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1. Informacje ogólne 

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić 
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania 
finansowego za okres sprawozdawczy jest: 

UNITAX SERYICE Sp. z 0.0. 

Ul. Gen. Józefa Bema 2 

S0-26S Wrocław 

NIP 8982202464, REGON 0220S4823 

K-zy^ztofgicheck 

weź(fes(Zai lądu 

Mariusz Muszyński 

^"^^yyjceprezes Zarządu 

''a Jackowiak 

^łonekZarządu 

Zarząd WDB S.A. UNITAX SERYICE SP. Z 0.0. 

Członek; 
/rektor BHiti'Sprzedaży 

-„1 71/341 87 67, Faks 71/341 92 w 
5971734786, REGON: 020686812 



2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
2.1. Informacje ogólne 

Nazwa (firm) spółki: 

Siedziba: 

Telefon: 

Fax: 

Adres strony internetowej 

Przedmiot działalności: 

PKD 2007: 

Forma prawna: 

Rejestr sądowy: 

Numer KRS: 

Kapitał zakładowy: 

NIP: 

REGON 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

ul. Kiełbaśnicza 28, SO-109 Wrocław 

+48 71 341 87 S7 

+48 71 341 92 3S 

www.wdbsa.pl 

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne, 

6622Z 

spółka akcyjna 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

0000286728 

1.671.040,00 zł (w całości opłacony) 

8971734766 

020S8S812 

2.2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim 

Zgodnie z umową czas trwania działalności spółki jest nieograniczony 

2.3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym i waluta. 

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.. Okresem 
porównawczym jest okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.. 

http://www.wdbsa.pl


Sprawozdanie finansowe sporządzono w walucie polskiej 

2.4. Wskazanie czy sprawozdanie zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzą 
wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie 
finansowe. 

W skład spółki nie wchodzę wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 
sprawozdanie finansowe. 

2.5. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu 
bilansowym, czyli po 31 grudnia2013 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania 
sprawozdania finansowego istnienie faktów i okoliczności, które wskazywałoby na zagrożenia 
dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po 
dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego 
ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

2.6. Wskazanie, czy w okresie za który sporządzono sprawozdanie nastąpiło połączenie 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek 

2.7.Organy Spółki 

W skład Zarząd na koniec okresu sprawozdawczego wchodzili: 

• Cichecki Krzysztof - Prezes Zarządu, 

• Muszyński Mariusz - Wiceprezes Zarządu 

• Bartłomiej Krzus - Członek Zarządu 

• Natalia Jackowiak - Członek Zarządu 

Skład Zarządu uległ powiększeniu do czterech osób w stosunku do 2012 roku. Na Członka 
Zarządu została powołana Pani Natalia Jackowiak. 

spółek 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 



• Gabriela Pietras-Muszyńska - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Ewa Cichecka - Członek Rady Nadzorczej 

• Monika Iliaszewicz - Członek Rady Nadzorczej 

• Sebastian Paweł Przeniosło - Członek Rady Nadzorczej 

• Jacek Strzelecki - Członek Rady Nadzorczej 

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w stosunku do 2012 roku. 

2.8.Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2009 r. nr 152 
poz.1223, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe z wykorzystaniem wariantu porównawczego 
rachunku zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych sporządza metodą pośrednią. 

Księgi rachunkowe Spółki od dnia 1 sierpnia 2013 roku prowadzone są we Wrocławiu, przez 
biuro rachunkowe UNITAX SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. W okresie I - VII 2013 
księgi rachunkowe były wprowadzone przez CMM Consulting Marketing Management Sp. z o. 
o. we Wrocławiu. 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady 
rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. 

Środki trwałe 

Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o 
umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, 
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, 
w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, że nakłady poniesione po 
wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania spowodowały zwiększenie oczekiwanych 
przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad 
korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową 
środka trwałego. 



środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Zasady ustalania amortyzacii 

Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego Spółka dokonuje drogą systematycznego, 
planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie 
amortyzacji następuje od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do 
użytkowania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów 
umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, 
sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres 
ekonomicznej użyteczności środka trwałego. 

Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania Spółka ustala okres lub stawkę i metodę 
jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych 
jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. 

Środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do 
użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. 

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową 
za pomocą następujących stawek: 

- dla grupy 1 K Ś T - 1 0 % 

-dla grupy 6 K Ś T - 1 0 % 

-dlagrupy 7 KŚT - 20% 

-dla grupy 8 K Ś T - 2 0 % 

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego 
używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
przez uzgodniony okres. 

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego 
ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, 
przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane 
jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych 
ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty 
finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy 

Leasing 



odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są 

bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób 
określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i 
pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe 
używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch 
okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. 

Przyjęte do stosowania stawki uwzględniają okres ekonomicznej użyteczności użytkowanych 
środków trwałych. 

Należności krótko- i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza 
się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie 
od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio 
odpisy aktualizujące ich wartość. 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, powiększonej 
o naliczone odsetki. 

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki 
w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie 
zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna. 

Bankowe lokaty krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej powiększonej 

o naliczone odsetki. 



Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mając na względzie zachowanie 
zasady współmierności, określonej w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W tym celu zalicza 
się do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego koszty lub przychody 
dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które 
jeszcze nie zostały poniesione. Przy czym decyzję o utworzeniu rozliczeń międzyokresowych i 
sposobie ich dokonywania poprzedza analiza istotności kosztów lub przychodów dotyczących 
przyszłych okresów. 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. 
Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności 
ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania 
można oszacować w sposób wiarygodny. 

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości 
świadczeń. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z 
zachowaniem zasady ostrożności. 

Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej w 
rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, 
nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota 
zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje 
własne". 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy tworzony jest z części czystego zysku Spółki, na pokrycie ewentualnych 

przyszłych strat. 

Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, 
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających 



korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. 

Spółka nie prowadzi programu wypłaty odpraw emerytalnych. Spółka nie wpłaca 
dodatkowych składek na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników. 

Spółka tworzy rezerwy na przewidywane zobowiązania z tytułu nagród i premii związanych 

z osiągniętym wynikiem finansowym i stopniem realizacji założeń finansowych (budżetu). 

Odroczony podatek dochodowy 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Spółka tworzy rezerwęi ustala 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi, które w przyszłości spowodują zwiększenie podstawy 
opodatkowania. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania w 
przyszłych okresach rozliczeniowych. 

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości, przy uwzględnieniu zasady ostrożności, z zastosowaniem stawek 
podatkowych, które według przewidywań, będą obowiązywać w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie 
oddzielnie. 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty 
pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty 
zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich 
wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 



Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia 
kontraktu. 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

Przychody i koszty 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, t j . w okresach, których 
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję 
kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 
porównawczym. 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto Spółki składają się: 

• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych, 

• wynik operacji finansowych, 

• obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. 

