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1.

LIST PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

W imieniu Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z przyjemnością przekazuję
Państwu raport okresowy za pierwszy kwartał 2014 roku.
W ubiegłym kwartale zakończyliśmy proces wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na rynku
Catalyst. Debiut wyemitowanych obligacji miał miejsce dnia 2 kwietnia 2014 roku w siedzibie Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie co jest kolejnym dowodem na skuteczność realizowanej przez nas
strategii rozwoju.
Ponadto w pierwszym kwartale 2014 r. prowadziliśmy w dalszym ciągu prace związane z rozwojem
spółki zależnej Transbrokers.eu Sp. z o. o. oraz spółki NETINS Sp. z o.o.. Na dzień sporządzenia niniejszego
raportu spółka Transbrokers.eu pozyskała ponad 652 klientów generując przypis składki ze sprzedaży
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w wysokości 1.362.512 zł. W I kwartale były
prowadzone intensywne negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, których efektem będzie oferta
na ubezpieczenia komunikacyjne dla klientów systemu Trans.eu. Możliwy przypis składki ze sprzedaży
ubezpieczeń komunikacyjnych tylko u dotychczas pozyskanych klientów może wynieść ponad 15 mln
złotych.
Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z niniejszym raportem, który w sposób
wyczerpujący przedstawi Państwu podsumowanie działalności Grupy Kapitałowej WDB w pierwszym
kwartale 2014 roku.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Cichecki
Prezes Zarządu
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2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma
Forma prawna
Siedziba
Adres
Telefon
Faks
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
NIP
REGON
KRS
Oznaczenie sądu
Podstawowy zakres działalności
Kapitał

Czas trwania Spółki

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna („WDB”;
„Spółka”)
Spółka Akcyjna
Wrocław
ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław
+48 (71) 341 87 57
+48 (71) 341 92 35
biuro@wdbsa.pl
www.wdbsa.pl
897-17-34-766
020585812
0000357261
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Broker ubezpieczeniowy
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.
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, zgodnie z § 3
statutu Spółki.

ZARZĄD EMITENTA
Dane na dzień 15.05.2014 r.
Imię i nazwisko

Funkcja

Data rozpoczęcia
kadencji

Data upływu kadencji

Krzysztof Cichecki

Prezes Zarządu

25 maja 2010 r.

25 maja 2015 r.

Mariusz Muszyński

Wiceprezes Zarządu

5 października 2012 r.

25 maja 2015 r.

Bartłomiej Krzus

Członek Zarządu

18 października 2010 r.

25 maja 2015 r.

Natalia Jackowiak

Członek Zarządu

26 lipca 2013 r.

25 maja.2015 r.
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RADA NADZORCZA EMITENTA
Dane na dzień 15.05.2014 r.
Stanowisko

Data rozpoczęcia
kadencji

Data upływu kadencji

Gabriela PietrasMuszyńska

Przewodnicząca Rady
Nadzorczej

25 maja 2010 r.

25 maja 2015 r.

Jacek Strzelecki

Członek Rady Nadzorczej

4 października 2012 r.

4 października 2017 r.

Ewa Cichecka

Członek Rady Nadzorczej

25 maja 2010 r.

25 maja 2015 r.

Monika Iliaszewicz

Członek Rady Nadzorczej

25 maja 2010 r.

25 maja 2015 r.

Sebastian Przeniosło

Członek Rady Nadzorczej

1 czerwca 2011r.

1 czerwca 2016 r.

Imię i nazwisko

OBSŁUGA BROKERSKA
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i sprzedaży
produktów ubezpieczeniowych.
W ramach szerokiej obsługi brokerskiej Spółka zapewnia:









3.

audyt ubezpieczeniowy,
udział w procesie tworzenia dedykowanego dla każdego klienta pakietu ubezpieczeń, w tym
ubezpieczenia pracowników i majątku klienta,
analizę i ocenę uzyskanych warunków ubezpieczenia od zakładów ubezpieczeń
wraz z rekomendacjami,
prowadzenie negocjacji w zakresie warunków odpowiadających potrzebom klienta,
pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia,
pomoc w prowadzonych postępowaniach likwidacyjnych przed zakładami ubezpieczeń,
profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy,
usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne dla pracowników klienta w zakresie wiedzy
ubezpieczeniowej.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Dane na dzień 15.05.2014 r.

