
  

 

Wierzyciel Spółka Akcyjna 

Kapitał zakładowy: 7 431 100,60 zł w całości opłacony 

NIP: 635-168-70-20 

KRS: 0000190266 

 REGON: 278157364 

  

Siedziba Spółki: 
 43-190 Mikołów 
ul. Wyzwolenia 27 

Tel. :    +48 32 738 79 60 
            +48 32 738 08 47 
Fax. :  +48 32 738 79 99 
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl 
Internet : www.wierzycielsa.pl 
 

 
 

 
 
 
 
 

Raport kwartalny 
Wierzyciel S.A. 
I kwartał 2011r. 

(dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. 



 Raport okresowy za I kwartał 2011r. 

  

Wierzyciel Spółka Akcyjna 

Kapitał zakładowy: 7 431 100,60 zł w całości opłacony 

NIP: 635-168-70-20 

KRS: 0000190266 

                      REGON: 278157364                                                               Strona : 2 z 5 

Siedziba Spółki: 
 43-190 Mikołów 
ul. Wyzwolenia 27 

Tel. :    +48 32 738 79 60 
            +48 32 738 08 47 
Fax. :  +48 32 738 79 99 
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl 
Internet : www.wierzycielsa.pl 

 

RAPORT ZAWIERA: 
 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE 

ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

5. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY STANU REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

 
 
 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 
 

 

Nazwa (firma): WIERZYCIEL Spółka akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Mikołów 

Adres siedziby: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów 

Numer KRS: 0000190266 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 278157364 

NIP: 635-168-70-20 

Telefon: (32) 738-79-60; (32) 738-08-47 

Fax: (32) 738-79-99 

Poczta e-mail: biuro@wierzycielsa.pl 

Strona www: www.wierzycielsa.pl 

Ilość akcji: 74 311 006 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: 
 
 20.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

 6.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

 10.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

 11.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

 3.311.006 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN. 

Zarząd: Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu 
Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu 

 
 
 
 

mailto:biuro@wierzycielsa.pl
http://www.wierzycielsa.pl/
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

Rachunek Zysków i Strat 

( dane w PLN ) 

Narastająco wg 
stanu na dzień 
31-03-2011r. 

Narastająco wg 
stanu na dzień 
31-03-2010r. 

I Q 2011r. I Q 2010r. 

Przychody netto ze sprzedaży 501.238,27 388.772,45 501.238,27 388.772,45 

Zysk (strata) ze sprzedaży 299.988,29 255.552,01 299.988,29 255.552,01 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 246.783,36 232.142,32 246.783,36 232.142,32 

Amortyzacja 7.831,50 11.008,60 7.831,50 11.008,60 

Zysk (strata) brutto 240.008,99 177.026,65 240.008,99 177.026,65 

Zysk (strata) netto 174.254,99 154.271,65 174.254,99 154.271,65 

 

Bilans 
( dane w PLN ) 

Wg stanu na dzień  
31-03-2011r. 

Wg stanu na dzień 
 31-03-2010r. 

Kapitał własny 9.808.389,59 5.988.319,68 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 11.696.525,38 9.467.489,88 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 361.561,75 412.449,91 

Zobowiązania długoterminowe 2.056.608,00 1.509.440,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 75.277,84 2.137.287,83 

 
 
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 
 W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 

wzrosły o 28,93% tj. z 388,8 tys. zł w I kwartale 2010r. do 501,2 tys. zł w I kwartale roku 2011. Obserwowana 

dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki spowodowana była większym poziomem należności z tytułu 

udzielonych pożyczek wykazywanych w bilansie jako należności krótkoterminowe (wzrost o 23,54% z 9.467,5 tys. zł 

w I kwartale 2010r. do 11.696,5 tys. zł w I kwartale 2011r.) oraz zwiększeniem od dnia 01-02-2011r. obowiązującego 

oprocentowania z 20% do 21% w skali roku (raport bieżący EBI nr 2/2011). Najważniejszym elementem mającym 

wpływ na stosowaną politykę cenową produktów finansowych oferowanych przez Spółkę jest wysokość stóp 

procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, a w szczególności wysokość stopy lombardowej. 

W styczniu 2011r. stopa ta uległa zwiększeniu do poziomu 5,25 %. W okresie nie objętym przedmiotowym 

sprawozdaniem miała miejsce kolejna podwyżka stóp procentowych i w konsekwencji stopa lombardowa zwiększyła 

się do poziomu 5,50%, co przełożyło się na kolejny wzrost obowiązującego od dnia 15-04-2011r. oprocentowania 

z 21% do 22% (raport bieżący EBI nr 8/2011). 

W I kwartale 2011r. Spółka udzieliła 318 pożyczek gotówkowych (kredytów konsumenckich) na łączną kwotę 1.41 

mln PLN, co w porównaniu do osiągniętego poziomu sprzedaży przez Spółkę w IV kwartale 2010r. przełożyło się na 

28,4% wzrost (IV kwartał 2010r. – 227 udzielonych pożyczek na kwotę 1,1 mln) . Realizacja dynamicznego wzrostu 

obliga pożyczkowego możliwa była dzięki utrzymującemu się dużemu popytowi konsumentów na oferowane usługi 

oraz dzięki pozyskaniu nowych środków w postaci kredytu bankowego w kwocie 3,5 mln zł (raport bieżący EBI nr 

5/2011).  
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Wypracowany przez Spółkę zysk brutto w kwocie 240,01 tys. zł za I kwartał 2011r. był wyższy od osiągniętego 

w I kwartale 2010r. o 35,58% (zysk brutto w I kwartale 2010 – 177 tys. zł). Osiągnięty wynik brutto wg stanu na 

31-03-2011r. obciążony został podatkiem dochodowym w wysokości 65,75 tys. zł ( podatek dochodowy zapłacony 

w I kw. 2010r. – 22,76 tys. zł) co spowodowane było m.in. odzyskaniem w toku prowadzonej windykacji większej 

części odsetek z wierzytelności zakupionej w 2006r. W rezultacie osiągnięty zysk netto wg stanu na 31-03-2011r. był 

o 12,95% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego i zamknął się kwotą 174,3 tys. zł. 