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto, z uwzględnieniem 
opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń a kosztami operacyjnymi, oraz 
pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi działalności. 

Podatek dochodowy 

Obciążenia z tytułu podatku dochodowego obejmują: 

• bieżący podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego, 

• zmianę stanu odroczonego podatku dochodowego netto dotyczącą pozycji różnic 
przejściowych między bilansową i podatkową wartością aktywów i zobowiązań, ujmowanych 
w rachunku zysków i strat. 



3. Bilans 

Nota 

A K T Y W A 

A. Aktywa trwałe 

I . Wartości niematerialne i prawne 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
2. Wartość f i r m y 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

I I . Rzeczowe aktywa trwałe 
1. Środki trwałe 

a) grunty ( w t y m prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
c) urządzenia techniczne i maszyny 
d) środki transportu 
e) inne środki trwałe 

2. Środki trwałe w budowie 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 

Bieżący Poprzedni 
okres okres 

31.12.2013 r. 31.12.2012r. 

9 615 059,20 4 580 155,00 

1 183 613,28 1 261 039,63 

1 123 138,28 1 199 539,63 
60 475,00 

61 500,00 

535 117,14 493 631,37 
535 117,14 493 631,37 

4 681,50 3 102,96 
530 435,64 490 528,41 

111. Należności długoterminowe 
1. Od j ednostek powiązanych 
2. Od pozostałych j ednostek 

I V . Inwestycje długoterminowe 
1. Nieruchomości 
2. Wartości niematerialne i prawne 
3. Długoterminowe aktywa finansowe 

a) w jednostkach powiązanych 
- udziały lub akcje 
- certyfikaty inwestycyjne 
- obligacje 
- inne długoterminowe aktywa fmansowe 

b) w pozostałych jednostkach 
- udziały lub akcje 
- inne papiery wartościowe 
- udzielone pożyczki 
- inne długoterminowe aktywa fmansowe 

4. Inne inwestycje długoterminowe 

7 896 328,78 2 825 484,00 

7 896 328,78 2 825 484,00 
7 896 328,78 2 653 784,00 
7 896 328,78 2 653 784,00 

171 700,00 
171 700,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
1. A k t y w a z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 

B. Aktywa obrotowe 1 304 174,97 1 117 980,08 

V 



I . Zapasy 
1. Materiały 
2. Półprodukty i produkty w toku 
3. Produkty gotowe 
4. Towary 
5. Zaliczki na dostawy 

11. Należności krótkoterminowe 
1. Należności od jednostek powiązanych 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
- do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 

b) inne 
2. Należności od pozostałych jednostek 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
- do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 
z tytułu podatków, dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 
inne 
dochodzone na drodze sądowej 

b) 

c) 
d) 

I I I . Inwestycje krótkoterminowe 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

a) w jednostkach powiązanych 
- udziały lub akcje 
- inne papiery wartościowe 
- udzielone pożyczki 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

b) w pozostałych jednostkach 
- udziały lub akcje 
- inne papiery wartościowe 
- udzielone pożyczki 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
- inne środki pieniężne 
- inne aktywa pieniężne 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 

I V . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

ICC f\n 

155,07 
o 1 o ono o/i 
212 298,26 027,65 3 673,09 

027,65 1 ZT? AA 
3 673,09 AAT Z C 

027,65 
'> nn'^ AA 
3 673,09 

127,42 208 625,17 
765,69 193 675,98 
765,69 193 675,98 

467,00 

361,73 14 482,19 

Z A 7̂ A 
623,79 

OTA A'7 A A \ 

879 034,41 
623,79 879 034,41 
263,01 90 300,00 

90 300,00 

263,01 

110 346,30 
110 346,30 

360,78 678 388,1 1 
658,32 169 388,11 
702,46 509 000,00 

396,11 26 647,41 

Suma a k t y w ó w 10 919 
234,17 

5 698 135,08 



P A S Y W A 

A. Kapitał (fundusz) własny 

I . Kapitał (fundusz) podstawowy 

I I . Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 

I I I . Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 

I V . Kapitał (fundusz) zapasowy 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

V I . Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

V I I . Zysk (strata) z lat ubiegłych 

V I I I . Zysk (strata) netto 

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

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

I . Rezerwy na zobowiązania 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

- długoterminowa 
- krótkoterminowa 

3. Pozostałe rezerwy 
- długoterminowe 
- krótkoterminowe 

I I . Zobowiązania długoterminowe 
1. Wobec jednostek powiązanych 
2. Wobec pozostałych jednostek 

a) kredyty i pożyczki 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
c) inne zobowiązania fmansowe 
d) inne 

I I I . Zobowiązania krótkoterminowe 
1. Wobec jednostek powiązanych 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
- do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 

b) inne 
2. Wobec pozostałych j ednostek 

a) kredyty i pożyczki 

j ^ ^ ^ ^ Bieżący Poprzedni 
okres okres 

31.12.2013 r. 31.12.2012r. 

5 250 917,61 4 923 903,00 

9 1 671 040,00 1 636 440,00 

10 

12 

13 

2 117 735,00 1 821 344,19 

1 462 142,61 1 466 118,81 

5 668 316,56 774 232,08 

11 14 000,00 13 000,00 

14 000,00 13 000,00 

14 000,00 13 000,00 

5 217 558,64 373 689,33 

5 217 558,64 373 689,33 

4 803 827,97 
413 730,67 373 689,33 

436 757,92 387 542,75 

436 757,92 387 542,75 
400,00 400,00 



3. 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
c) inne zobowiązania finansowe 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

- do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 
f) zobowiązania wekslowe 
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń 
h) z tytułu wynagrodzeń 
i) inne 

Fundusze specjalne 

97 763,17 
109 250,04 
109 250,04 

116 322,82 
112 513,26 

508,63 

82 790,12 
44 127,96 
44 127,96 

132 496,72 
91 682,55 
36 045,40 

I V . Rozliczenia międzyokresowe 
1. Ujemna wartość f i r m y 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 

- długoterminowe 
- krótkoterminowe 

14 

Suma pasywów 10919 
234,17 5 698 135,08 

Wrocław, 20-02-2014 

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

Sprawozdanie sporządził w imieniu UNITAX SERVICE Sp. z o.o. Artur 
Drożyński 

w)nek Zarządu 

iBrokerzy 
Ubezpieczeniowi • 

ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocłc 
Te! 71/341 87 57, Faks 71/341 92 3 
NIP 8971734766, REGON: 02058581. 



4. Rachunek zysków i strat 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym: 

NOTA od 01.01.2013 r. od 01.01.2012 r. 

do 31.12.2013 r. do 31.12.2012 r. 