4 902 777

% udział w
kapitale
zakładowym
29,34%

3 000

Mateusz Holly*

4

Krzysztof Cichecki***

5

Ewa Cichecka***

6

Pozostali

lp.

Akcjonariusz

1

Mariusz Muszyński**

2

Gabriela Pietras-Muszyńska**

3

4 902 777

% udział w
głosach na
WZ
29,34%

0,02 %

3 000

0,02 %

4 379 365

26,21 %

4 379 365

26,21 %

2 361 000

14,13 %

2 361 000

14,13 %

30 000

0,18 %

30 000

0,18 %

5 034 258

30,12 %

5 034 258

30,12 %

16 710 400

100,00 %

16 710 400

100,00 %

Liczba akcji

Liczba
głosów

* bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny ENNODIUS Holdings Ltd
** osoby blisko związane
*** osoby blisko związane
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4.

KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS JEDNOSTKOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Aktywa trwałe

31.03.2014

31.12.2013

31.03.2013

31.12.2012

9 580 923,00

9 600 632,62

4 847 290,81

4 580 155,00

I. Wartości niematerialne i prawne

1 164 543,94

1 184 638,28

1 180 439,30

1 261 039,63

520 050,28

531 210,34

640 721,21

493 631,37

-

-

-

7 884 784,00

3 026 130,30

2 825 484,00

-

-

-

1 092 226,76

1 398 494,90

695 508,97

1 117 980,08

II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

7 896 328,78

2 040,00

-

-

-

II. Należności krótkoterminowe

514 582,63

630 518,83

107 192,31

212 298,26

III. Inwestycje krótkoterminowe

544 467,86

709 760,06

578 993,04

879 034,41

31 136,27

58 216,01

9 323,62

26 647,41

10 673 149,76

10 999 127,52

5 542 799,78

5 698 135,08

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Kapitał -fundusz własny

31.03.2014
5 048 839,12

31.12.2013
5 441 855,76

31.03.2013
4 775 819,49

31.12.2012
4 923 903,00

I. Kapitał -fundusz podstawowy

1 671 040,00

1 671 040,00

1 636 440,00

1 636 440,00

II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy -III. Udziały -akcje własne -wielkość
ujemna
IV. Kapitał -fundusz zapasowy
V. Kapitał -fundusz z aktualizacji
wyceny
VI. Pozostałe kapitały -fundusze
rezerwowe
VII. Zysk -strata z lat ubiegłych
VIII. Zysk -strata netto

2 117 735,00

-

-

-

-

2 137 966,00

1 855 944,19

1 821 344,19

-

-

-

-

1 462 142,61

-

1 479 118,81

-

-202 078,49

1 632 849,76

-195 683,51

1 466 118,81

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego -B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

5 624 310,64

5 557 271,76

14 000,00

-

II. Zobowiązania długoterminowe

5 333 419,77

5 291 493,84

471 334,00

373 689,33

III. Zobowiązania krótkoterminowe

276 890,87

265 777,92

295 646,51

387 542,75

IV. Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – JEDNOSTKOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów -zwiększenie -+,
zmniejszenie - III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk -strata ze sprzedaży -A-B
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk -strata z działalności operacyjnej -C+D-E
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk -strata z działalności gospodarczej -F+G-H
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -J.I.-J.II.
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk -strata brutto -I±J
L. Podatek dochodowy
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1.01.2014-31.03.2014
935 823,89

1.01.2013-31.03.2013
656 996,99

935 823,89

656 996,99

1 000 481,20
36 457,90
45 761,64
325 717,10
2 000,00
524 505,89
47 608,49
15 878,61
2 551,57
-64 657,31
192,71

826 379,95
28 919,49
42 135,86
235 626,33
670,00
440 852,70
39 599,33
38 576,24
826 379,95
-169 382,96
2 000,00

