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1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB 

BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. 

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („jednostka 
dominująca”, „Spółka”) za rok 2013 zostało sporządzone na podstawie art. 55 ust 2 Ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330). 

2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN;  

2.1 DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

Firma WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba Wrocław 

Adres ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon +48 (71) 341 87 57 

Faks +48 (71) 341 92 35 

Adres poczty elektronicznej  biuro@wdbsa.pl 

Adres strony internetowej www.wdbsa.pl 

NIP 897-17-34-766 

REGON 020585812 

KRS 0000357261 

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

Podstawowy zakres działalności Broker ubezpieczeniowy 

Kapitał Kapitał zakładowy wynosi 1.671.040 zł i dzieli się na 

10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,10 zł każda, 

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł każda, 

4.864.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł każda. 

346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,10 zł każda. 

Czas trwania Spółki Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, zgodnie z § 3 

statutu Spółki. 
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2.2 ORGANY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

W skład Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodzili: 

Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcia kadencji Data upływu kadencji 

Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu 25.05.2010 r. 25.05.2015 r. 

Mariusz Muszyński Wiceprezes Zarządu 05.10.2012 r. 25.05.2015 r. 

Bartłomiej Krzus Członek Zarządu 18.10.2010 r. 25.05.2015 r. 

Natalia Jackowiak Członek Zarządu 26.07.2013 r. 25.05.2015 r. 

 

W skład Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodzili: 
 

Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcia kadencji 
Data upływu 

kadencji 

Gabriela Pietras- 

Muszyńska 

Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej 

25.05.2010 r 25.05.2015 r. 

Jacek Strzelecki Członek Rady Nadzorczej 04.10.2012 r 04.10.2017 r. 

Ewa Cichecka Członek Rady Nadzorczej 25.05.2010 r 25.05.2015 r. 

Monika Iliaszewicz Członek Rady Nadzorczej 25.05.2010 r 25.05.2015 r. 

Sebastian 
Przeniosło 

Członek Rady Nadzorczej 01.06.2011r. 01.06.2016 r. 

 

2.3 STRUKTURA AKCJONARIATU 

Dane na dzień 03.06.2014 r. 

lp. Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 

% udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

% udział w głosach 

na WZ 

1 Mariusz Muszyński** 4 902 777 29,34% 4 902 777 29,34% 

2 
Gabriela Pietras-

Muszyńska** 
3 000 0,02 % 3 000 0,02 % 

3 Mateusz Holly* 4 379 365 26,21 % 4 379 365 26,21 % 

4 Krzysztof Cichecki*** 2 361 000 14,13 % 2 361 000 14,13 % 

5 Ewa Cichecka*** 30 000 0,18 % 30 000 0,18 % 

6 Pozostali 5 034 258 30,12 % 5 034 258 30,12 % 

 SUMA 16 710 400 100,00 % 16 710 400 100,00 % 
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2.4 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej (dalej „Grupa 

Kapitałowa WDB”), w skład której na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodziły następujące podmioty: 

Nazwa spółki Siedziba 
Dane 

rejestrowe 
Przedmiot 

działalności 
Kapitał 

zakładowy 

Udział  

w kapitale 
zakładowym 

Krajowe Biuro Brokerskie S.A. 
(KBB) 

Warszawa 0000418430 
Broker 

ubezpieczeniowy 
100 400 zł 100 % 

Europejskie Konsorcjum 
Ubezpieczeniowe sp. z o.o. 

(EKU) 

Warszawa 0000178092 
Broker 

ubezpieczeniowy 
200 000 zł 100 % 

Netins sp. z o.o. (NETINS) Wrocław 0000304617 
Multiagencja 

ubezpieczeniowa 
115 000 zł 52 % 

Transbroker.eu sp. z o.o. 
(Transbroker.eu) 

Wrocław 0000475034 
Broker 

ubezpieczeniowy 
200 000 zł 40 % 

 

Wykres 1 Struktura Grupy Kapitałowej WDB 

 

2.5 KONSOLIDACJA  

Spółki zależne 

− Krajowe Biuro Brokerskie S.A. – dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną;  

− Netins sp. z o.o. – dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną;  

− Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. - dane finansowe spółki podlegają konsolidacji 

metodą pełną;  

Spółki stowarzyszone 

− Transbrokers.eu sp. z o.o. – dane finansowe spółki nie podlegają konsolidacji.  

Emitent na podstawie art. 58 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 12 poz. 

591 z późn. zm.) nie konsoliduje wyniku finansowego spółki Transbrokers.eu za 2013 rok ze względu na fakt, iż 
z punktu widzenia skali działalności Emitenta wynik osiągnięty przez Spółkę Transbrokers.eu na koniec 2013 

roku jest nieistotny. Ponadto spółka Transbrokers.eu Sp. z o.o. w okresie od jej zawiązania tj. 30 lipca 2013 
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roku do grudnia 2013 roku nie prowadziła istotnej działalności, a wyłącznie czynności przygotowawcze do 

rozpoczęcia działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. W kolejnych okresach 
sprawozdawczych wyniki finansowe Transbrokers.eu podlegać będą konsolidacji metodą praw własności.  

2.6 ZMIANY W ZAKRESIE ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU 

W 2013 roku nastąpiły następujące zmiany w zakresie organizacji GK WDB:  

1. Zbycie akcji spółki Leonidas Capital S.A. przez spółkę WDB oraz spółkę KBB w styczniu 2013 roku,  

w związku z czym spółka Leonidas Capital S.A. przestała wchodzić w skład Grupy Kapitałowej 

Emitenta;  

W związku z tym, że akcje spółki Leonidas Capital S.A. zostały sprzedane w styczniu 2013 roku,  działalność 

spółki LC nie miała istotnego wpływu na działalność Grupy Kapitałowej WDB, a wynik ze zbycia akcji LC 
został uwzględniony na poziomie jednostkowych sprawozdań finansowych WDB i KBB (o czym Emitent 

informował w raportach kwartalnych) w sprawozdaniu skonsolidowanym nie została uwzględniona 
spółka LC.  