15 4 171 885,22 3 391 133,78 

- od jednostek powiązanych 

I . Przychody netto ze sprzedaży produktów 

I I . Zmiana stanu produktów (zwiększenie ( + ) , 
zmniejszenie ( - ) 

I I I . Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

B. Koszty działalności operacyjnej 

I . Amortyzacja 

I I . Zużycie materiałów i energii 

I I I . Usługi obce 

IV. Podatki i opłaty, w tym 

- podatek akcyzowy 

V. Wynagrodzenia 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

VII . Pozostałe koszty rodzajowe 

VI I I . Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

24 089,78 

4 171 885,22 

16 3 362 252,67 

129 780,86 

204 023,60 

1 025 414,28 

6 571,50 

1 719 712,08 

175 121,87 

101 628,48 

30 484,39 

3 391 133,78 

2 576 058,28 

109 121,15 

184 114,05 

588 444,24 

2 528,98 

1 443 310,37 

178 359,92 

70 179,57 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 809 632,55 815 075,50 

D. Pozostałe przychody operacyjne 

I . Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

I I . Dotacje 

I I I . Inne przychody operacyjne 

E. Pozostałe koszty operacyjne 

I . Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

35 385,65 

17 35 385,65 

110 068,56 

r A 

34 188,02 

30 987,98 

3 200,04 

95 405,61 



I I . Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

I I I . Inne koszty operacyjne 18 110 068,56 95 405,61 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D-E) 734 949,64 753 857,91 

G. Przychody f inansowe 19 1 006 106,87 918 400,00 

I . Dywidendy i udziały w zyskach, w tynn: 850 340,00 880 352,00 

- od jednostek powiązanych 850 340,00 880 352,00 

I I . Odsetki, w tynn: 16 652,81 38 048,00 

- od jednostek powiązanych 263,01 5 999,73 

I I I . Zysk ze zbycia inwestycji 139 114,06 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 

V. Inne 

H. Koszty f inansowe 20 108 503,90 34 673,50 

I . Odsetki, w tym: 105 473,90 27 673,50 

- dla jednostek powiązanych 

I I . Strata ze zbycia inwestycji 

I I I . Aktualizacja wartości inwestycji 

IV.Inne 3 030,00 7 000,00 

I . Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(F+G-H) 1 632 552,61 1 637 584,41 

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

I . Zyski nadzwyczajne 

I I . Straty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) brutto (I±J) 1 632 552,61 1 637 584,41 

L. Podatek dochodowy 21 170 410,00 171 466,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 462 142,61 1 466 118,41 

Wrocław, 20-02-2014 
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5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Wyszczególnienie 
01.01.2013 r. 01.01.2012 r. 

31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 

I . Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 923 903,00 2 971 344,19 

- Zmiany przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości 

korekty błędów podstawowych 

^ ̂  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , po 
korektach 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- emisji akcji 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

umorzenia udziałów (akcji) 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 

a) zwiększenie (z tytułu) 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 

3. Udziały (akc je) własne na początek okresu 

a) zwiększenie 

b) zmniejszenie 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 

4.1 . Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 

4 923 903,00 2 971 344,19 

1 636 440,00 1 150 000,00 

34 600,00 

34 600,00 

486 440,00 

486 440,00 

1 671 040,00 1 636 440,00 

1 821 344,19 1 532 788,93 

296 390,81 288 555,26 



5. 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

z podziału zysku (ustawowo) 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- pokrycia straty 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 

a) zwiększenie (z tytułu) 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

zbycia środków trwałych 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 

a) zwiększenie (z tytułu) 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

g 2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 

7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 

korekty błędów podstawowych 

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a) zwiększenie (z tytułu) 

podziału zysku z lat ubiegłych 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- przeniesienie na kapitał zapasowy 

6. 

296 390,81 

296 390,81 

288 555,26 

288 555,26 

0,00 

2 117 735,00 1 821 344,19 

1 466 118,81 

1 466 118,81 

1 466 118,81 

1 466 118,81 

296 390,81 

288 555,26 

288 555,26 

288 555,26 

288 555,26 

288 555,26 
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7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 

korekty błędów podstawowych 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

7\A/iotzC70Aio 7̂ ł"\/i"l iłl 1 ̂  

prz6niesienia straty z lat ubiagłych do pokrycia 

7mnipię7̂ nip f7 ł"\/fiiJiî  
UJ Z.I I II IICjDZ.d lic Ẑ. LyLUlU^ 

- pokrycia z kapitału zapasowego 

0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu o nn u,uu n nn u,uu 

8. Wynik netto 1 4oZ 14Z,Ol 1 >ICC i l O Ol 
1 40D l l o , o l 

a) zysk netto 1 1/10 Cl 1 4DO 11O,O1 

b) strata netto 

c) odpisy z zysku 

I I . Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 250 917,61 4 923 903,00 

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 250 917,61 

/'^ ^ — > 
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6. Rachunek przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie 
od 01.01.2013 

r. 
do 31 12 2013 

r. 

od 01.01.2012 
r. 

do 31 12 2012 
r. 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
I . Zysk (strata) netto 1 462 142,61 1 466 118,81 
I I . Korekty razem (556 905,92) (779 012,57) 

1. Amortyzacja 206 182,21 185 522,50 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (746 784,07) (852 678,50) 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (126 550,97) (69 036,38) 

5. Zmiana stanu rezerw 1 000,00 (530,00) 

6. Zmiana stanu zapasów 

7. Zmiana stanu należności 67 753,49 (122 828,12) 

7 n n i 3 n 3 c f ^ n i i 7AhA\A/i373ń l^rofLTłffirminrwA/K/Ah 7 YA/y/î hUf̂ nri Q z - i i i i d i i c i DLCJ I IU z .uuuvviq_z.ci i I ł\i U L I N U L C I I I I I I l u w y u i I , Ł wyjq_Lr\.lt-l I I 

pożyczek i kredytów 34 242,12 75 045,80 

7. Z - l l l l a l l C i b L a l l U I UZ.11L.Z.CI 1 11 ll\:^UZ.yUKrCbUWyv^l 1 M 71 fi fi71 

10. Inne korekty 6 708,66 

I I I . Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 905 236,69 687 106,24 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I . Wpływy 1 050 983,84 1 234 065,88 

^ Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
d K t y w o w trwdiycri 38 000,00 

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 050 983,84 1 196 065,88 

a) w jednostkach powiązanych 99 000,00 880 352,00 

b) w pozostałych jednostkach 951 983,84 315 713,88 

- zbycie aktywów finansowych 

- dywidendy i udziały w zyskach 850 340,00 

sp-rata uozieionycn pozyczeK Ofugoierminowycn 1 nn nnn nn 
J .UU u u u , u u 

1 77 fififi 4 R 
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- odsetki 1 643,84 38 048,40 

- inne wpływy z aktywów finansowych 150 000,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 