192,71
19 100,82

2 000,00
22 100,33

19 100,82
-83 565,42
2 836,99

22 100,33
-189 483,29
2 301,10

2 836,99

2 301,10

121 350,06
99 889,21

8 501,32
8 501,32

21 460,85
-202 078,49

-195 683,51

-202 078,49

-195 683,51
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M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku zwiększenia straty
N. Zysk -strata netto -K-L-M

-202 078,49

-195 683,51

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -JEDNOSTKOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I.
Zysk -strata netto
II.
Korekty razem
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I.
Wpływy
II.
Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I.
Wpływy
II.
Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
D. Przepływy pieniężne netto razem
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
tym
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym
o ograniczonej możliwości dysponowania

1.01.2014-31.03.2014

1.01.2013-31.03.2013

-202 078
106 687
-95 392

-195 683,51
157 097,44
-38 586,07

0
123 495
-123 495

0,00
-304 409,00
-304 409,00

0
74 343
-74 343

34 600,00
0,00
34 600,00

-293 229
-293 229

-308 395,07
-308 395,07

705 361
412 132

678 388,11
369 993,04

1.01.2014-31.03.2014
5 441 855,76

1.01.2013-31.03.2013
4 923 903,00

5 441 855,76

4 923 903,00

5 048 839,12

4 775 819,49

5 048 839,12

4 775 819,49

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - JEDNOSTKOWE
WYSZCZEGÓLNIENIE
I.
Kapitał -fundusz własny na początek okresu -BO
I.a.
II.
III.

Kapitał -fundusz własny na początek okresu -BO,
po korektach
Kapitał -fundusz własny na koniec okresu -BZ
Kapitał -fundusz własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku -pokrycia straty
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5.

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS SKONSOLIDOWANY
31.03.2014
7 333 958,03
1 195 954,94

31.12.2013
8 009 064,92
1 184 638,28

5 112 750,37

5 523 585,34

854 767,94

774 147,70
0,00
526 693,60
0,00

722 521

4 391 452,42
0,00
855 398,60
3 473 672,10
60 341,72

4 077 037,66

2 757 073,99

1 132 830,78
2 868 362,94
75 843,93

1 920 496
0,00
413 380
1 481 667
25 449

11 725 410,45

12 086 102,58

6 085 813

5 891 590,33

WYSZCZEGÓLNIENIE
Kapitał -fundusz własny

31.03.2014
5 237 442,37

31.12.2013
5 596 089,78

31.03.2013
5 094 851

31.12.2012
4 381 755,36

Kapitał -fundusz podstawowy
Należne
wpłaty
na
kapitał
podstawowy -wielkość ujemna
Udziały -akcje własne -wielkość
ujemna
Kapitał -fundusz zapasowy
Kapitał -fundusz z aktualizacji
wyceny
Pozostałe
kapitały
-fundusze
rezerwowe
Zysk -strata z lat ubiegłych
Zysk -strata netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego -wielkość ujemna
Kapitał mniejszości
Ujemna wartość firmy
Ujemna wartość firmy - jednostki
zależne
Ujemna wartość firmy - jednostki
współzależne
Zobowiązania
i
rezerwy
na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe

1 671 040,00

1 671 040,00
-

1 691 440

1 636 440,00
-

A.
I.
II.
II.
III.
IV.
V.
B.
I.
II.
III.
IV.

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
VIII
IX.
B.
C.
I
II
D.
I.
II.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne
Wartość firmy jednostek
podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
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159 844,78
10 640,00

31.03.2013
4 165 317
2 895 012

31.12.2012
3 134 516,34
1 261 039,63
930 164,46

538 377
9 407

816 112,25
0,00
127 200,00
0,00

562 596,89
2 140 850,93
53 626,17

3 139 081,32

2 137 966,00
-

2 629 767

1 821 344,19
-

258 667,41
168 653,64

1 451 985,27

851 552
51 544

923 971,17
-

129 452

182 392,88
0,00
-

240,58

-8 741,68
0,00
-

-

6 487 727,50

6 498 754,48

861 510

1 327 442,09

25 138,52
5 381 770,77

11 138,52
5 291 493,84

482 474

24 138,52
545 571,33
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III.
IV.

Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów

760 918,21
319 900,00

876 222,12
319 900,00

379 037

738 501,24
19 231,00

11 725 410,45

12 086 102,58

6 085 813

5 891 590,33

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - SKONSOLIDOWANY
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

1.01.2014-31.03.2014
2 721 844,57

1.01.2013-31.03.2013
1 257 095

2 721 844,57

1 257 095

2 101 012,59

1 061 224

B.

Koszty działalności operacyjnej

I.

Amortyzacja

65 372,48

36 601

II.

Zużycie materiałów i energii

79 262,45

61 135

III.

Usługi obce

576 300,12

290 040

IV.

Podatki i opłaty, w tym:

3 635,59

1 415

0,00

-

1 228 708,46

552 145

- podatek akcyzowy
V.

Wynagrodzenia

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

95 753,59

56 548

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

49 424,76

63 339

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 555,14

1 061 224

C.

Zysk/Strata ze sprzedaży

620 831,98

195 871

D.

Pozostałe przychody operacyjne

304,42

2 901

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

II.

Dotacje

-

III.

Inne przychody operacyjne

E.

Pozostałe koszty operacyjne

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

III.

Inne koszty operacyjne

F.

Zysk/Strata z działalności operacyjnej

G.

Przychody finansowe

I.
II.

304,42

2 901

65 359,98

80 526

65 359,98

80 526

555 776,42

118 247

9 968,34

16 455

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-

- od jednostek powiązanych

-

Odsetki, w tym:

9 968,34

- od jednostek powiązanych
III.

Zysk ze zbycia inwestycji

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

V.

Inne

H.

Koszty finansowe
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I.

Odsetki, w tym:

100 458,89

- dla jednostek powiązanych

0,00

II.

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

IV.

Inne

I.

9 728

21 460,85

J.

Zysk -strata na sprzedaży całości lub części
udziałów jednostek podporządkowanych
Zysk/Strata z działalności gospodarczej

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

I.

Zyski nadzwyczajne

II.

Straty nadzwyczajne

L.

Odpis wartości firmy

M.

Odpis ujemnej wartości firmy

N.

O.

Zysk -strata z udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Zysk/Strata brutto

292 988,22

124 973

P.

Podatek dochodowy

124 093,00

73 429

Q.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku zwiększenia straty
Zysk/Strata netto ogółem

168 895,22

51 544

R.

Zyski -straty mniejszości

S.

Zysk/Strata netto skonsolidowana

443 825,02

124 973

0,00

-94 836,81
-56 000,00

240,58
168 654,64

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- SKONSOLIDOWANY
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I. Zysk -strata netto

1.01.2014-31.03.2014

1.01.2013-31.03.2013

168 654,64

51 544

84 794,39

148 271

II.

Korekty razem:

III.

253 449,02

199 815

I.

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy

322 393,60

361 111

II.

Wydatki

258 706,85

1 114 984

III.

63 686,75

-753 874

I.

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy

-

791 004

II.

Wydatki

-192 202,54

545 571

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

192 202,54

245 432

B.

C.
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D.

Przepływy pieniężne netto razem

509 338,31

-308 626

E.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu

509 338,31

-308 626

2 862 626,94

1 790 293

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

3 371 965,25

1 481 667

F.
G
.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - SKONSOLIDOWANE
WYSZCZEGÓLNIENIE
I.
Kapitał -fundusz własny na początek okresu -BO

1.01.2014-31.03.2014
5 596 089,78

1.01.2013-31.03.2013
4 381 755

I.a
.
II.

Kapitał -fundusz własny na początek okresu -BO,
po korektach
Kapitał -fundusz własny na koniec okresu -BZ

5 596 089,78

4 381 755

5 237 442,37

5 094 851

III.