Nie uwzględnienie wskazanych danych w opinii Zarządu Emitenta nie wywiera istotnie ujemnego wpływu 
na realizację obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynik skonsolidowany nie 

uwzględniający wyniku spółki Leonidas Capital S.A., w opinii Zarządu Spółki w pełniejszy sposób przedstawia 
wyniki z podstawowej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, które są wynikami powtarzalnymi. Natomiast 

zaprezentowane wyniki skonsolidowane w sposób rzetelny i jasny przedstawiają sytuację majątkową  
i finansową Grupy Kapitałowej WDB w jej obecnym kształcie oraz perspektywy kształtowania się wyniku 

finansowego w latach kolejnych. 

2. Objęcie 40% udziałów w spółce Transbrokers.eu Sp. z o.o. w dniu 30 lipca 2013 roku, w wyniku czego 

spółka Transbrokers.eu stała się spółką stowarzyszoną z Emitentem.  

3. Warunkowe nabycie 100% udziałów spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.  

w dniu 12 października 2013 roku. W dniu 28 listopada 2013 roku nastąpiło spełnienie warunków 

określonych w umowie nabycia udziałów EKU, w związku z czym doszło do przeniesienia własności 

udziałów EKU na WDB, a tym samym EKU stało się spółką zależna od Emitenta.   

 

2.7 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK ZALEŻNYCH 

KRAJOWE BIURO BROKERSKIE S.A. - spółka mieści się przy ul. Ksawerów 30/92 
w Warszawie, jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418430. KBB działa od 1995 roku, 

świadczy usługi brokerskie z zakresu ubezpieczeń na rzecz największych instytucji bankowych oraz 
finansowych, jak również innych podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Krajowe Biuro Brokerskie S.A. 

opracowuje i wdraża programy ubezpieczeniowe dedykowane poszczególnym grupom zawodowym: 
geodetom, piekarniom, stacjom paliw. 

 

EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O. O. spółka mieści się 

przy Al. Jerozolimskich 47/12 w Warszawie, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000178092. 
Spółka jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym świadczącym usługi w zakresie kompleksowego 

zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, doradztwa ubezpieczeniowego, administrowania 
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funkcjonującymi umowami ubezpieczenia i koordynowania oraz wspierania procesu likwidacji szkód  

i wypłaty świadczeń.  

 

NETINS SP. Z O. O. – spółka mieści się przy ul. Kiełbaśniczej 28 we Wrocławiu, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000304617. Spółka została utworzona w 2008 roku i składa się z dwóch grup specjalistów – doświadczonych 

agentów ubezpieczeniowych oraz wykwalifikowanych programistów. Przy ścisłej współpracy wskazane dwa 
zespoły zrealizowali dotychczas takie projekty jak: polisomat24.pl, ePortal, Grupowe ubezpieczenia NNW 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także ubezpieczenia transportowe. Ponadto spółka posiada autorski 
program NetinsCRM tj.  modułowe narzędzie ułatwiające wspomagające kadrę menadżerską  

i pracowników firmy w zarządzaniu relacjami, czasem i ich pracą.  

TRANSBROKERS.EU SP. Z O. O. spółka mieści się przy ul. Kiełbaśniczej 

28 we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000475034. Spółka została utworzona w 2013 roku przez WDB oraz firmę 
Logintrans Sp. z o. o. Transbrokers.eu świadczy usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń transportowych. 

3. WAŻNIEJSZE OKOLICZNOŚCI LUB ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ 

ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB W 2013 ROKU LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST 

MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH 

3.1 SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI LEONIDAS CAPITAL S.A. 

Zarząd Spółki WDB oraz Zarząd Spółki KBB w związku z otrzymaniem od spółki, zajmującej się działalnością 
inwestycyjną, oferty zbycia akcji spółki Leonidas Capital S.A. dnia 30.01.2013 r. dokonał sprzedaży akcji 

Leonidas Capital S.A. Zarząd Spółki podjął decyzję o zbyciu akcji Leonidas Capital S.A. mając na celu 
wzmocnienie i zintegrowanie obecnego modelu zarządzania oraz koncentrację działań Grupy Kapitałowej 

WDB na zwiększeniu pozycji na rynku brokerów ubezpieczeniowych.  

3.2 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI AKCJI SERII D 

Dnia 01.02.2013 r. Zarząd WDB podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 

346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje danej serii zostały zaoferowane założycielom Spółki KBB 
w wyniku realizacji  Porozumienia zawartego 1 sierpnia 2012 r. pomiędzy WDB, a Założycielami KBB, 

dotyczącego rozliczenia przejęcia spółki KBB przez WDB. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia 
- Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 20.04.2013 r. Akcje serii D Emitenta zostały zarejestrowane w rejestrze 

przedsiębiorców, w związku z czym kapitał zakładowy Emitenta wzrósł do kwoty 1.671.040,00 zł. W dniu 
11.06.2013 roku na podstawie Uchwały Nr 637/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. akcje serii D wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 

3.3 Zawiązanie spółki Transbrokers.eu 

W dniu 29 lipca 2013 r. została zawarta pomiędzy Emitentem, a spółką, Logintrans Sp. z o. o. umowa 
inwestycyjna dotycząca wspólnego przedsięwzięcia - powołania i prowadzenia działalności brokerskiej  

w ramach spółki celowej Transbrokers.eu sp. z o. o.  której usługi w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego są dedykowane podmiotom z branży spedycyjno – transportowej, w szczególności 

użytkownikom giełdy transportowej Trans.eu organizowanej przez Logintrans Sp. z o.o. Dnia 16 września 2013 
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roku Transbrokers.eu otrzymała z Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na wykonywanie działalności 

brokerskiej. Spółka Transbrokers rozpoczęła działalność sprzedażową w grudniu 2013 roku.  

3.3 PRZEJĘCIE SPÓŁKI EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O. O. 

W dniu 11 października 2013 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Europejskie Konsorcjum 
Ubezpieczeniowe sp. z o.o. , wspólnikiem EKU oraz Prezesem Zarządu EKU Panem Piotrem Kumięgą. W wyniku 

realizacji niniejszej umowy, w związku z dokonaną zapłatą przez Emitenta całości ceny sprzedaży za 100 
udziałów spółki EKU stanowiących 100% udział w kapitale zakładowym EKU, doszło do przeniesienia 

własności ww. udziałów EKU na Emitenta.  

3.4 EMISJA OBLIGACJI SERII A I B 

Spółka WDB wyemitowała w 2013 roku 20.000 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej w wysokości 

2.000.000 zł oraz 3 100 Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 3.100.000 zł. Środki pozyskane z emisji 
Obligacji w wysokości 5.100.000 zł zostały przeznaczone w całości na sfinansowanie przejęcia spółki EKU.  