I I . Wydatki 5 377 009,68 2 466 860,26 
^ Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 
4 464,90 72 013,96 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 372 544,78 2 394 846,30 

a) w jednostkach powiązanych 5 242 544,78 2 112 800,00 

b) w pozostałych jednostkach 130 000,00 282 046,30 

- nabycie aktywów finansowych 282 046,30 

- udzielone pożyczki długoterminowe 130 000,00 



4. Inne wydatki inwestycyjne 

TTT Dr7ortłi#tA/v n i ^ n i ^ T n ^ n<=>ł+n 7 ri7inłalnnćri inwPct'\/f-\/inpi (4 326 
025,84) 

(1 232 
794,38) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności f inansowej 

I . Wpływy 5 134 600,00 479 840,00 

. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

3 4 D U U , U U A Id A Ad nn 4 / y 4 4 U , U U 

2. Kredyty i pożyczki 400,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5 100 000,00 

4. Inne wpływy finansowe 
I I . Wydatki 1 686 838,18 133 132,48 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 169 728,00 
_ Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 

zysku 
4. Spłaty kredytów i pożyczek 
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 320 000,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 123 325,43 105 458,98 

8. Odsetki 73 784,75 27 673,50 

9. Inne wydatki finansowe 

I I I . Przepływy pieniężne netto z działalności f inansowej J 44/ /Ol,OZ 440 /U/,3Z 

D. Przepływy pieniężne netto razem 26 972,67 (198 980,62) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 26 972,67 (198 980,62) 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F. Środki pieniężne na początek okresu 678 388,11 877 368,73 
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 705 360,78 678 388,11 

0 ograniczonej możliwości dysponowania 

Wrocław, 20-02-2014 / 
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7. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

NOTA 1. Wartości niematerialne i prawne 

NOTA 1.1 Wartości niematerialne i prawne 31.12.2013 31.12.2012 
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 

b) Wartość firmy 
1528 

026,79 1 528 026,79 
c) nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne i 

prawne, w tym: 0,00 0,00 
- oprogramowanie komputerowe 0,00 0,00 

d) inne wartości niematerialne 72 850,00 11 350,00 
e) zaliczki na wartości niematerialne 61 500,00 

Wartości niematerialne i prawne razem 
1600 

876,79 1 600 876,79 

NOTA 1.2 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych 31.12.2013 31.12.2012 
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 

okresu 
1 539 

376,79 1 528 026,79 
b) zwiększenia (z tytułu) 61 500,00 72 850,00 
c) zmniejszenia (z tytułu) 
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 
1600 

876,79 1 600 876,79 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 339 837,16 263 435,81 
f) amortyzacja za okres 77 426,35 76 401,35 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 417 263,51 339 837,16 
h) odpisy z tytułu trwałej wartości na początek okresu 

- zwiększenia 
- zmniejszenia 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 
1183 

613,28 1 261 039,63 

NOTA 1.3 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych (Wartość 
firmy) 31.12.2013 31.12.2012 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu 

1528 
026,79 1 528 026,79 

b) zwiększenia (z tytułu) 
c) zmniejszenia (z tytułu) 
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 
1528 

026,79 1 528 026,79 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 328 487,16 252 085,81 
f) amortyzacja za okres (oddanie do użytku program CMR) 76 401,35 76 401,35 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 404 888,51 328 487,16 
h) odpisy z tytułu trwałej wartości na początek okresu 

- zwiększenia 
- zmniejszenia 
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i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 
1123 

138,28 1199 539,63 

NOTA 1.4 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych 
(Inne wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie) 31.12.2013 31.12.2012 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu 11 350,00 11 350,00 

b) zwiększenia (z tytułu) 61 500,00 
c) zmniejszenia (z tytułu) 
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 72 850,00 11 350,00 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 11 350,00 11 350,00 
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 025,00 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 12 375,00 11 350,00 
h) odpisy z tytułu trwałej wartości na początek okresu 

- zwiększenia 
- zmniejszenia 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 60 475,00 0,00 

NOTA 1.5 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych (Zaliczki 
na wartości niematerialne i prawne) 31.12.2013 31.12.2012 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu 61 500,00 

b) zwiększenia (z tytułu) 61 500,00 
c) zmniejszenia (z tytułu) 61 500,00 
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 0,00 61 500,00 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0,00 
h) odpisy z tytułu trwałej wartości na początek okresu 

- zwiększenia 
- zmniejszenia 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 

okresu 0,00 61 500,00 

NOTA 1.6 Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) 31.12.2013 31.12.2012 

a) własne 
1183 

613,28 1 261 039,63 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub Innej umowy, 

w tym umowy leasingu, w tym: 

Wartości niematerialne I prawne, razem 
1183 

613,28 1 261 039,63 



NOTA 2. Rzeczowa aktywa trwałe 

MOTA y 1 R7or70\A/o aUt\/%A/a ^ru/ało 
IMwIn lÂ Ĉ îJWw Cll\l.yWcl LI w cli C 

ai 12 2012 

a) środki trwałe, w tym: 535 117,14 493 631,37 

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

- urządzenia techniczne i maszyny 4 681,50 3 102,96 

- środki transportu 530 435,64 490 528,41 

- inne środki trwałe 

b) środki trwałe w budowie 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 535 117,14 493 631,37 

NOTA 2.2 Zmiany środków trwałych - urządzenia techniczne i 
maszyny 31.12.2013 31.12.2012 

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 47 663,96 37 150,00 

b) zwiększenia (z tytułu) 4 464,90 10 513,96 

c) zmniejszenia (z tytułu) 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 52 128,86 47 663,96 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 44 561,00 31190,80 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 2 886,36 13 370,20 

umorzenie środków trwałych lub zlikwidowanych 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 47 447,36 44 561,00 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 

- zwiększenia 

- zmniejszenia 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 4 681,50 3 102,96 

NOTA 2.3 Zmiany środków trwałych - środki transportu 31.12.2013 31.12.2012 

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 640 527,90 256 002,63 

b) zwiększenia (z tytułu) 178 339,82 524 796,30 

c) zmniejszenia (z tytułu) 60 601,35 140 271,03 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 758 266,37 640 527,90 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 149 999,49 187 507,51 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 125 869,50 95 750,99 

umorzenie środków trwałych lub zlikwidowanych 48 038,26 133 259,01 



g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 227 830,73 149 999,49 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 

- zwiększenia 

- zmniejszenia 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 530 435,64 490 528,41 

NOTA 2.4 Zmiany środków trwałych - inne środki trwałe 31.12.2013 31.12.2012 

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 3 100,00 3 100,00 

b) zwiększenia (z tytułu) 

c) zmniejszenia (z tytułu) 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 3 100,00 3 100,00 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 3 100,00 3 100,00 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 

umorzenie środków trwałych lub zlikwidowanych 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 3 100,00 3 100,00 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 

