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1.  Dane o strukturze własności kapitału podstawowego. 
 

    
   

 

Kapitał podstawowy w kwocie 988 200,00 zł , dzieli się na  9 882 000  akcji 

 

rodzaj akcji: 

 
   

 

- akcje na okaziciela serii A1 
 

2 455 047 
 

 

- akcje na okaziciela serii A2 
 

1 745 953 
 

 

- akcje na okaziciela serii A3 
 

740 000 
 

 
 

akcje na okaziciela serii A4 
 

4 941 000 
 

 każda o wartości nominalnej 0,10 zł 
   

 

 

 

Akcjonariusze  wnieśli: 

wkład niepieniężny w tym:   

- wartości nie materialne i prawne   

- środki trwałe   

wkład pieniężny 988 200,00 

 

 

2. 
Kwota wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla jednostek zależnych objętych 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 

 

Na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną Jednostka 
dominująca ustaliła wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej, rozliczając tę wartość 
proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki grupy 
kapitałowej, objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz udziałowców 
mniejszościowych.  
 
Ponieważ różnica pomiędzy wartością godziwą a księgową aktywów netto zarówno w spółce 
zależnej E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. jak i w spółce zależnej WEC Finanse Sp. z o.o. nie jest 
istotna, to za wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej Spółka dominująca przyjęła jej 
wartość księgową.  
 
Na dzień bilansowy wartość firmy została już całkowicie zamortyzowana i wynosi 0,00 zł 

 

 

 

a).  Wyliczenie wartości firmy/ ujemnej wartości firmy w spółce zależnej E-wierzyciel Sp. z o.o. 

 
Zakup udziałów jednostki zależnej E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. nastąpił dnia 30-05-2014 r. 

 

       

 

Bilans spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. na dzień przejęcia kontroli nad spółką sporządzono na dzień 31-
05-2014r. Nie wystąpiły żadne operacje w okresie od 30-05-2014 do 31-05-2014 które miałyby wpływ na 
rzetelność sprawozdania. W związku z faktem iż spółka E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. nie posiada żadnych 
aktywów trwałych a należności nie są przeterminowane ustalono, że wartość godziwa aktywów spółki jest 
zgodna ze sporządzonym bilansem na dzień 31-05-2014r. 

 

Ustalenie różnicy między ceną nabycia udziałów a częścią aktywów netto nabytej jednostki 
zależnej (wycenionej w wartościach godziwych) przypadającą dla podmiotu dominującego: 

 

cena nabycia udziałów 15 000,00 
  

 

kapitał własny jednostki zależnej na dzień 
nabycia  

7 617,39 
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Udział procentowy w kapitele jednostki 
zależnej 

100% 
  

 

Kapitał własny przypadający dla podmiotu 
dominującego na dzień nabycia 

7 617,39 
  

 

różnica dodatnia (wartość firmy) 7 382,61 
  

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami odpisy amortyzacyjne wartości firmy odbywały się przez okres 5 lat 
(stawka 20% - 60 miesięcy) od miesiąca, w którym objęto kontrolą jednostkę zależną i zakończyły się w 
roku 2019 

 

Odpis wartości firmy spółki zależnej E-wierzyciel.pl Sp. z o. o na dzień 31-12-2020r wynosi 

 

Odpis wartości firmy za 2014r 861,30 
  

 
Odpis wartości firmy za 2015r 1 476,48 

  

 Odpis wartości firmy za 2016r 1 476,48   

 Odpis wartości firmy za 2017r 1 476,48   

 Odpis wartości firmy za 2018r 1 476,48   

 Odpis wartości firmy za 2019r 615,37   

 
Razem: 7 382,61 

  

 

b). Wyliczenie wartości firmy/ ujemnej wartości firmy w spółce zależnej WEC Finanse Sp. z o.o. 

 
Zakup udziałów jednostki zależnej SME Solutions Sp. z o.o. nastąpił dnia  04-06-2014 roku 

 

       

 

Bilans spółki SME sporządzono na dzień 31-05-2014r. Nie wystąpiły żadne operacje w okresie od 01-06 
do 04-06 które miałyby wpływ na rzetelność sprawozdania. W związku z faktem iż spółka SME nie 
posiada żadnych aktywów trwałych a należności nie są przeterminowane ustalono, że wartość godziwa 
aktywów spółki jest zgodna ze sporządzonym bilansem na dzień 31-05-2014r. 