W dniu 31 grudnia 2013 roku Emitent nabył łącznie 320 (słownie: trzysta dwadzieścia) sztuk 
niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) 

każda, które zostały nabyte w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.  
o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.). 

W związku z powyższym zadłużenie nominalne Emitenta z tytułu wyemitowanych obligacji serii A i B wynosi 
4.780.000 zł. 

3.5 WYPŁATA DYWIDENDY 

W minionym roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 1 169 728,00 zł, przy czym kwota 

dywidendy na jedną akcję wyniosła  0,07 zł. 

Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom w dwóch transzach: 

I transza - w wysokości 0,06 zł na akcję - 19 lipca 2013 r.  

II transza - w wysokości 0,01 zł na akcję - 15 listopada 2013 r.  

3.6 OKREŚLENIE POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY 

Zarząd Spółki WDB ogłosił, iż w kolejnych latach, w zależności od potrzeb inwestycyjnych Emitenta oraz 
sytuacji gospodarczej, Zarząd Emitenta zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki przeznaczenie na poczet dywidendy kwoty nie mniejszej niż 40% wypracowywanego przez Spółkę 
zysku netto. Przedstawiona polityka wypłaty dywidendy została zaakceptowana przez głównych 

akcjonariuszy Spółki, Pana Mariusza Muszyńskiego, Pana Krzysztofa Cicheckiego oraz Pana Mateusza Holly 
działającego w imieniu spółki Ennodius Holdings Limited. Polityka dywidendy została opublikowana  

w raporcie bieżącym EBI 37/2013. 

3.7 ZAWARCIE UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI 

W 2013 roku WDB podpisało umowy o współpracy z firma PROBIT, oraz ze spółką GreenPost. Przedmiotem 
umowy jest wzajemne świadczenie przez Emitenta oraz GreenPost usług doradztwa w zakresie 

przygotowania ofert i zaplanowania realizacji kontraktów. W wyniku zawartej umowy o współpracy 
GreenPost będzie świadczyć na rzecz Emitenta usługi mające na celu pozyskiwanie przez GreenPost 

nowych klientów na rzecz WDB. 

3.8 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TRANSBROKERS.EU. 

Spółka Transbrokers.eu zamierza rozwijać sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, wykorzystując przy tym 

dwa kanały dystrybucji - call center oraz sprzedaż za pośrednictwem Systemu Trans.eu. Na rozwój danego 
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podmiotu wpływ ma także system IT stworzony przez spółkę Netins sp. z o. o. System ten umożliwia klientom 

kalkulację ubezpieczeń transportowych on-line, a także bieżący monitoring zakupionych polis. 

3.9 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NETINS  

W związku z posiadanym doświadczeniem i kompetencjami Netins projektuje i implementuje systemy 
informatyczne związane z realizacją zadań pośrednika ubezpieczeniowego, w zakresie klienta masowego 

zarówno indywidualnego, jak i korporacyjnego. W ramach tej działalności działania Netins zostały obecnie 
ukierunkowane na realizację licznych prac informatyczno - programistycznych realizowanych głównie na 

rzecz Grupy Kapitałowej WDB takich jak obsługa programu NNW dla szkół, program dla Zarządców 
Nieruchomości – ePortal oraz utworzenie i obsługa programu dla Transbrokers.eu. Ponadto Netins będzie 

występować jako agent ubezpieczeniowy w procesie związanym z zawieraniem i obsługą umów 
ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem wskazanych programów. 

3.10 REORGANIZACJA SPÓŁKI NETINS 

W IV kwartale 2013 roku został przeprowadzony proces reorganizacji w spółce Netins, w celu poprawy 
skuteczności i efektywności jego działania oraz w celu zapewnienia jego rozwoju pod kątem zmian  

w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb Grupy Kapitałowej. Spółka Netins jest multiagencją ubezpieczeniową 
oraz prowadzi działalność w zakresie IT. W ramach dotychczasowej działalności świadczone były również 

usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego bezpośrednio dla klientów indywidualnych. W związku  
z posiadanym doświadczeniem i kompetencjami Netins projektuje i implementuje systemy informatyczne 

związane z realizacją zadań pośrednika ubezpieczeniowego, w zakresie klienta masowego zarówno 
indywidualnego, jak i korporacyjnego. W ramach tej działalności, działania Netins zostały obecnie 

ukierunkowane na realizację licznych prac informatyczno - programistycznych realizowanych głównie na 
rzecz Grupy Kapitałowej takich jak obsługa programu NNW dla szkół, program dla Zarządców 

Nieruchomości – ePortal oraz utworzenie i obsługa programu dla Transbrokers.eu. Ponadto Netins będzie 
występować jako agent ubezpieczeniowy – w procesie związanym z zawieraniem i obsługą umów 

ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem wskazanych programów.  

Ponadto w IV kwartale 2013 roku została podjęta decyzja o rezygnacji z bezpośredniego świadczenia usług 

na rzecz klienta indywidulanego, ograniczając kanał dystrybucji do sprzedaży internetowej poprzez portal 
Polisomat24, co przyczyniło się do odnotowanej straty przez ten podmiot. Decyzja ta umotywowana była 

faktem niskiej rentowności sprzedaży polis tym kanałem dystrybucji oraz małym potencjałem wzrostu w tym 
zakresie. 

W dotychczasowej działalności spółka Netins generowała straty, co wpłynęło na obniżenie kapitałów 
własnych tej spółki. Jednakże zakończenie prac nad systemem NetinsCRM powoduje, iż Netins posiada 

aktywo niematerialne, które było wytworzone początkowo na własne potrzeby, a obecnie może być 
implementowane u podmiotów zewnętrznych.  Wskazany program nie jest wykazany w aktywach Netins, 

jednak niewątpliwie zwiększa jego wartość. Ponadto przeprowadzony proces reorganizacji działalności 
spółki i koncentracja działań na obsłudze klienta masowego w opinii Emitenta doprowadzą do wzrostu 

wartości Netins, a przez to do wzrostu wartości posiadanych udziałów spółki Netins. Potwierdzają to 
przychody osiągnięte przez Netins w I kwartale 2014 roku. W związku z czym zarząd Emitenta nie dokonał 

odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych udziałów, które wykazywane są w sprawozdaniu w wartości 
nabycia.  