- zwiększenia 

- zmniejszenia 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0,00 0,00 

NOTA 2.5 Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 31.12.2013 31.12.2012 

a) własne 4 681,50 3 102,96 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 530 435,64 490 528,41 

Środki trwałe bilansowe, razem 535 117,14 493 631,37 

NOTA 3. Należności długoterminowe 
Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 

NOTA 4. inwestycje długoterminowe 

NOTA 4.1 Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) 31.12.2013 31.12.2012 

a) stan na początek okresu 

b) zwiększenia (z tytułu) 

c) zmniejszenia (z tytułu) 



d) stan na koniec okresu 0,00 0,00 

NOTA 4.2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg 
grup rodzajowych) 31.12.2013 31.12.2012 

a) stan na początek okresu 

b) zwiększenia (z tytułu) 

c) zmniejszenia (z tytułu) 

d) stan na koniec okresu 0,00 0,00 

NOTA 4.3 Długoterminowe aktywa finansowe 31.12.2013 31.12.2012 

a) w jednostkach zależnych 7 896 328,78 2 653 784,00 

- udziały lub akcje 7 896 328,78 2 653 784,00 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

b) w jednostkach współzależnych 

- udziały lub akcje 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

c) w jednostkach stowarzyszonych 

- udziały lub akcje 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

d) w znaczącym inwestorze 

- udziały lub akcje 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

e) w jednostce dominującej 

- udziały lub akcje 
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- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

f) pozostałych jednostkach 0,00 171 700,00 

- udziały lub akcje 171 700,00 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 7 896 328,78 2 825 484,00 

NOTA 4.4 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych 
(Udziały i akcje w jednostkach powiązanych) 31.12.2013 31.12.2012 

a) stan na początek okresu 2 653 784,00 596 684,00 

b) zwiększenia (z tytułu) 5 242 544,78 2 057 100,00 

- nabycie udziałów spółki EKU MED. SP. Z 0.0. 5 162 544,78 

- nabycie udziałów spółki TRANSBROKERS.EU SP. Z 0.0. 80 000,00 

c) zmniejszenia (z tytułu) 

- sprzedaż udziałów spółki T-Bull Sp. z o.o. 

d) stan na koniec okresu 7 896 328,78 2 653 784,00 

NOTA 4.5 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych 
(Udziały i akcje w pozostałych jednostkach) 31.12.2013 31.12.2012 

a) stan na początek okresu 171 700,00 

b) zwiększenia (z tytułu) 171 700,00 

- nabycie udziałów spółki T-Bull 5p. z o.o. 171 700,00 

c) zmniejszenia (z tytułu) 171 700,00 

- sprzedaż udziałów spółki T-Bull 5p. z o.o. 171 700,00 

d) stan na koniec okresu 0,00 171 700,00 

NOTA 4.6 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe 
aktywa finansowe (struktura walutowa) 31.12.2013 31.12.2012 

a) w walucie polskiej 7 896 328,78 2 825 484,00 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 

Papiery wartościowe, udziały I inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem 

7 896 328,78 2 825 484,00 
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NOTA 5. Zapasy 

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 

NOTA 6. Należności krótkoterminowe 

NOTA 6.1 Należności krótkoterminowe 31.12.2013 31.12.2012 

a) od jednostek powiązanych 1 027,65 3 673,09 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 027,65 3 673,09 

- do 12 miesięcy, 1 027,65 3 673,09 

- powyżej 12 miesięcy, 

- inne 

- dochodzone na drodze sądowej 

b) należności od pozostałych jednostek 548 127,42 208 625,17 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 120 765,69 193 675,98 

- do 12 miesięcy. 120 765,69 193 675,98 

- powyżej 12 miesięcy, 
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 467,00 

- inne 427 361,73 14 482,19 

- dochodzone na drodze sądowej 

Należności krótkoterminowe netto, razem 549 155,07 212 298,26 

c) odpisy aktualizujące wartość należności 14 485,04 14 485,04 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 563 640,11 226 783,30 

NOTA 6.1.1 Należności krótkoterminowe od jednostek 
powiązanych 31.12.2013 31.12.2012 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 027,65 3 673,09 

- od jednostek zależnych 1 027,65 3 673,09 

- od jednostek współzależnych 

- od jednostek stowarzyszonych 

- od znaczącego inwestora 

- od jednostki dominującej 

b) inne, w tym: 
- od jednostek zależnych 

- od jednostek współzależnych 

- od jednostek stowarzyszonych 



- od znaczącego inwestora 

- od jednostki dominującej 

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 

- od jednostek zależnych 

- od jednostek współzależnych 

- od jednostek stowarzyszonych 

- od znaczącego inwestora 

- od jednostki dominującej 
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, 
razem 1 027,65 3 673,09 

c) odpisy aktualizujące wartość należności od Jednostek 
powiązanych 
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razem 1 027,65 3 673,09 

NOTA 6.2 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość 
należności krótkoterminowych 31.12.2013 31.12.2012 

Stan na początek okresu 14 485,04 

a) zwiększenia (z tytułu) 14 485,04 

b) zmniejszenia (z tytułu) 
Stan odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych na 
koniec okresu 14 485,04 14 485,04 

NOTA 6.3 Należności krótkoterminowe brutto (struktura 
walutowa) 31.12.2013 31.12.2012 

a) w walucie polskiej 563 640,11 226 783,30 

b) w walutach obcych (wg walut I po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe, razem 563 640,11 226 783,30 

NOTA 7. Inwestycje krótkoterminowe 

NOTA 7.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 31.12.2013 31.12.2012 

a) w jednostkach zależnych 30 263,01 90 300,00 
- udziały lub akcje 90 300,00 

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 30 263,01 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 



b) w jednostkach współzależnych 

- udziały lub akcje 

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

c) w jednostkach stowarzyszonych 

- udziały lub akcje 

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

d) w znaczącym inwestorze 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 

e) w jednostce dominującej 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

f) w pozostałych jednostkach 0,00 110 346,30 

- udziały lub akcje 0,00 110 346,30 

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 

- dłużne papiery wartościowe 

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 

- udzielone pożyczki 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - zakupione 

portfele wierzytelności 

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 705 360,78 678 388,11 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 135 658,32 169 388,11 

- inne środki pieniężne 569 702,46 509 000,00 

- inne aktywa pieniężne 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 735 623,79 879 034,41 
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NOTA 7.2 Papiery wartościowe, udziały i inne 
krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) 31.12.2012 31.12.2011 

a) w walucie polskiej 735 623,79 879 034,41 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 735 623,79 879 034,41 

NOTA 8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
NOTA 9 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31.12.2013 31.12.2012 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym 
opłacone z góry czynsze 
opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe 17 049,64 21 662,25 
prenumeraty 2 346,47 2 317,56 
koszty emisji obligacji i prowizja przygotowawcza od kredytu 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe. 2 667,60 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 19 396,11 26 647,41 