Kapitał -fundusz własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku -pokrycia straty

5 237 442,37

5 094 851

6.
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO,
INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Dane finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Dane finansowe na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu zostały sporządzone zgodnie
z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152) z późniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi do wskazanej ustawy, w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Dane ujęte w księgach i wykazane w sprawozdaniu
finansowym obrazują zdarzenia i operacje gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów
pieniężnych metodą pośrednią.
Jednostki zależne, których dane objęte są skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonym w niniejszym raporcie, stosują zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości
jednostki dominującej – WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. metody wyceny aktywów i pasywów oraz
sporządzania danych finansowych.
Spółka posiada pełną kontrolę nad podmiotami zależnymi, stąd dane finansowe podlegają konsolidacji
pełnej. Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących skład Grupy Kapitałowej WDB
nie jest ograniczony. Dane finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten
sam okres co dane finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.
Przy sporządzaniu danych finansowych przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, zgodnie
z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Zasady sporządzania
danych finansowych, zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyników finansowych,
nie uległy zmianie w stosunku do zasad przyjętych przy sporządzaniu raportu za IV kwartał 2013 roku, jak
również raportu rocznego za 2013 rok.
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OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
Okres i waluta, w jakiej zostały sporządzone dane finansowe
Dane finansowe zostały sporządzone za okres I kwartału 2014 roku wraz z danymi porównawczymi za okres
I kwartału 2013 roku oraz narastająco za okres I kwartału 2014 roku wraz z danymi porównawczymi za okres
I kwartału 2013 roku. Dane finansowe zostały sporządzono w walucie polskiej.
Środki trwałe
Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zasady ustalania amortyzacji
Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego Spółka dokonuje drogą systematycznego, planowego
rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. 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 KŚT – 10 %
- dla grupy 6 KŚT – 10 %
- dla grupy 7 KŚT – 20%
- dla grupy 8 KŚT – 20 %
Inwestycje w jednostki zależne/podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe
Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane
według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych
jest szacowana na każdy dzień bilansowy.
Inne inwestycje długoterminowe jednostek pozostałych w przypadku istnienia aktywnego rynku aktywów
finansowych wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej.
Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane
są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej (jeśli jest możliwa do ustalenia) zależnie od tego, która
z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w cenie nabycia
pomniejszoną o odpisy z tytułu utraty wartości. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji
krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych.
Aktywa finansowe
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Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny
nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości
początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych
pod datą zawarcia transakcji.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana
jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest
notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej
podobnego instrumentu bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe
pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji
powszechnie uznanych za poprawne.
Leasing
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 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.
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
o naliczone odsetki.

krótkoterminowe

wyceniane

są

w

wartości

nominalnej

powiększonej

Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mając na względzie zachowanie zasady
współmierności, określonej w art. 6 ust. 2 Ustawy. 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.
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 podstawowy
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jednostek zależnych niepodlegający wyłączeniu w procesie konsolidacji przypadający na udziały
mniejszościowe wykazuje się w pozycji „kapitały mniejszości”.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy tworzony jest z części czystego zysku Spółki, na pokrycie ewentualnych przyszłych strat.
Kapitały mniejszości
Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych mogą należeć do osób lub jednostek innych niż objęte
konsolidacją, wykazuje się je w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach
własnych, jako „Kapitały mniejszości”. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w wysokości
odpowiadającej im wartości godziwej aktywów netto, ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli.
Wartość tę zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek zależnych.
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.
Odroczony podatek dochodowy
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
i pasywów, a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 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.
Przychody i koszty
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. 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 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.
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Zyski (straty) mniejszości
Przypadające na inne osoby lub jednostki nieobjęte konsolidacją zyski lub straty wykazuje się
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat po pozycji „Wynik finansowy netto” jako „Zyski (straty)
mniejszości”, z uwzględnieniem korekty wyniku z tytułu określonego w art. 60 ust. 6 pkt 4 Ustawy, tzn.
dywidend naliczonych lub wypłaconych przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom
objętym konsolidacją.
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.