 Poziom zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31-03-2011r. w porównaniu do stanu na dzień 

31-03-2010r. wzrósł o 36,25 % w związku z uzyskaniem przez Spółkę dodatkowego finansowania na docelową 

kwotę 3,5 mln zł w postaci długoterminowego kredytu bankowego. Część pierwszej wypłaconej transzy została 

przeznaczona w kwocie 770 tys. zł na całkowitą spłatę kredytu w rachunku bieżącym, co w konsekwencji wpłynęło 

na spadek o 96,48% wysokości zobowiązań krótkoterminowych, które wg stanu na koniec I kwartału 2011r. obniżyły 

się do poziomu 75,3 tys. zł. Jednocześnie należy zauważyć, że głównie w wyniku powyższych operacji suma 

zobowiązań krótko i długookresowych w porównaniu do stanu na dzień 31-12-2010 r. wzrosła o 8,11% i będzie 

rosnąć w miarę wypłat środków finansowych z kolejnych transz kredytu bankowego, które Spółka przeznaczać 

będzie konsekwentnie na finansowanie sprzedaży własnych produktów finansowych. 

 

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE 

ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 
 Pierwszy kwartał 2011 roku był dla Wierzyciel S.A. kolejnym kwartałem rozwoju Spółki. Do najważniejszych 

zadań jakie Zarząd zrealizował w przedmiotowym okresie należy zaliczyć: 

 zakończenie procesu pozyskiwania dodatkowego źródła finansowania – w rezultacie podjętych działań 

Spółka zawarła umowę kredytową z Bankiem na kwotę 3,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie 

dalszego wzrostu obliga należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych na terenie całego kraju, 

 decyzję o podwyższeniu oprocentowania udzielonych w sieci pośrednictwa finansowego pożyczek 

pieniężnych (kredytów konsumenckich) z 20% do 21% co wpłynęło na zwiększenie osiąganej marży 

udzielonych i oferowanych produktów finansowych Spółki, 

 poszerzenie gamy oferowanych produktów Spółki o krótkoterminowe pożyczki pieniężne dla osób 

samotnych udzielanych do kwoty 1.500,00 zł z maksymalnym okresem finansowania do 6-ciu miesięcy 

 z oprocentowaniem równym czterokrotności wysokości stopy lombardowej. Przedmiotowy produkt wpisuje 

się w preferowany przez Zarząd Spółki kierunek rozwoju oferty produktowej i uzupełnia dotychczasową lukę 

w ofercie w zakresie krótkoterminowych produktów finansowych. Stosunkowo niska kwota pożyczki 

udzielanej przy zachowaniu dotychczas obowiązujących w Spółce standardów pozytywnie wpływa na 

dywersyfikację ryzyka związanego z pożyczaniem środków pieniężnych. Dodatkowo relatywnie krótki okres 
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finansowania (do 6-ciu miesięcy) zwiększy rotację kapitału, a tym samym wpłynie na wzrost przychodów z 

tytułu prowizji. 

 Zarząd nadal konsekwentnie podejmował działania prowadzące do zwiększenia sprzedaży pożyczek 

pieniężnych ( kredytów konsumenckich) w przyszłych okresach. W tym zakresie podjęto działania zmierzające do 

powiększenia liczby agencji pożyczkowych istniejącej sieci sprzedaży produktów finansowych Spółki. Uzupełnienie 

oferty o produkt finansowy dla osób samotnych oraz dalsza dystrybucja materiałów reklamowych związanych 

z ofertą firmy przełożyła się na wzrost zainteresowania pośredników finansowych produktami Emitenta.  

 Zarząd rozważa wprowadzenie do swojej oferty pożyczek udzielanych na bardzo krótkie okresy (do 

1 miesiąca) tzw. „chwilówki” sprzedawanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (Internetu) oraz 

poprzez współpracujące agencje pożyczkowe. Pozwoliłoby to na uzyskanie pełnej oferty produktowej. Spółka 

w swojej ofercie posiadałaby wówczas pełen wachlarz produktów finansowych obejmujących obecnie posiadane 

produkty oraz szybkie, niskie kwotowo (tj. maksymalnie do kwoty 600,00 zł) pożyczki udzielane z wykorzystaniem 

elektronicznych kanałów komunikacji. Obecnie Zarząd koncentruje się nad pełną analizą wymagań potrzebnych do 

wdrożenia opisywanego produktu w zakresie wymagań technicznych i prawnych. 

 W zakresie windykacji należności z tytułu zakupionej wierzytelności (w 2006r.) Zarząd odzyskał kwotę 

40.000 zł o czym informował raportem bieżącym EBI nr 7/2011. Zarząd prowadzi dalsze negocjacje z dłużnikiem 

zmierzające do całkowitej spłaty należności Spółki, które na chwilę obecną są zabezpieczone jeszcze hipotekami na 

dwóch nieruchomościach. 

 

5. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY STANU REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

 

 W nawiązaniu do prognoz zawartych w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 02-09-2010r. 

obejmujących prognozę zysku netto i należności kapitałowych z tytułu udzielonych pożyczek wg stanu na dzień 

31-12-2011r. Zarząd Emitenta niniejszym podtrzymuje przedmiotowe prognozy. 