NOTA 9. Kapitał podstawowy 
NOTA 9. Kapitał podstawowy 31.12.2013 31.12.2012 

-wartość nominalna 1 akcji 0,10 0,10 
- ilość akcji, w tym w podziale na serie 16 710 400 16 364 400 

'- akcje serii A - data rejestracji emisji 25.05.2010 r. 10 500 000 10 500 000 
'- akcje serii B - data rejestracji emisji 27.06.2012 r. 1 000 000 1 000 000 
'- akcje serii C - data rejestracji emisji 27.06.2012 r. 4 864 400 4 864 400 
'- akcje serii D - data rejestracji emisji 20.04.2013 r. 346 000 

Wysokość kapitału zakładowego 1 671 040,00 1 636 440,00 

NOTA 10. Kapitał zapasowy 
NOTA 10 Kapitał zapasowy 31.12.2013 31.12.2012 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 911 785,58 911 785,58 
b) utworzony ustawowo 



c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad 
wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 

d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników 

e) z podziału zysku z lat ubiegłych 621 003,35 621 003,35 

f) z podziału zysku za rok 2011 288 555,26 288 555,26 

g) z podziału zysku za rok 2012 296 390,81 

Kapitał zapasowy, razem 2 117 735,00 1 821 344,19 

NOTA 11. Rezerwy na zobowiązania 

NOTA 11 Zmiana stanu pozostałych rezerw 
krótkoterminowych - rezerwa na badanie sprawozdania 
finansowego 31.12.2013 31.12.2012 

a) stan na początek okresu 13 000,00 13 530,00 
b) zwiększenia umowa na badanie sprawozdania 
finansowego 14 000,00 13 000,00 
c) wykorzystanie otrzymanie faktury za badanie 
sprawozdania finansowego 13 000,00 13 530,00 

d) rozwiązanie (z tytułu) 

e) stan na koniec okresu 14 000,00 13 000,00 

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne świadczenia pracownicze ze 
względu na ich nieistotny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. 

NOTA 12. Zobowiązania długoterminowe 

NOTA 12.1 Zobowiązania długoterminowe 31.12.2013 31.12.2012 

a) wobec jednostek zależnych 
- kredyty i pożyczki 

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
- inne zobowiązania finansowe, w tym 
- umowy leasingu finansowego 
- inne (wg rodzaju) 

b) wobec jednostek współzależnych 
- kredyty i pożyczki 
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
- inne zobowiązania finansowe, w tym 

a 



- innp fwp rnrl7aiijl 

c) wobec jednostek stowarzyszonych 
- kredyty i pożyczki 
- 7 tutiiłii pmi^ii Hłiiżnwrh naniprńw \A/artnśrinw\/rh 

- inne zoDOWiązania iinansowe, w lyni 

- umowy leasingu iinansowego 

- inne (wg rodzaju) 

d) wobec znaczącego inwestora 
- kredyty i pożyczki 
- Z lytuiu emisji tiiuzriyc,ri papierów warlusLUJwyLii 
- Inne zobowiązania finansowe, w tym 

- umowy leasingu finansowego 

- inne (wg rodzaju) 
e) wobec jednostki dominującej 

- kredyty i pożyczki 
- 7 t\/tiiłii p m i c i i H ł i i 7 n\/rh n a n i p r r i \ A / \A/artnćrin\A/\/rh z. lyLUiLi triiiioji u iuzi iyL - M | j c i p i c i u w w o i LvjoL.iwwŷ ii 
- i n n p 7 r » h r » \ A / i a 7 a n i a f i n p n Q n \ A / P \A/t\/m 

IIIMC ZU ULI w ICjZa 1 1ICI 1 11 ICl 1 lOU w c , w Lyill 
- iimr>\A/\/ Ippc incT i i f inpnęn\A/P(7r> 

UlllUWy ICuOllIgLI IIMuMOUWCgU _ I n n p l\Ma r r > H 7 a i i i \ iiiiic y w g i L i u z d j u y 

TJ wooec pozosLaiycn jeanosicK 

isieuyLy i puzyuzM 

- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 803 827,97 

- inne zobowiązania finansowe, w tym 
- umowy leasingu finansowego 413 730,67 373 689,33 

- inne (wg rodzaju) 

Zobowiązania długoterminowe, razem 5 217 558,64 373 689,33 

NOTA 12.2 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od 
dnia bilansowego okresie spłaty 31.12.2013 31.12.2012 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 5 217 558,64 373 689,33 
b) powyżej 3 do 5 lat 

c) powyżej 5 lat 

Zobowiązania długoterminowe, razem 5 217 558,64 373 689,33 

NOTA 12.3 Zobowiązania długoterminowe (struktura 
walutowa) 31.12.2013 31.12.2012 

a) w walucie polskiej 5 217 558,64 373 689,33 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 
Zobowiązania długoterminowe, razem 5 217 558,64 373 689,33 



NOTA 13. Zobowiązania krótkoterminowe 
iMui A l o . i z,ODOWiązania KroiKoierminowe ol.lZ.ZU15 ai 10 om o 

aj woDec jeanosTeK powiązanycn 

- kredyty i pożyczki, w tym 

- długoterminowe w okresie spłaty 

- z lytuiu emisji oiuznycn papierów wartosciowycn 
- 7 twtiiłii H\/\A/irlpnH 

- inne zobowiązania finansowe, w tym 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 

- zaliczki otrzymane na dostawy 

- zobowiązania wekslowe 

- inne (wg rodzaju) 

h) wnhpr nn7n<;tał\/rh ipHnn<;tpk 
WJ WL/UCL. |w/L7ZL7DLa 1 y v.l 1 JdJIIL70td\ 

436 757 92 387 542 75 

- Kreoyty i pozyczKi, w lym 4UU,UU /inn nn 

- długoterminowe w okresie spłaty do 1 roku 

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

- z tytułu dywidend 

- inne zobowiązania finansowe, w tym 97 763,17 82 790,12 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 109 250,04 44 127,96 

- do 12 miesięcy 109 250,04 44 1Z/,9D 

- powyżej 12 miesięcy 

- zaliczki otrzymane na dostawy 

- zobowiązania wekslowe 
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 116 322,82 132 496,72 

- z tytułu wynagrodzeń 112 513,26 91 682,55 

- inne (wg rodzaju) 508,63 36 045,40 

c) fundusze specjalne (wg tytułów) 

Zobowiązania k rótkoterminowe, razem 436 757,92 387 542,75 

NOTA 15.2 Zobowiązan ia krótkoterminowe (struktura 
walutowa) 31.12.2013 31.12.2012 

a) w walucie polskiej 436 757,92 zł 387 542,75 zł 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 