Wartość firmy powstała w wyniku przekształcenia lub aportu
Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a
niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub
zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi
ujemną wartość firmy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych
kosztów operacyjnych.
Wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia
tego podmiotu pomniejszonym o kwotę utraty wartości. Jednostka podjęła decyzję aby wartość firmy, która
wynikła z przejęcia innego podmiotu, amortyzować przez okres 20 lat.
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7.
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH
KONSOLIDACJI
Na dzień 31.03.2014 r. w skład Grupy Kapitałowej WDB wchodziły następujące podmioty:

Siedziba

Dane
rejestrowe

Przedmiot
działalności

Kapitał
zakładowy

Udział w
kapitale
zakładowym

Warszawa

0000418430

Broker
ubezpieczeniowy

100 400 zł

100 %

Warszawa

0000178092

Broker
ubezpieczeniowy

200 000 zł

100 %

Wrocław

0000304617

115 000 zł

52 %

Wrocław

0000475034

200 000 zł

40 %

Nazwa spółki
Krajowe Biuro
Brokerskie S.A. (KBB)
Europejskie
Konsorcjum
Ubezpieczeniowe sp. z
o.o. (EKU)
Netins sp. z o.o.
(NETINS)
Transbroker.eu sp. z
o.o. (Transbroker.eu)

Multiagencja
ubezpieczeniowa
Broker
ubezpieczeniowy

Wykres 1 Struktura Grupy kapitałowej WDB

KONSOLIDACJA
Spółki zależne




Krajowe Biuro Brokerskie S.A. – dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną;
konsolidacji podlega cały rok 2013.
Netins sp. z o.o. – dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą pełną; konsolidacji podlega
cały rok 2013.
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. - dane finansowe spółki podlegają konsolidacji
metodą pełną; konsolidacja od III kwartału 2013 roku

Spółki stowarzyszone


Transbrokers.eu sp. z o.o. – dane finansowe spółki podlegają konsolidacji metodą praw własności;
konsolidacja od I kwartału 2014 roku.
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8.
CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE,
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W
SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
SYTUACJA NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM W POLSCE
Przychody Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej WDB w dużym stopniu uzależnione są od sytuacji na rynku
ubezpieczeniowym w Polsce. Spółka pośredniczy w zawieraniu głównie polis ubezpieczeń majątkowych, tj.
ubezpieczeń działu II, natomiast spółki z Grupy Kapitałowej WDB (EKU i KBB) w większości uzyskują przychody
z pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń na życie (dział I).
Głównym czynnikiem wpływającym na osiągane przez Spółkę przychody jest wielkość składek wpłacanych
przez klientów Spółki, która określona jest na podstawie stawek ustalanych przez zakłady ubezpieczeń.
W 2013 roku można było zaobserwować znaczny spadek składek ubezpieczeniowych płaconych przez
klientów do zakładów ubezpieczeń. W okresie czterech kwartałów 2013 r. łączna składka przypisana brutto
zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 31,26 mld zł i była o 14% niższa niż w 2013 roku. Natomiast w
przypadku ubezpieczeń majątkowych składka w 2013 roku wzrosła o 1,3%, lecz wzrost ten był mniej
dynamiczny niż w latach poprzednich.
Wykres 2 Składka przypisana brutto w latach 2005 - 2013 (w mld zł)
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Źródło: http://www.piu.org.pl/statystyka