3.11 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

W rok 2013 Emitent dołączył do prestiżowego grona firm uznanych za „Gepardy Biznesu  

2012 r.”. Do głównych czynników branych pod uwagę w danym programie jest dynamika wzrostu wartości 
rynkowej firmy, a także osiąganych wyników finansowych.  
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Ponadto w minionym roku Spółka otrzymała także certyfikaty takich programów jak  „Efektywna Firma” oraz 

„Wiarygodna Firma”.  

3.12 ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 

Wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku Catalyst.  

Dnia 2 kwietnia 2014 roku Spółka zadebiutowała na rynku Catalyst. Do obrotu wprowadzonych zostało 20 

tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej równej 100 zł. Oprocentowanie stałe w wysokości 
9%, kupon płatny kwartalnie, liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje to 63 podmioty. 

Zabezpieczeniem przedmiotowych obligacji jest zastaw rejestrowy do kwoty 3.000.000 zł  na 250.000 akcjach 
spółki w 100% zależnej od Emitenta - Krajowe Biuro Brokerskie SA. Akcje stanowiące zabezpieczenie stanowią 

25% kapitału zakładowego spółki zależnej i zgodnie z wyceną ich wartość wynosi  
3.000.000 zł. 

4. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB 

4.1 ROZBUDOWA WŁASNEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY 

Jednym z głównych kierunków działań dla realizacji celów strategicznych Spółki jest rozbudowa własnej 
regionalnej struktury sprzedaży docierającej z ofertą usług brokerskich do klientów instytucjonalnych. W roku 

ubiegłym Emitent rozpoczął rekrutację na terenie województwa mazowieckiego, poszukując osoby na 
stanowisko dyrektora regionalnego. Głównym zadaniem nowo zatrudnionej osoby będzie wzrost sprzedaży 

ubezpieczeń majątkowych, transportowych oraz na życie w danym regionie Polski. Ponadto przyjęty przez 
Emitenta model organizacji struktury sprzedaży poprzez sieci partnerskie przynosi dobre rezultaty, w związku 

z czym Emitent w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych partnerów, poprzez 
których będzie pozyskiwać kolejnych klientów. 

4.2 ROZWÓJ PROJEKTU NNW DLA SZKÓŁ 

Projekt NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ to grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych  
wypadków wynegocjowane przez WDB  w pakiecie z dostępem do e-Dziennika, którego dostawcą jest 

jeden z liderów na rynku polskim. Obecnie WDB znajduje się w czołówce brokerów ubezpieczeniowych  
realizując usługi w zakresie ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej i posiada odrębny dział 

dedykowany do obsługi tego portfela. Przewidywany potencjał wzrostu w ramach współpracy z dostawcą  
e-Dziennika według Emitenta kształtuje się następująco: 

− około 2  000 000 Użytkowników w systemie, 

− ponad 2 400  szkół w systemie e-Dziennika, 

− ponad 100 000 kont Nauczycieli oraz ponad 5 000 kont Dyrektorów szkół i Administratorów  

e-Dziennika. 

− Potencjał rynku ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej to obecnie ponad 30 tys. szkół i 

ponad 5 mln uczniów. 

Ponadto w ramach pośrednictwa w ubezpieczeniach NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej została 
rozszerzona strategia w zakresie oferty produktowej, jak również w zakresie potencjalnych grup klientów 
objętych programem. Strategia zostanie wdrożona w II i III kwartale 2014 oku, jednakże w związku z tym, że 

wskazane ubezpieczenie obejmuje głównie placówki oświatowe spodziewane rezultaty zostaną osiągnięte 
po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego, tj. począwszy od IV kwartału 2014 roku.  

W bieżącym roku Spółka postanowiła zmodernizować model obsługowy wdrażając obsługę polis na bazie 
dedykowanego oprogramowania NetinsCRM, co pozwoli zautomatyzować wiele procesów obsługowych 

i usprawnić wzajemne rozliczenia z zakładami ubezpieczeń.   
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4.3 INFORMATYZACJA W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ, 

W 2013 roku prowadzone było prace związane z rozwojem systemu NetinsCRM. NetinsCRM został wdrożony 
w WDB oraz w spółce Transbrokers.eu. Obecnie jest natomiast realizowane wdrożenie systemu NetinsCRM 

w spółce Krajowe Biuro Brokerskie S.A.. Wdrożenie NetinsCRM służy automatyzacji wybranych procesów 
związanych z pozyskaniem i obsługą Klienta, a także zwiększeniu możliwości kontroli nad bieżącą 

administracją programów ubezpieczenia klientów. NetinsCRM w istotny sposób usprawnia obsługę  
i rozliczenie polis, jak również nadzorowanie procesu likwidacji szkód.  

NetinsCRM jest stale rozbudowywany o nowe funkcjonalności w celu pełniejszej optymalizacji procedur 
obsługi sprzedaży usług brokerskich, co przekłada się na obniżenie kosztów działalności użytkowników 

systemu. 

Wykorzystanie odpowiednich wzorców projektowych w utworzonym programie NetinsCRM sprawiło, iż 

system ten może służyć do efektywnej obsługi programów typu mass-collect, w których występuje 
największy potencjał generowania przychodów przy relatywnie niskich kosztach. Obecnie realizowane są 

w ramach Grupy Kapitałowej WDB dwa projekty tego typu. 

W spółce zależnej EKU realizowany jest natomiast projekt wdrożenia systemu automatyzującego procesy 

biznesowe zachodzące pomiędzy EKU a Partnerami, na który EKU otrzymało dotację z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

4.4 ROZBUDOWA GRUPY WDB 

W celu zwiększenia udziału w rynku Zarząd Emitenta konsekwentnie dąży do rozszerzenia Grupy Kapitałowej 
o podmioty oferujące usługi analogiczne lub/i komplementarne do usług świadczonych obecnie w ramach 

Grupy Kapitałowej. Po przejęciu w latach 2011-2013 dwóch firm brokerskich Zarząd Emitenta prowadzi 
rozpoznanie rynku oraz wstępne rozmowy celem wyselekcjonowania podmiotów, które mogłyby stać się 

przedmiotem kolejnych akwizycji. O prowadzonych negocjacjach, w tym o zawarciu porozumień 
inwestycyjnych i decyzjach dotyczących ewentualnych transakcji Emitent będzie informować w raportach 

bieżących.  

