów i pogorszenia wyników 

finansowych oraz dodatkowo może narazić Spółkę na odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Systemy informatyczne wykorzystywane przez Spółkę są chronione zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych. W opinii Zarządu w Spółce stosowane są zabezpieczenia w sposób 

istotny ograniczające ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

8.1.7. Ryzyko związane z negatywnym PR wobec Spółki  

Spółka działa na trudnym, gdyż narażonym na negatywny odbiór rynku pożyczek gotówkowych. 

Negatywny PR wobec Spółki może utrudnić lub uniemożliwić pozyskiwanie nowych klientów, 

a tym samym zakłócić prowadzenie biznesu lub spowodować dodatkowe obciążenia finansowe 

Spółki. Efektem negatywnego PR może być również utrata zaufania obecnych i potencjalnych 

klientów, co w tej branży może mieć silny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę w przyszłości. 

Aby zminimalizować negatywne skutki tego zjawiska, Spółka prowadzi działania mające na celu 

budowanie jej pozytywnego wizerunku. 

8.2. Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność 

8.2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której 

oferuje swoje usługi i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej 

klientów Spółki. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym wpływających na 

działalność Spółki można zaliczyć: poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, 

poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek 

gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu 

gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek 

gospodarczych mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, 
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obniżając popyt na usługi Spółki, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie 

wyników finansowych Spółki. 

8.2.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych  

Zmiana stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wpływa bezpośrednio na wysokość 

maksymalnych odsetek umownych, które są równe czterokrotności stopy lombardowej. Spadek 

rynkowych stóp procentowych jest niekorzystny dla Spółki, gdyż kredyt udzielany przez banki 

staje się coraz bardziej atrakcyjny dla osób fizycznych. W przypadku obniżenia stóp 

procentowych Spółka, w celu utrzymania zakładanego poziomu akcji pożyczkowej, może 

obniżyć oprocentowanie pożyczek. Mogłoby się to przełożyć na pogorszenie wyników 

finansowych Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż oferta Spółki jest w znacznej mierze 

skierowana do klientów, którzy nie mają zdolności kredytowej w bankach. 

8.2.3. Ryzyko związane z konkurencją  

Głównym konkurentem, będącym jednocześnie liderem rynku mikropożyczek, jest spółka 

Provident Polska S.A. Wykluczając ten podmiot, rynek, na którym działa Spółka jest 

rozproszony. Tworzą go podmioty o znacznie mniejszym zasięgu terytorialnym, działające 

w określonych regionach, mniej rozpoznawalne, z krótszą historią działalności. Stosunkowo 

niskie bariery wejścia na rynek usług finansowych przy jego dużej atrakcyjności powodują, że 

w ostatnim czasie pojawiły się nowe podmioty świadczące konkurencyjne usługi. Nasilenie 

działań konkurencyjnych może oddziaływać na Spółkę na co najmniej dwóch płaszczyznach: 

zwiększenia trudności w pozyskiwaniu nowych i utrzymywaniu istniejących klientów oraz 

rywalizacji pracodawców o najbardziej wykwalifikowanych pracowników. 

Spółka minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez utrzymywanie dobrych relacji z klientami, 

prowadzenie akcji promocyjnych na terenie objętym działalnością Spółki oraz stosowanie 

atrakcyjnych systemów wynagrodzeń dla swoich pracowników. 

8.2.4. Ryzyko wydłużenia procedur sądowo-egzekucyjnych  

W ramach prowadzonej działalności Spółka jest uczestnikiem postępowań sądowych 

i komorniczych. Dochodzenie należności na drodze sądowej jest nierzadko kosztowne 

i długotrwałe. Spółka nie może wykluczyć sytuacji, w której znaczne wydłużenie postępowania 

sądowego lub egzekucyjnego przyczyni się do zmniejszenia przychodów z tytułu windykacji 

należności. 

W celu zminimalizowania omawianego ryzyka Spółka na bieżąco dokonuje odpowiednich 

odpisów aktualizujących należności oraz podejmuje polubowne działania windykacyjne. 