KOMENTARZ ODNOŚCIE SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB

Przytoczone dane wskazują na pewne wyhamowanie wzrostu zebranej składki, a przypadku ubezpieczeń
na życie nawet ich spadek. Ze względu na tendencję obniżenia wysokości składek przez zakłady
ubezpieczeń niższe były także przychody brokerów z odnawianego portfela klientów. Mimo to w I kwartale
2014 roku, w zakresie ubezpieczeń obsługiwanych przez spółki z GK WDB można było zaobserwować wzrost
wartości przychodów, głównie dzięki intensyfikacji nowej sprzedaży przez GK WDB.
Działalność prowadzona przez WDB charakteryzuje się cyklicznością, wynikającą z terminów odnowień polis
ubezpieczeniowych zawieranych przy współudziale WDB, które w dużej mierze przypadają na IV kwartał.
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Stąd historycznie przychody uzyskane w I kwartale 2013 były niższe niż przychody uzyskiwane w pozostałych
kwartałach 2013 roku. Taka prawidłowość może się więc utrzymać również w tym roku. Spółka WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w I kwartale 2014 roku w wysokości 935 823,89 zł, tj.
o 42% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie Spółka poniosła koszty działalności
operacyjnej o 5% wyższe niż w roku ubiegłym, tj w wysokości 1 049 307 zł. Dodatkowo wynik Spółki obciążają
koszty finansowe w wysokości 99 889,21 zł wynikające z obsługi wyemitowanych przez Spółkę Obligacji serii
A i B. Uwzględniając powyższe Spółka w I kwartale 2014 roku osiągnęła stratę netto w wysokości -202 078,49
zł tj. o 8% wyższą niż strata netto za I kwartał 2013 roku.
Na wyższe przychody wpłynęło pozyskanie w I kwartale 2014 nowych klientów zarówno w zakresie
ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie. Na koniec I kwartału 2014 roku liczba klientów
obsługiwanych przez WDB wyniosła 1047 w ubezpieczeniach majątkowych (non-life) i 62
w ubezpieczeniach na życie (life).
Wykres 3 Liczba klientów WDB
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IIQ2013 - IQ2014
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Ze względu na charakter zawieranych polis, które z reguły zawierane są na okresy roczne, liczba klientów
uwzględnia podmioty, które we wskazanych okresach zawarli za pośrednictwem WDB co najmniej jedną
umowę ubezpieczenia.
Wykres 4 Struktura przychodów jednostkowych WDB w I kwartale 2014 roku
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Skonsolidowane
przychody
Grupy
Kapitałowej
WDB
Brokerzy
Ubezpieczeniowi
S.A.
(„Grupa Kapitałowa WDB”) za I kwartał 2014 r. wynoszą 2 721 844,57 zł, a skonsolidowany zysk netto za
pierwszy kwartał roku bieżącego wynosi 168 654,64 zł.
Wykres 5 Wyniki spółek w ramach Grupy Kapitałowej WDB w I kwartale 2014 r. (w tys. zł)

1144
936

608

310
195
WDB

KBB

EKU

64

-11

NETINS

89

-29

TRANSBROKERS.EU

-202

Przychody ze sprzedaży

Zysk/strata netto

Ponadto w I kwartale 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę
o wprowadzeniu do obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę. Rozpoczęcie
notowań Obligacji rozpoczęło się od dnia 2 kwietnia 2014 roku.

9.
INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKIE PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Spółka realizuje projekt grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolonej, wynegocjowany
przez WDB w pakiecie z dostępem do e – Dziennika.
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 br, 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 br.
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.
Potencjał rynku ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej to obecnie ponad 30 tys. szkół i ponad 5
mln uczniów.
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INFORMATYZACJA W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB

W okresie I kwartału 2014 roku kontynuowane 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.
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TRANSBROKERS.EU

Pierwszy kwartał był okresem dynamicznego wzrostu działalności w spółce Transbrokers.eu. Uruchomione
zostały już oba kanały sprzedaży, tj. call center oraz sprzedaż za pośrednictwem Systemu Trans.eu1.
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,
która będzie połączona z profesjonalnym programem prewencyjnym oraz systemem kompleksowego
zarządzania szkodami.

System Trans.eu - internetowa platforma wymiany informacji o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach, dla
podmiotów świadczących usługi transportowe, której elementem jest Giełda Transportowa. Jej twórcą i operatorem
jest LOGINTRANS sp. z o.o., dalej zwany: System Trans.eu
1
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W okresie I kwartału 2014 roku przy współudziale Transbrokers.eu zawarto 443 polisy, w których łączna
wartość ulokowanej składki wyniosła 912.675 zł.
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Wykres 6 Sprzedaż polis w spółce Transbrokers.eu sp. z o.o.
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Źródło: Transbrokers.eu sp. z o.o.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NETINS
W IV kwartale 2013 rok został rozpoczęty proces reorganizacji działalności spółki Netins, w ramach którego
Netins zaprzestała działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz klientów indywidualnych i
skupiła się na realizacji systemów informatycznych wspomagających działalności pośrednictwa
ubezpieczeniowego.
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, a także jej właścicielem.