 

Ustalenie różnicy między ceną nabycia udziałów a częścią aktywów netto nabytej jednostki 
zależnej (wycenionej w wartościach godziwych) przypadającą dla podmiotu dominującego: 

 

cena nabycia udziałów 22 000,00 
  

 

kapitał własny jednostki zależnej na dzień 
nabycia  

-4 743,44 
  

 

Udział procentowy w kapitele jednostki 
zależnej 

100% 
  

 

Kapitał własny przypadający dla podmiotu 
dominującego na dzień nabycia 

-4 743,44 
  

 

różnica dodatnia (wartość firmy) 26 743,44 
  

       

 

Zgodnie z przyjętymi zasadami odpisy amortyzacyjne wartości firmy odbywały się  przez okres 5 lat 
(stawka 20% - 60 miesięcy) od miesiąca, w którym objęto kontrolą jednostkę zależną i zakończyły się w 
roku 2019. 
 

 

Odpis wartości firmy spółki zależnej SME Solutions Sp. z o.o na dzień 31-12-2020r wynosi 
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Odpis wartości firmy za 2014r 3 120,04 

  

 
Odpis wartości firmy za 2015r 5 348,64 

   Odpis wartości firmy za 2016r 5 348,64   

 Odpis wartości firmy za 2017r 5 348,64   

 Odpis wartości firmy za 2018r 5 348,64   

 Odpis wartości firmy za 2019r 2 228,84   

 
Razem: 26 743,44 

  

 
 

 

 

3.  
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego 

za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej WEC obejmuje okres od dnia 

01-01-2020 do 31-12-2020 oraz zawiera dane porównawcze za okres 01-01-2019 do 31-12-

2019.    

 

4. 

Informacje o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym 

sprawozdaniu. 

 

Spółka dominująca w połowie pierwszego kwartału 2021 oraz z początkiem drugiego kwartału 
aktywowała umowy o świadczenie usług serwisera zapasowego dla portfeli kredytów konsumenckich, 
które Spółka zawarła na początku 2020 roku, i tym samym Spółka stała się serwiserem portfeli kredytów 
konsumenckich o wartości w sumie 110 mln PLN. Wynagrodzenie Spółki stanowi określony procent 
wartości serwisowanego portfela. Stroną zlecającą serwis wierzytelności są Sekurytyzowane Fundusze 
Inwestycyjne z siedzibą w Unii Europejskiej. 
 
Z początkiem pierwszego kwartału 2021 Spóła zawarła umowy na serwisowanie  portfeli wierzytelności 
konsumenckich i firmowych z podmiotem mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej – z 
częstotliwością co miesiąc Spółka otrzymuje kolejny portfel do serwisowania, dodatkowo dochodzą 
kolejne projekty od tego samego dostawcy o podobnym profilu. 
 
Wszystkie spółki z grupy, które korzystały z dofinansowania PFR otrzymały wstępne (niezweryfikowane) 
decyzje o umorzeniu części subwencji PFR przyznanych Spółkom w II kwartale 2020 w związku z 
pandemią COVID-19 – po weryfikacji danych finansowych i parametrów pozostałych w ciągu dwóch 
tygodni Zarząd dokona akceptacji decyzji w systemie bankowym potwierdzając umorzenie subwencji. 

 

5. 
Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020r. nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat 

ubiegłych. 
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6. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych 

aktualizacja przy chody inne
Razem

(4+5+6)
zby cie likwidacja inne

Razem

(8+9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I.

a w artość początkow a 109 708,48 42 401,38 42 401,38 152 109,86

b dotychczasow e umorzenie 85 999,61 18 154,26 18 154,26 104 153,87

c w artość netto(a-b) 23 708,87 24 247,12 24 247,12 47 955,99

II

a w artość początkow a 2 867 470,82 13 687,38 85 854,43 99 541,81 61 234,09 238 319,20 85 854,43 385 407,72 2 581 604,91

b dotychczasow e umorzenie 702 716,26 186 692,29 74 971,69 261 663,98 34 905,86 124 491,71 74 971,69 234 369,26 730 010,98

c w artość netto(a-b) 2 164 754,56 (173 004,91) 10 882,74 (162 122,17) 26 328,23 113 827,49 10 882,74 151 038,46 1 851 593,93

1.

a w artość początkow a

b dotychczasow e umorzenie

c w artość netto(a-b)