8.2.5. Ryzyko związane z niewypłacalnością pożyczkobiorców  

Podstawowym ryzykiem dotyczącym działalności Spółki jest niespłacalność zobowiązań wobec 

Spółki przez pożyczkobiorców. Pożyczkobiorcy zobowiązani są do zapłaty kwoty pożyczki 

(kapitału), odsetek, opłat dodatkowych oraz – w sytuacji opóźnień w płatnościach – odsetek za 

zwłokę. Ryzyko związane z opóźnieniem płatności od pożyczkobiorców bądź z całkowitą ich 

niewypłacalnością wynika przede wszystkim z kształtowania się kondycji ekonomicznej 

pożyczkobiorców oraz z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. 
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8.2.6. Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia przez konsumenta upadłości  

Z dniem 31 marca 2009 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego 

umożliwiająca ogłoszenie przez osoby fizyczne upadłości konsumenckiej. W związku z tym 

istnieje ryzyko, że część posiadanych przez Spółkę wierzytelności osób fizycznych, które na 

skutek ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenta będą niemożliwe do wyegzekwowania, co 

może negatywnie wpłynąć na osiągane przez Spółkę przychody oraz wyniki finansowe. 

Przedmiotowe ryzyko odnosi się również do świadczonych przez Spółkę usług polegających na 

windykacji należności. Ze względu na ilość pożyczkobiorców, wartość udzielonych pożyczek 

oraz skomplikowaną procedurę formalną i wymagane przepisami prawa upadłościowego 

i naprawczego przesłanki, jakie musi spełnić konsument, który zamierza ogłosić upadłość, 

spodziewany odsetek należności nieściągalnych ze względu na upadłość dłużnika można uznać 

za minimalny. 

8.2.7. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi  

Duże znaczenie dla działalności Spółki ma ustawa o kredycie konsumenckim, która reguluje 

m.in. maksymalną wysokość opłat i prowizji od udzielanych pożyczek, opłatę za wcześniejszą 

spłatę oraz możliwość zwrotu pożyczki w określonym terminie. Nowelizacja ustawy o kredycie 

konsumenckim, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku dostosowuje polskie 

przepisy dotyczące obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów 

konsumenckich do prawa Unii Europejskiej. W opinii Spółki wskazana zmiana nie ma jednak 

znacznego wpływu na wyniki finansowe Spółki. Jednakże zmiany przepisów prawa w zakresie 

kredytu konsumenckiego ograniczające swobodę kształtowania warunków udzielanych 

pożyczek oraz ich wysokość mogą wpłynąć na zmniejszenie atrakcyjności tego typu 

finansowania dla potencjalnych i obecnych klientów Spółki, co bezpośrednio może wpłynąć na 

spadek przychodów osiąganych przez Spółkę. 

Ponadto, w marcu 2013 r. Komitet Stabilności Finansowej opublikował raport, w którym 

zawarto propozycję zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu górnego limitu 

wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Niniejsza propozycja została 

powtórzona w raporcie pn. „Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe” opublikowanym 

w czerwcu 2013 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zarząd Spółki nie wyklucza, 

iż wprowadzenie limitu wysokości RRSO może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki. 

8.2.8. Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych  

Spółka, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażona na nieprecyzyjne zapisy 

w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności 

interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem 

dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach 

prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo 

stosowania przez Spółkę aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu 

Skarbowego odpowiedniego dla Spółki może różnić się od przyjętej przez Spółkę, 

co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Spółkę kary finansowej, która może mieć 

istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

8.2.9. Ryzyko związane z posiadanymi przez Spółkę papierami wartościowymi 

Spółka posiada w swoim portfelu na rachunku maklerskim 25 000 akcji Grupy Jaguar S.A. oraz 

12 260 akcji Petrolinvest S.A. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku łączna wartość 
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powyższych papierów wartościowych kształtowała się na poziomie 28.461,60 zł i w porównaniu 

do stanu na dzień 31.12.2012 roku była niższa o 11.584,57 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania Zarząd Spółki nie podjął decyzji o sprzedaży powyższych akcji. Nie można 

wykluczyć, że ich wartość ulegnie zmniejszeniu. 

IV. Oświadczenie Zarządu na temat sprawozdania 

finansowego 

My, niżej podpisani Andrzej Brzeski – Prezes Zarządu oraz Janusz Bigus – Wiceprezes Zarządu, 

oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2013 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości, odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 

i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta 

zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyka. 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

V. Oświadczenie Zarządu na temat podmiotu dokonującego 

badania sprawozdania finansowego 

My, niżej podpisani Andrzej Brzeski – Prezes Zarządu oraz Janusz Bigus – Wiceprezes Zarządu, 

oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, został wybrany zgodnie 

z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego 

sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym 

rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi. 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
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VI. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych 
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