4.5 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TRANSBROKER.EU. 

Spółka Transbrokers.eu zamierza rozwijać sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, wykorzystując przy tym 
dwa kanały dystrybucji - call center oraz sprzedaż za pośrednictwem Systemu Trans.eu. 

Obsługa klientów za pośrednictwem Systemu Trans.eu realizowana jest poprzez udostępnienie w Systemie 
Trans.eu kalkulatora, za pomocą którego użytkownicy Systemu Trans.eu sami mogą przeprowadzić wstępną 

kalkulację składki oraz za pośrednictwem brokera otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb ofertę a także 
dokonać wyboru i zawrzeć wybraną umowę ubezpieczenia. Pozyskanie klientów odbywa się dzięki złożeniu 

indywidualnej oferty opracowanej przy wsparciu specjalistycznego systemu IT stworzonego przez spółkę 
Netins sp. z o. o.. System ten umożliwia klientom kalkulację ubezpieczeń transportowych on-line, a także 

bieżący monitoring zakupionych polis. 

Obecnie za pośrednictwem Systemu Trans.eu prezentowany jest Program Ubezpieczeniowy obejmujący 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego oraz odpowiedzialności cywilnej 
spedytora.  

W bieżącym okresie negocjowane są z towarzystwami ubezpieczeniowymi oferty innych ubezpieczeń 
skierowanych do użytkowników systemu Trans.eu.. Planowane jest wprowadzenie kolejnych programów 

ubezpieczeń dedykowanych użytkownikom Systemu Trans.eu., w tym w szczególności ubezpieczeń 
komunikacyjnych – OC i AC, ubezpieczenia CARGO, ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków. W II kwartale planowane jest wdrożenie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, 
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która będzie połączona z profesjonalnym programem prewencyjnym oraz systemem kompleksowego 

zarządzania szkodami.  

4.6 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NETINS 

Netins w dalszym ciągu prowadzi działalność jako multiagencja ubezpieczeniowa, jednakże funkcje 
pośrednika ubezpieczeniowego są pełnione w ramach realizacji projektów sprzedaży ubezpieczeń na rzecz 

grup klientów. Od I kwartału 2014 roku NETINS rozpoczął obsługę dwóch projektów:  

− w zakresie ubezpieczeń transportowych oraz  

− ubezpieczeń NNW.  

Ponadto działając na bazie systemu NetinsCRM, Netins stworzył portal dla Zarządców Nieruchomości – 

ePortal, który umożliwia właścicielom nieruchomości zarządzanie nimi poprzez system stron WWW. Właściciel 
z dowolnego miejsca może zalogować się na dedykowane jego nieruchomościom konto internetowe 

i wydać odpowiednie polecenia dla Zarządcy Nieruchomości. Jednocześnie system może służyć stałej 
komunikacji członków Wspólnot Mieszkaniowych z Zarządcą nieruchomości. 

ePortal stanowi usługę komplementarną do oferowanego przez WDB ubezpieczenia Zarządców 
nieruchomości. 

5. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

W minionym roku sprawozdawczym Emitent nie prowadził żadnych prac badawczych i rozwojowych.  

Spółka Netins prowadzi prace rozwojowe w zakresie zwiększenia funkcjonalności stworzonego systemu CRM 

oraz dostosowania go do oferowania ubezpieczeń dla klientów masowych w ramach współpracy ze 
spółkami Transbrokers Sp. z o.o. oraz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.  

6. REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH 

Dnia 11.02.2014 r. w raporcie bieżącym nr 3/2014 Emitent przedstawił skorygowaną prognozę wyników 

finansowych na rok 2013: 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 

- zysk netto: 1,63 mln zł  
Skonsolidowane wyniki finansowe 

- skonsolidowany zysk netto: 1,79 mln zł 
Łączny zysk netto spółek zajmujących się pośrednictwem ubezpieczeniowym w ramach Grupy 

Kapitałowej Emitenta w 2013 roku: 3,53 mln zł. 

Pozostałe pozycje prognozy pozostały niezmienione, tj.: 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 
- przychody netto ze sprzedaży: 4,2 mln z 

Krajowe Biuro Brokerskie S.A. 
- przychody netto ze sprzedaży: 2,5 mln zł 

- zysk netto: 1,2 mln zł 

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.  

- przychody netto ze sprzedaży: 4,5 mln zł  
- zysk netto: 1 mln zł 
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Łączne przychody netto ze sprzedaży spółek zajmujących się pośrednictwem ubezpieczeniowym  

w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta - 11,2 mln zł,  

Po uwzględnieniu wyłączeń konsolidacyjnych, wyniku netto spółki zależnej Netins Sp. z o.o. oraz 

uwzględniając moment przejęcia spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. : 
- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 7,9 mln zł 

W poniższej tabeli przedstawione są prognozy wyniku finansowego oraz poziom ich realizacji. 

    Prognozowany wynik Zrealizowany wynik Realizacja prognozy w % 

WDB Przychody 4 200 000 zł 4 171 885 zł 99% 

 Zysk netto 1 630 000 zł 1 462 143 zł 89% 

KBB Przychody 2 500 000 zł 2 556 431 zł 102% 

 Zysk netto 1 200 000 zł 1 021 346 zł 85% 

EKU Przychody 4 500 000 zł 4 485 677 zł 100% 

 Zysk netto 1 000 000 zł 856 008 zł 86% 

Łączne Przychody 11 200 000 zł 11 213 993 zł 100% 

 Zysk netto 3 530 000 zł 3 335 560 zł 94% 

Skonsolidowane Przychody 7 900 000 zł 7 211 736 zł 91% 

  Zysk netto 1 790 000 zł 1 536 018 zł 86% 

7. INFORMACJE O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

WDB 

 

Badane przez Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2013 do 31-
12-2013 roku obejmuje: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. bilans na dzień 31-12-2013 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę  

11 310 511zł  

3. rachunek zysków i strat za okres 01-01-2013 do 31-12-2013 wykazujący zysk netto  

1 536 017,72  zł 

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

o kwotę 317 795,22 zł 

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych 

o kwotę  1 391 912,84    zł 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

W 2013 roku Grupa Kapitałowa WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. osiągnęła 7 211 736,41 zł przychodów 
ze sprzedaży. Wypracowany przez Grupę Kapitałową zysk netto w wysokości 1 536 017,72  zł  stanowi  wzrost 
o 66 % w porównaniu do roku wcześniejszego. Jednocześnie zysk z działalności operacyjnej wyniósł  
2 145 345,93 zł i był wyższy od zysku w 2012 r. o 109%. 
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Przyszła sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej WDB uzależniona jest od pozytywnej sytuacji gospodarczej 

na rynkach europejskich i globalnych. Brak załamań w gospodarce pozwoli na skuteczne zwiększanie liczby 
klientów, a także na kontynuację obecnie zawartych polis ubezpieczeniowych przez obecnych klientów 

przedkładając się tym samym na wzrost wyników Emitenta. 

8. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Struktura aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym spółki.  

9. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM 

I WARTOŚCIOWYM 

W Grupie Kapitałowej WDB nie występują pozycje pozabilansowe. 

10. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI 

KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2013 

W roku 2013 WDB dokonała następujących inwestycji kapitałowych i finansowych:  

1. Nabycie 100 % udziałów spółki EKU za kwotę 5 100 000 zł,  

2. Objęcie 40% udziałów spółki Transbrokers Sp. z o.o. za kwotę 80.000 zł  

11. WSKAŹNIKI FINANSOWE 

11.1 ANALIZA PŁYNNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB  

Tabela 1 – Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej WDB 

Wskaźnik / Rok 2013 2012 

Płynności I - bieżącej 4,14 3,73 

Płynności II - szybkiej 4,11 3,66 

Płynności III - natychmiastowej 1,74 2,42 
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• Wskaźnik płynności I – bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

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

rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe 

• Wskaźnik płynności III – natychmiastowej wypłacalności – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / 

zobowiązania krótkoterminowe 

11.2 ANALIZA ZADŁUŻENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB 

Tabela 2 - Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej WDB 

Wskaźnik / Rok 2013 2012 

Zadłużenia kapitału własnego 1,41 0,30 

Pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 0,67 1,40 

• Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - zobowiązania razem/kapitał własny 

• Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym - kapitał własny/aktywa trwałe 

11.3 ANALIZA RENTOWNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB 

Tabela 3 – Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej WDB 

Wskaźnik / Rok 2013 2012 

Rentowności kapitału (ROE) 0,33 0,21 

Rentowności aktywów ogółem (ROA) 0,14 0,16 

 

• Wskaźnik rentowności kapitału – zysk netto/kapitały własne 

• Wskaźnik rentowności aktywów - zysku netto/aktywa na koniec okresu obrotowego 

 

12. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH 

W roku 2013 Emitent nie dokonał nabyła akcji własnych.  

13. POSIADANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ODDZIAŁY (ZAKŁADY) 

Emitent posiada jedynie centralę firmy, która mieści się we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28. Na chwilę 
obecną Spółka nie planuje otwierania nowych oddziałów.  

14. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA 

14.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z CELAMI STRATEGICZNYMI 

Grupa WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi w swojej strategii rozwoju zakłada przede wszystkim swoją rozbudowę 

poprzez przejęcie spółek brokerskich oraz powiększenie własnej struktury sprzedaży, a także zakłada 
wdrożenie systemu CRM w celu lepszej obsługi klientów. Realizacja założeń strategii rozwoju Grupy 

Kapitałowej WDB uzależniona jest od zdolności Spółki dominującej WDB oraz spółek zależnych od niej do 
adaptacji do zmiennych warunków branży ubezpieczeniowej, w ramach której dane podmioty prowadzą 

działalność. Działania, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego 
dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansowo – majątkową oraz na wyniki całej Grupy Kapitałowej WDB. Istnieje zatem 
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ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i 

zyski osiągane w przyszłości przez Grupę Kapitałową WDB zależą od jej zdolności do skutecznej realizacji 
opracowanej długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco 

analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Grupy Kapitałowej, 
a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 

14.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD DOSTAWCÓW 

Emitent wraz ze spółkami zależnymi KBB i EKU działają na rynku jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy 

na podstawie zezwoleń wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. WDB oraz KBB i EKU jako brokerzy 
ubezpieczeniowi są dostawcami analiz, audytów i programów ubezpieczeniowych oraz zajmują się ich 

bieżącą obsługą. W ramach działalności Spółki współpracują z wszystkimi zakładami ubezpieczeń, które 
prowadzą swoją działalność na terytorium Polski. Od wielu lat głównym dostawcą WDB, który ze względu 

na swoją pozycję rynkową ma dużą możliwość kształtowania (narzucania) cen oferowanych produktów 
ubezpieczeniowych jest Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. natomiast w przypadku KBB głównym 

dostawcą jest PZU Życie S.A.   

14.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW 

Spółka WDB, spółka KBB i EKU uzyskują przychody na podstawie listów brokerskich i umów brokerskich 

zawieranych z różnymi przedsiębiorstwami, a także innymi instytucjami. Utrata jednego z głównych klientów 
rodzi ryzyko, iż Spółki WDB, KBB i EKU nie będą w stanie w krótkim czasie skompensować niższego poziomu 

przychodów, co może w znaczącym stopniu wpłynąć na ich działalność. W celu minimalizacji tego ryzyka, 
Zarząd WDB podjął działania ograniczające polegające na podpisaniu z wieloma klientami wieloletnich 

umów brokerskich. 

14.4 RYZYKO UTRATY ZAUFANIA ODBIORCÓW 

WDB, KBB i EKU świadczą usługi brokerskie dla szerokiego grona przedsiębiorstw i instytucji działających w 
różnych branżach. Zaufanie odbiorców w branży brokerów ubezpieczeniowych jest rzeczą najistotniejszą, 

gdyż broker odpowiada za pełne zabezpieczenie od różnego rodzaju ryzyk losowych, finansowych, na które 
narażona jest działalność klienta. W przypadku obniżenia jakości usług świadczonych przez pracowników 

zatrudnionych w WDB, KBB i EKU, spółki narażone są na ryzyko utraty zaufania odbiorców, które w branży 
brokerów jest potencjalnie wysokie. Skutkiem nasilenia efektów tego ryzyka może być obniżenie 

przychodów Spółki i jej wyników finansowych w następnych latach. Zarząd WDB, KBB i EKU w celu 
minimalizacji ryzyka prowadzą działalność w pełni transparentnie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

obsługi klientów. 