2

a w artość początkow a 1 443 636,33 1 443 636,33

b dotychczasow e umorzenie 118 863,17 36 090,91 36 090,91 154 954,08

c w artość netto(a-b) 1 324 773,16 (36 090,91) (36 090,91) 1 288 682,25

3

a w artość początkow a 295 212,51 10 371,97 85 854,43 96 226,40 20 054,19 1 668,67 85 854,43 107 577,29 283 861,62

b dotychczasow e umorzenie 193 560,53 40 224,26 74 971,69 115 195,95 20 054,19 1 668,67 74 971,69 96 694,55 212 061,93

c w artość netto(a-b) 101 651,98 (29 852,29) 10 882,74 (18 969,55) 10 882,74 10 882,74 71 799,69

4

a w artość początkow a 1 064 681,03 41 179,90 236 185,69 277 365,59 787 315,44

b dotychczasow e umorzenie 333 134,21 107 259,02 107 259,02 14 851,67 122 358,20 137 209,87 303 183,36

c w artość netto(a-b) 731 546,82 (107 259,02) (107 259,02) 26 328,23 113 827,49 140 155,72 484 132,08

5

a w artość początkow a 63 940,95 3 315,41 3 315,41 464,84 464,84 66 791,52

b dotychczasow e umorzenie 57 158,35 3 118,10 3 118,10 464,84 464,84 59 811,61

c w artość netto(a-b) 6 782,60 197,31 197,31 6 979,91

6 Środki trwałe w  budowie

7
Zaliczki na środki trwałe w  

budowie

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

Grunty(w tym prawo wiecz.użytk)

Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)

Wartości niematerialne i prawne

Budynki,lokale i obiekty inż. ląd.i wod.

Lp. Wyszczególnienie

Stan na

początek 

okresu

Zmiany

Stan na

koniec okresu 

(3+7-11)

zw iększenia zmniejszenia

 
 

 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
koniec okresu 

bieżącego

koniec okresu 

poprzedniego

a) własne 1 358 651,12 1 394 987,20

b)
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 

leasingu, w tym:
492 942,81 769 767,36

- leasing finansowy 492 942,81 769 767,36

-

Razem 1 851 593,93 2 164 754,56  
 

 

7. Wartość gruntów użytkowana wieczyście 

  
WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH 

WIECZYŚCIE 

koniec okresu 

bieżącego 

koniec okresu 

poprzedniego 

- będących w ewidencji bilansowej     

- będących w ewidencji pozabilansowej 204 267,93 204 267,93 

  Razem 204 267,93 204 267,93 

 

 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WEC za rok 2020 

 

6 

 

8. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych 

na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów. 

 
 

Wg stanu na dzień bilansowy Spółka użytkuje 10 samochodów osobowych na podstawie zawartych 

umów leasingu operacyjnego (dla celów bilansowych traktowane jako leasing finansowy)  zawartych z  

Prime Car Management SA  

Ponadto Spółka użytkuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego (dla celów bilansowych traktowane 

jako leasing finansowy) z mLeasing Sp. z o.o. sprzęt komputerowy o wartości początkowej 11 .247,73 zł. 

wszystkie środki trwałe używane na podstawie w/w umów są amortyzowane dla celów bilansowych. 

 

 

 

9. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 
Nie występują. 

    

       
10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych 

 

 

Rodzaj zabezpieczenia 
początkowa kwota 

zobowiązania 
Kwota zobowiązania 
na dzień bilansowy 

Kwota zabezpieczenia 

Hipoteka 2 031 675,00 1 493 805,00 2 632 000,00 

- zabezpieczenie kredytu 03/040/16/Z/GR 833 675,00 378 875,00 1 335 000,00 

- zabezpieczenie kredytu 03/077/17/Z/HB 198 000,00 114 930,00 297 000,00 

- zabezpieczenie kredytu odnawialnego 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Zastaw, w tym:       

- skarbowy       

Weksle 4 931 675,00 4 393 805,00   

- zabezpieczenie kredytu 03/040/16/Z/GR 833 675,00 378 875,00 weksel in blanco  

- zabezpieczenie kredytu 03/077/17/Z/HB 198 000,00 114 930,00 weksel in blanco  

- zabezpieczenie kredytu odnawialnego nr 
03/083/18/Z/LE 

1 000 000,00 1 000 000,00 weksel in blanco  

-pożyczki – podmiot powiązany z akcjonariuszami 2 900 000,00 2 900 000,00 weksel in blanco  

-pożyczki – spółki specjalizujące się w finansowaniu 
branży finansowej 

563 871,27 489 950,97 weksel in blanco  

Inny sposób       

-pożyczki – spółki specjalizujące się w finansowaniu 
branży finansowej  

563 871,27 489 950,97 pakiety wierzytelności 

Razem 6 963 350,00 5 887 610,00 2 632 000,00 

 

11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych  

 
Nie występują takie zobowiązania. 
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12. Dane o stanie rezerw. 
 