Zobowiązania k rótkoterminowe, razem 

V 
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NOTA 15.3 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i 
ubezpieczeń społecznych 31.12.2013 31.12.2012 

Podatek dochodowy od osób prawnych 8 907,00 39 088,00 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 47 666,00 38 647,00 

Ubezpieczenia społeczne 52 043,59 54 761,72 

Podatek od towarów i usług VAT 192,23 

inne 7 514,00 

Pozostałe 
Razem zobowiązania publiczno prawne 116 322,82 zł 132 496,72 zł 

NOTA 14. Rozliczenie międzyokresowe 

Brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 

NOTA 15. Przychody 
NOTA 15.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów 
(struktura rzeczowa - rodzaje działalności) 31.12.2013 31.12.2012 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 4 171 885,22 3 391133,78 

- w tym: od jednostek powiązanych 24 089,78 30 484,39 

pośrednictwo -ubezpieczenia majątkowe 3 537 290,95 2 847 601,13 

pośrednictwo -ubezpieczenia na życie 610 504,49 473 248,93 

pośrednictwo - pozostałe 39 349,33 

pozostała sprzedaż 24 089,78 30 934,39 

NOTA 15.2 Przychody netto ze sprzedaży produktów 
(struktura terytorialna) 31.12.2013 31.12.2012 

a) kraj 4 171 885,22 3 391 133,78 
- w tym: od jednostek powiązanych 24 089,78 30 484,39 

- w tym: od Jednostek powiązanych 

b) eksport 

- w tym: od jednostek powiązanych 

- w tym: od jednostek powiązanych 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 4 171 885,22 3 391133,78 
- w tym od jednostek powiązanych 24 089,78, 30 484 ,^ 



NOTA 16. Koszty rodzajowe 
NOTA 16 Koszty według rodzaju 31.12.2013 struktura 31.12.2012 struktura Dynamika 

a) amortyzacja 129 780,86 3,9% 109 121,15 4,2% 18,9% 

OJ z u ż y c i e 11 Id Lcf IdiO W 1 c l l c l g l l 7nzi 0 9 ^ fin fi 1 % 1 RA 11A ns 7 1 % 
/ / -L /O 

i n 8 % 

c) usługi obce 1 025 414,28 30,5% 588 444,24 22,8% 74,3% 

d) podatki i opłaty 6 571,50 0,2% 2 528,98 0,1% 159,8% 

w tym podatek akcyzowy 0,0% 0,0% 

e) wynagrodzenia 1 719 712,08 51,1% 1 443 310,37 56,0% 19,2% 
f) ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 175 121,87 5,2% 178 359,92 6,9% -1,8% 
g) pozostałe koszty rodzajowe 

(z tytułu) 101 628,48 3,0% 70 179,57 2,7% 44,8% 

Koszty według rodzaju, razem 3 362 252,67 100,0% 2 576 058,28 100,0% 30,5% 
Zmiana stanu zapasów, produktów i 
rozliczeń międzyokresowych 
Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) 0,00 0,00 

NOTA 17. Pozostałe przychody operacyjne 
NOTA 19 Pozostał przychody operacyjne 31.12.2013 31.12.2013 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 30 987,98 

a) przychód ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 38 000,00 
b) wartość sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych -7 012,02 

II. Dotacje 
III. Inne przychody operacyjne 35 385,65 3 200,04 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0,00 0,00 

b) pozostałe, w tym 35 385,65 3 200,04 

- otrzymany zwrot kosztów z tytułu szkody 31021,37 1 352,35 

- spisanie przeterminowanych zobowiązań 1 886,02 

- inne 2 478,26 1 847,69 

Inne przychody operacyjne, razem 35 385,65 3 200,04 

NOTA 18. Pozostałe koszty operacyjne 

NOTA 18 Pozostałe koszty operacyjne 31.12.2013 31.12.2012 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

III. Inne koszty operacyjne 110 068,56 95 405,56 



a) utworzone rezerwy (z tytułu) 

b) pozostałe, w tym 110 068,56 95 405,56 

szkoda 12 499,09 1 520,00 

odpis aktualizacyjny wartość należności 15 101,95 14 485,04 

składki na rzecz organizacji 1 000,00 

darowizna na kult religijny 3 000,00 

koszty sądowe 3 000,00 

pozostałe koszty operacyjne 66,22 1 999,22 

amortyzacja wartości firmy 76 401,30 76 401,30 

Pozostałe koszty, razem 110 068,56 95 405,56 

NOTA 19. Przychody finansowe 

NOTA 19.1 Przychody finansowe z tytułu dywidend i 
udziałów w zyskach 31.12.2013 31.12.2012 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 850 340,00 880 352,00 

- od jednostek zależnych 850 340,00 880 352,00 

- od jednostek współzależnych 
- od jednostek stowarzyszonych 
- od znaczącego inwestora 

- od jednostki dominującej 

b) od pozostałych jednostek 
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w 
zyskach, razem 850 340,00 880 352,00 

NOTA 19.2 Przychody finansowe z tytułu odsetek 31.12.2013 31.12.2012 
a) z tytułu udzielonych pożyczek 1 906,85 5 999,73 
- od jednostek powiązanych, w tym 263,01 5 999,73 
- od jednostek zależnych 263,01 5 999,73 
- od jednostek współzależnych 
- od jednostek stowarzyszonych 
- od znaczącego inwestora 
- od jednostki dominującej 

- od pozostałych jednostek 1 643,84 
b) pozostałe odsetki 14 745,96 32 048,27 
- od jednostek powiązanych, w tym 
- od jednostek zależnych 
- od jednostek współzależnych 

y / J 1 



- od jednostek stowarzyszonych 
- od znaczącego inwestora 
- od Jednostki dominującej 

- od pozostałych jednostek 14 745,96 32 048,27 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 16 652,81 38 048,00 

NOTA 19.3 Przychody finansowe z tytułu zysk ze zbycia 
inwestycji 31.12.2013 31.12.2012 

- od jednostek powiązanych, w tym 8 700,00 0,00 
- od Jednostek zależnych 8 700,00 
- od jednostek współzależnych 
- od jednostek stowarzyszonych 
- od znaczącego inwestora 
- od jednostki dominującej 

- od pozostałych jednostek 130 414,06 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 139 114,06 0,00 

NOTA 20. Koszty finansowe 
NOTA 20.1 Koszty finansowe z tytułu odsetek 31.12.2013 31.12.2012 

a) od kredytów i pożyczek 68 628,32 0,00 

- dla jednostek powiązanych, w tym 
- dla Jednostek zależnych 
- dla jednostek współzależnych 
- dla jednostek stowarzyszonych 
- dla znaczącego inwestora 
- dla jednostki dominującej 
- dla pozostałych jednostek 68 628,32 

a) od leasingów 34 440,86 27 514,83 

- dla jednostek powiązanych, w tym 
- dla jednostek zależnych 
- dla jednostek współzależnych 
- dla jednostek stowarzyszonych 
- dla znaczącego inwestora 
- dla jednostki dominującej 
- dla pozostałych jednostek 34 440,86 27 673,50 

b) pozostałe odsetki 2 404,72 

- dla jednostek powiązanych, w tym 2 404,72 

- dla jednostek zależnych 2 404,72 

- dla jednostek współzależnych 
- dla jednostek stowarzyszonych 
- dla znaczącego inwestora 