14.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ 

Analizując przyrost zezwoleń wydawanych w ubiegłych latach na wykonywanie działalności brokerskiej w 

znaczącym stopniu jest on dużo większy dla osób fizycznych niż osób prawnych. Powyższe zdanie pozwala 
stwierdzić, że rynek brokerów ubezpieczeniowych jest rynkiem rozproszonym. W związku z tym spółki z Grupy 

Kapitałowej, prowadzące działalność brokerską narażone są na ryzyko związane z konkurencją. Podmioty 
konkurencyjne rywalizują ze sobą w zakresie jakości stosowanych rozwiązań technologicznych i 

organizacyjnych w obsłudze klienta, wiedzy merytorycznej i doświadczenia swoich pracowników. Coraz 
częściej dostrzega się również rywalizację na wysokość wynagrodzenia, czyli prowizję brokerską, co niestety 

niesie za sobą ryzyko znacznego obniżenia jakości obsługi danego brokera. GK WDB dzięki swojej strategii 
rozwoju oraz zwiększonym wydatkom na utrzymywanie wysokiej jakości obsługi np. w zakresie wspierania 

klienta przy likwidacji szkód jest w stanie skutecznie rywalizować z konkurentami. 

W przypadku Spółki zależnej Netins, jej działalność prowadzona jest w branży charakteryzującej się bardzo 

dużą konkurencyjnością. Zarówno na rynku nowoczesnego oprogramowania systemowego i użytkowego 
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dla przedsiębiorstw, jak i indywidualnych ubezpieczeń wciąż pojawiają się nowe podmioty. Działalnością 

na dynamicznie rozwijającym się rynku polskim zainteresowane są również firmy zagraniczne. Wzrost 
konkurencji w branży może spowodować ograniczenie dynamiki rozwoju Grupy Kapitałowej.  

14.6 RYZYKO BŁĘDÓW LUDZKICH I PROCEDURALNYCH 

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

stosowanych procedur. W związku z tym istnieje ryzyko związane z błędami ludzkimi i błędami w 
procedurach podczas przygotowywania programu ubezpieczeniowego dla klienta oraz podczas 

prowadzenia bieżącej obsługi. 

Najczęściej pojawiającym się błędami są: nie zgłoszenie części majątku do ubezpieczenia, nieterminowe 

odnowienie polisy ubezpieczeniowej lub brak pełnej ochrony ubezpieczeniowej dla klienta, a także błędy 
w udzielanej rekomendacji. Takie sytuacje mogą prowadzić w konsekwencji do utraty części klientów, co w 

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

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka obsługą klienta, w tym przygotowaniem programu 

ubezpieczeniowego zajmują się osoby posiadające wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe (zdany egzamin brokerski). Kadra zatrudniona w Spółce jest niezmienna, 

długoterminowo związana ze Spółką, co pozwala utrzymać wysoki standard obsługi klienta. 

14.7 RYZYKO ZDARZEŃ LOSOWYCH 

Grupa Kapitałowa WDB prowadzi działalność usługową w wynajętym biurze we Wrocławiu przy ul. 

Kiełbaśniczej 28 oraz w Warszawie przy ul. Ksawerów 30/92 i Al. Jerozolimskich 47/12. W biurach znajdują się 
istotne dokumenty i dane, których utrata mogłaby wywołać negatywne skutki dla działalności operacyjnej 

Grupy Kapitałowej WDB lub w najgorszym scenariuszu niemożliwość kontynuowania działalności. Również w 
przypadku pożaru budynków lub zaistnienia innych zdarzeń losowych, mogą nastąpić utrudnienia w 

prowadzeniu działalności. Emitent zapewnia jednak, że w przypadku pożaru, Spółki są w stanie 
kontynuować swoją działalność w ciągu 2, 3 dni, a dane i dokumenty są regularnie kopiowane w wersji 

papierowej oraz elektronicznej, zapisywanej na zabezpieczonym dysku. 

14.8 RYZYKO ZWIĄZANE Z UMOWAMI LEASINGU 

Część składników środków trwałych wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową WDB do prowadzenia 
działalności gospodarczej jest finansowana w formie leasingu . Zgodnie z postanowieniami przedmiotowych 

umów, w przypadku niewywiązania się Emitenta ze zobowiązań umownych, leasingodawca ma prawo do 
uniemożliwienia leasingobiorcy korzystania z przedmiotu umowy. Ponadto, umowy leasingowe zawarte 

przez Grupę Kapitałową WDB przewidują płatności oparte o zmienną stopę procentową WIBOR. W związku 
z powyższym w przypadku znaczącego wzrostu oprocentowania zmiennego, nastąpi wzrost płatności z 

tytułu opłat leasingowych.  

14.9 RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW 

Na działalność Grupy Kapitałowej WDB duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy 

pracowników oraz członków Zarządów spółek z Grupy Kapitałowej WDB. Grupa Kapitałowa WDB nie może 
zapewnić, że ewentualna utrata którekolwiek z pracowników o istotnym wpływie na działalność spółek 

wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WDB, nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, 
strategię, sytuację finansową i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WDB. 

Wraz z odejściem jednego z kluczowych pracowników, Spółka dominująca wraz z podmiotami zależnymi 
mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i 

działalności operacyjnej. W przypadku spółki Netins wraz z odejściem jednego z kluczowych członków 
zespołu, spółka Netins mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę programistyczną 
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niezbędną w celu kontynuowania dotychczasowych projektów. Aby zminimalizować dane ryzyko Grupa 

Kapitałowa WDB stwarza przyjazne warunki pracy i wspiera rozwój zawodowy.  

14.10 RYZYKO UTRATY ZEZWOLENIA WYDAWANEGO PRZEZ KNF 

Na prowadzenie działalności brokerskiej wydawane jest zezwolenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo w zakresie reasekuracji 

wydaje organ nadzoru w drodze decyzji. Ten sam organ nadzoru może cofnąć zezwolenie, w drodze decyzji, 
jeżeli broker ubezpieczeniowy przestał spełniać wymogi niezbędne do wykonywania swojej działalności 

(określone ustawą), na wniosek samego brokera oraz gdy broker wykonuje działalność z naruszeniem 
przepisów prawa lub w rażący sposób narusza interesy zleceniodawcy. W związku z powyższym Spółka 

dominująca WDB oraz zależna od niej KBB posiadając zezwolenie KNF na prowadzenia działalności 
brokerskiej są narażone na ryzyko utraty tego zezwolenia w przypadku zaistnienia którejś z przesłanek. Utrata 

zezwolenia skutkowałaby brakiem możliwości dalszego świadczenia usług brokerskich przez spółki z Grupy 
Kapitałowej WDB. 