INTEGRACJA DZIAŁALNOŚCI I STRUKTURY GK WDB PO PRZEJĘCIU EKU
W IV kwartale 2013 roku zakończył się proces przejęcia spółki EKU. Zgodnie z zawartą umowa inwestycyjną
funkcję Prezesa Zarządu w EKU pełnić będzie dotychczasowy Prezes Zarządu oraz były wspólnik – Pan Piotr
Kumięga, co pozwoli zapewnić kontynuację dotychczasowej działalności oraz współpracę
z dotychczasowymi partnerami EKU.
W celu maksymalizacji korzyści wynikających z przejęcia EKU prowadzone są działania mające na celu
unifikację procedur działalności przejętej spółki oraz ujednolicenie systemu zarządzania w poszczególnych
spółkach w ramach Grupy Kapitałowej WDB. Zostały także podjęte działania, dzięki którym w ramach
nadzoru właścicielskiego zostanie wprowadzana weryfikacja procesów zachodzących w spółce EKU,
procedur zarządzania kosztami, zarządzania należnościami oraz środkami pieniężnymi.
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W opinii Zarządu Spółki implementacja efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania spółkami w ramach
Grupy Kapitałowej WDB, umożliwi pełne wykorzystanie posiadanych zasobów, przyspieszy rozwój oraz
zwiększy wartości przejętej spółki.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKU
EKU sp. z o.o. kieruje swoje działania na rozbudowę portfela klientów w zakresie prowadzonej obsługi
brokerskiej. EKU posiada wysokie kompetencje w zakresie usług świadczonych na rzecz szpitali, w
szczególności dotyczących obsługi brokerskiej szpitali oraz przygotowania szpitali poprzez doradztwo i
szkolenia do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu szpitala akredytowanego przez Ministra Zdrowia.
Realizacja projektu doradczo-szkoleniowego
EKU w konsorcjum z D&G Consulting rozpoczęła realizację projektu doradczo-szkoleniowego obejmującego
pomoc w przygotowaniu szpitali do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia. Głównym
celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki oraz zwiększenie efektywności zarządzania
podmiotami leczniczymi. Konsorcjum EKU z D&G Consulting udziela dofinansowania do 90% wartości
projektu doradczo-szkoleniowego. W ramach realizacji projektu udzielane jest także wsparcie w zakresie
obsługi brokerskiej.
Wprowadzanie nowych programów ubezpieczeniowych dla klientów
EKU jako doświadczony podmiot prowadzący wieloletnią działalność w branży brokerskiej stale podejmuje
działania zmierzające do rozszerzenia portfela klientów oraz poszerzenia zakresu oferowanych ubezpieczeń.
Obecnie EKU wprowadziło nowe programy ubezpieczeniowe skierowane do służb mundurowych.
EKU opracowało również program ubezpieczeniowy skierowany do podmiotów korzystających z usług
branży turystycznej, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów w przypadku niewypłacalności
bądź upadłości biur turystycznych.

10.
STANOWISKO
FINANSOWYCH

ZARZĄDU

SPÓŁKI

ODNOŚNIE

MOŻLIWOŚCI

REALIZACJI

PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2014 rok.

11.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH

Na dzień 31 marca 2014 roku w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych w Spółce było 18 osób.
Dodatkowo Emitent współpracuje z 15 osobami na podstawie umowy zlecenie.
Na dzień 31 marca 2014 roku w Grupie Kapitałowej Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych
było 40,55 osoby. Dodatkowo Grupa kapitałowa WDB współpracuje z 276 osobami na podstawie umowy
zlecenie.

Krzysztof Cichecki

Prezes Zarządu
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