- dla jednostki dominującej 
- dla pozostałych jednostek 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 105 473,90 27 673,50 

NOTA 20.2 Inne koszty finansowe 31.12.2013 31.12.2012 

a) ujemne różnice kursowe, w tym 
- zrealizowane 
- niezrealizowane 

b) utworzone rezerwy (z tytułu) 
c) pozostałe 3 030,00 7 000,00 

Inne koszty finansowe, razem 3 030,00 7 000,00 

KOSZTY FINANSOWE RAZEM 108 503,90 34 673,50 

NOTA 21. Wynik finansowy brutto, a dochód do opodatkowania 
Korekta wyniku brutto do podstawy opodatkowania 2013 rok 2012 rok 

Przychód według UoR zgodne z rachunkiem zysków i strat 5 213 377,74 4 343 722,20 

rrzycnou ze zrouei przycnouu poiozonycn za granicą 
Przychód nie podlegające opodatkowaniu - otrzymana dywidenda 850 340,00 880 352,00 

Przychód nie podlegające opodatkowaniu - nieotrzymane odsetki 263,01 

SUMA PRZYCHODÓW PODATKOWYCH 4 362 774,73 3 463 370,20 

Koszty według UoR zgodne z rachunkiem zysków i strat 3 580 870,13 2 706 137,39 
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 354 003,10 333 680,84 
- amortyzacja samochodów w leasingu finansowym 125 869,50 103 291,76 

- amortyzacja wartości firmy 76 401,35 79 397,11 

- koszty reprezentacji 4 432,41 12 792,20 
- wynagrodzeń - niewypłaconych do końca roku podatkowego 59 820,99 62 362,55 

- świadczenia dla pracowników (ZUS) nie uznawanych jako koszty 
uzyskania przychodów roku podatkowego 11 041,90 23 335,46 
- ubezpieczenia samochodów powyżej 20.000 EUR 
- składki na rzecz organizacji 
- artykuły spożywcze i inne 19,99 
- odsetki od zobowiązań finansowych z tytułu leasingu 34 440,86 27 616,83 
- odsetki naliczone od obligacji 23 827,97 
- odpisy aktualizacyjne wartości należności, spisanie należności 
przeterminowanych 15 101,95 14 485,04 

- koszty emisji akcji, opłaty rejestracyjnej i za wprowadzenie do 
obrotu 7 000,00 



- darowizny 3 000,00 
- inne 66,17 3 379,90 

Kocztv nod^tknwp okrpcu cnrswozdsu/rzppo uiptp bilsn^owo w 

latach ubiegłych 243 464,30 188 460,23 

- wynagrodzenia wypłacone w okresie sprawozdawczym , ujęte w 
księgach w latach ubiegłych 62 362,55 38 464,66 
- zapłacone świadczenia na rzecz pracowników (ZUS) 23 335,46 17 892,11 
- usługi leasingowe okresu sprawozdawczego, 157 766,29 131 573,46 
- wykorzystane rezerwy na usługi 530,00 

SUMA KOSZTÓW PODATKOWYCH 3 470 286,33 2 560 916,78 

Zysk/ (strata) brutto 1 632 552,61 1 637 584,81 

Dochód do opodatkowania 899 488,40 902 453,42 

Darowizny 3 000,00 
Straty podatkowe z lat ubiegłych 
Ulga inwestycyjna 
Podstawa opodatkowania 896 488,40 902 453,42 

Podatek dochodowy 170 410,00 171 466,00 
Podatek dochodowy zapłacony za granicą 
Podatek dochodowy do zapłaty 170 410,00 171 466,00 

NOTA 22. Informacja o zatrudnieniu 
NOTA 22. Informacja o zatrudnieniu 31.12.2013 31.12.2012 

średnioroczne zatrudnienie 16 15 

w tym: 
-kobiety 10 5 

-mężczyźni 6 10 

NOTA 23. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych luh należnych 
osohom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym informacje o 
udzielonych pożyczkach. 

NOTA 23. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub 
należnych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających, w tym o udzielonych pożyczkach 31.12.2013 31.12.2012 

Zarząd 670 116,92 266 984,63 

Rada Nadzorcza 44 948,88 88 087,80 



NOTA 24. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
NALEŻNOŚCI 

WDB KBB NETINS TRANSBROKERS EKU 

WDB 4040,23 
KBB 
NETINS 1027,65 
TRANSBOKERS 

EKU 

N 
O 
00 

o 

z 
> 

PRZYCHODY 
WDB KBB NETINS TRANSBROKERS EKU LEONIDAS 

WDB 16 161,90 2 000,00 2 500,00 
KBB 3 500,00 

NETINS 9 936,45 
TRANSBOKERS 2 4 o o a o o H H ^ ^ ^ H 

EKU 
LEONIDAS 14 153,33 

o 
t/i 
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Pozostałe wyjaśnienia 

1. Informacja o zawartych umowach nieprezentowanych w hilansie oraz o 
umowach zawartych na warunkach nierynkowych. 

Brak umów o powyższym charakterze. 

2. Informacja o wynagrodzeniu hiegłego rewidenta luh podmiotu 
uprawnionego do hadania sprawozdania finansowego. 

Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone przez Biuro Finansowo-Księgowe 
Biegłego Rewidenta Krystyna Borodziuk z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 80 m.E23. Jest 
to podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 
Wynagrodzenie biegłego ustalono na kwotę 6.000,00 zł netto plus podatek VAT. Ponadto biegłemu 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego GK WDB BU S.A. w wysokości 8.000,00 zł netto plus podatek VAT. 

Na koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego za 2013 r. utworzono ręzifcrwę. 



3. Zdarzenia z lat ubiegłych nieujęte w niniejszym sprawozdaniu 
finansowym. 

Nie wystąpiły zdarzenia, o takim charakterze. 

4. Zmiany zasad rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując 
identyczne zasady rachunkowości Jaki metody prezentacji w sprawozdaniu finansowym 

5. Zdarzenie po dacie bilansu. 
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy to jest do 
20.02.2014 roku nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego 

Wrocław, 20-02-2014 

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

Mąriusz Muszyński 

6aś Zarządu 

Natalia 

nek Zarządu 

Sprawozdanie sporządził w imieniu UNITAX SERVICE Sp. z o.o. Artur Drożyński.. 
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