14.11 RYZYKO KONIUNKTURY W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ 

Koniunktura w branży brokerów ubezpieczeniowych jest ściśle powiązana z koniunkturą panującej w branży 
ubezpieczeniowej. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku pogorszenia się sytuacji na rynku 

ubezpieczeniowym, zakłady ubezpieczeń podejmą działania, które wpłyną negatywnie na sytuację 
Emitenta. 

Do takich działań zaliczane są między innymi: nawiązywanie bezpośrednich relacji z klientami w celu 
pominięcia brokera przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, renegocjacja warunków współpracy z 

brokerami (w szczególności w zakresie wysokości i warunków wypłacania prowizji), rozbudowa własnej sieci 
sprzedaży. Wystąpienie wskazanych działań ze strony zakładów ubezpieczeń może wpłynąć na osiągane 

przez Spółkę wyniki finansowe oraz na portfel klientów korzystających z usług Emitenta.  

14.12 RYZYKO POTENCJALNYCH AWARII ZASOBÓW IT  

Spółka Netins w procesie projektowania systemów i oprogramowania a także obsługi systemów 
informacyjnych korzysta z szeregu rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu IT. Netins stosuje szereg 

zabezpieczeń, w tym prowadzenie kopii zapasowych danych. Nie można jednakże wykluczyć ryzyka utraty 
danych, awarii oprogramowania czy sprzętu komputerowego w całej Grupie Kapitałowej WDB. W 

szczególności nie można wykluczyć awarii, które mogłyby spowodować opóźnienia realizacji jednego lub 
wielu projektów. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy 

rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową – szczególnie w spółce Netins.  

14.13 RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

Usługi wykonywane przez Netins świadczone są z wykorzystaniem programów internetowej obsługi klienta, 

zatem istnieje ryzyko ewentualnych problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów 
informatycznych wykorzystywanych dla potrzeb działalności operacyjnej Netins. W celu ograniczenia 

niniejszego ryzyka Netins korzysta z wysokiej jakości sprawdzonego sprzętu informatycznego o niskiej 
awaryjności oraz cały czas aktualizuje i modyfikuje swoje oprogramowanie. 

14.14 RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM I WDRAŻANIEM NOWYCH PRODUKTÓW 

Rynek usług informatycznych, na którym działa spółka Netins jest jednym z najszybciej rozwijających się 

rynków pod względem innowacyjności dostępnych produktów. Utrzymanie swojej pozycji konkurencyjnej 
przez podmioty prowadzące działalność na rynku usług IT wymaga nieustannego wprowadzania przez te 

podmioty do swoich ofert nowych produktów i dostosowywania oferty do potrzeb swoich klientów. Netins 
stale monitoruje rozwiązania stosowane na rynku usług internetowych w Polsce i za granicą. Istnieje ryzyko, 
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że decyzje dotyczące nowych produktów zostaną podjęte w oparciu o błędne przesłanki i Netins nie 

osiągnie zakładanej stopy zwrotu na tym produkcie. W celu ograniczenia tego ryzyka Netins dokonuje 
szczegółowej analizy rynku przed podjęciem decyzji o rozszerzeniu gamy produktów i prowadzi elastyczną 

politykę dopasowana oferty do aktualnego zapotrzebowania rynkowego. Ponadto Netins większość 
projektów realizuje pod zamówienia konkretnych klientów, z możliwością ich dalszego wykorzystania wśród 

podmiotów z tej samej branży.  

14.15 RYZYKO ZWIĄZANE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA 

Niekorzystny wpływ na Emitenta mogą wywierać zmiany przepisów prawa lub jego interpretacji, a także 
niespójność obowiązującego systemu prawnego, w tym prawa podatkowego. Ewentualne zmiany 

przepisów prawnych w Polsce lub w Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie działalności 
ubezpieczeniowej, nadzoru ubezpieczeniowego oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego mogą 

negatywnie wpływać na usługi świadczone przez Emitenta. Ponadto każdorazowa zmiana regulacji bądź 
wejście w życie nowych przepisów może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, wynikającymi z 

niespójnego orzecznictwa sądów oraz niejednolitych interpretacji przyjmowanych przez organy 
administracji publicznej i podatkowej. 

We wskazanych przypadkach wynik finansowy Emitenta morze ulec zmniejszeniu z tytułu poniesienia 
kosztów dostosowań do nowych przepisów prawnych bądź pobieranych dodatkowych opłat i kar 

nakładanych przez organy administracji publicznej, a także poprzez zmniejszenie przychodów, w przypadku 
negatywnego wpływu zmian legislacyjnych na popyt ze strony klientów. 

14.16 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADŁUŻENIEM 

Spółka w poprzednich latach nie finansowała działalności kapitałem dłużnym. W 2013 roku zostały 
wyemitowane dwie serie Obligacji – serii A o wartości 2 mln i dwuletnim terminie zapadalności i seria B o 

trzyletnim terminie zapadalności.  

Obecnie Spółka regularnie wywiązuje się ze zobowiązań z tytułu obligacji, jednakże w przypadku niższych 

niż zakładano przychodów i ogólnego pogorszenia sytuacji finansowej Spółki istnieje ryzyko opóźnień w 
płatnościach odsetek. W tej sytuacji Obligatariusze są uprawnieni do skorzystania z zabezpieczenia 

obligacji, którym w przypadku obligacji serii A są akcje spółki KBB, jak również do złożenia wniosku w sprawie 
ogłoszenia upadłości Emitenta.  

15. PRZYJĘTE PRZEZ JEDNOSTKĘ CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE 

Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH 

STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ. 

W minionym roku obrotowym Spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów finansowych, nie 

zaciągała kredytu w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano rachunkowości zabezpieczeń. 

16. STOSOWANIE ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY 

WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH 

EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO. 

Papiery wartościowe spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. nie zostały dopuszczone  
do obrotu na żadnym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z 

powyższym Emitent nie jest zobowiązany do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla 
tych przedsiębiorstw. 
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