  
 

 

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej nie tworzyły rezerw na świadczenia pracownicze  

Rezerwy i ich wykorzystanie 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
Wykorzystani

e 
Rozwiązanie 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Rezerwy długoterminowe: 
     

2. Rezerwy krótkoterminowe: 
     

- na świadczenia emerytalne i pozostałe 
     

- na pozostałe koszty, w tym: 
     

       

- na inne, w tym: 
     

       

Razem 
     

 

 

 

Odroczony podatek dochodowy 

Lp. Stan na  

Rezerwy odniesione na Aktywa odniesione na 

wynik finansowy 
kapitał 

(fundusz 
własny) 

wynik 
finansowy 

w tym odpisy 
aktualizujące 

aktywa 

kapitał (fundusz 
własny) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Początek roku obrotowego 301 172,00   216 125,00     

2. Zwiększenie / zmniejszenie 87 064,00   237 178,00     

3.a Stan końcowy (1+2) 388 236,00   453 303,00     

3.b - w tym z tytułu strat podatkowych - - 142 783,00   - 
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13. Należności krótkoterminowe 

 

 

13. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
koniec okresu 

bieżącego 

koniec okresu 

poprzedniego 

1. od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy     

  - powyżej 12 miesięcy     

b) inne z tytułu 0,00 0,00 

        

        

2. 
od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy     

  - powyżej 12 miesięcy     

b) inne z tytułu 0,00 0,00 

        

        

3. należności od pozostałych jednostek 7 771 629,90 8 223 558,11 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 446 575,48 7 546 992,90 

  - do 12 miesięcy 7 446 575,48 7 546 992,90 

  - powyżej 12 miesięcy     

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych 

70 951,00 230 912,00 

c) inne z tytułu 254 103,42 445 653,21 

  nalezności z tyt. Faktoringu 234 317,42 419 533,06 

  zakupione  wierzytelności     

  sprzedane wierzytelności     

  należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNiP     

  pożyczki z ZFŚS     

  wadia     

  kaucje 1 686,00 286,00 

  ubezpieczenia majątkowe     

  rozrachunki z pracownikami 8 600,00 8 934,00 

  pozostałe 9 500,00 16 900,15 

d) dochodzone na drodze sądowej     

  Należności krótkoterminowe razem 7 771 629,90 8 223 558,11 

 

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. 
 

Lp. Rodzaj 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia 
Wykorzystani

e 
Rozwiązanie 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego  

1 2 3 4 5 6 7 

  należności z tytułu dostaw i usług 1 927 912,84 450 066,59 184,50 16 901,22 2 360 893,71 

  
odpisy dot. Zakupionych pakietów 

wierzytelności 
37 250,46       37 250,46 

  
należności z tytułu udzielonych 

pożyczek 
  10 420,95     10 420,95 

  Razem: 1 965 163,30 460 487,54 184,50 16 901,22 2 408 565,12 
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14.

początek roku 

obrotow ego

koniec roku 

obrotow ego

początek roku 

obrotow ego

koniec roku 

obrotow ego

początek roku 

obrotow ego

koniec roku 

obrotow ego

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Jednostek powiązanych

a z tyt.dostaw  i usług

b inne

2. Pozostałych jednostek 8 863 458,27 7 024 357,00 1 698 425,00 2 879 941,64 373 703,91 76 025,00

a kredyty i pożyczki 7 089 260,00 4 347 880,39 278 520,00 886 093,57 215 285,00 76 025,00

b
z tyt. emisji dłużnych papierów  

w artościow ych
5 750,00 1 009 411,58 1 000 000,00 1 663 000,00

c inne zobow iązania f inansow e 195 907,73 168 157,18 419 905,00 330 848,07 158 418,91

d z tyt.dostaw  i usług 947 204,38 900 122,38

e zaliczki otrzymane na dostaw y

f zobow iązania w ekslow e

g

z tyt.podatków , ceł, 

ubezpieczeń i innych 

św iadczeń

413 859,51 455 173,40

h z tytułu w ynagrodzeń 148 633,05 112 895,59

i inne 62 843,60 30 716,48

8 863 458,27 7 024 357,00 1 698 425,00 2 879 941,64 373 703,91 76 025,00

początek roku 

obrotow ego

koniec roku 

obrotow ego

1 2 9 10

1. Jednostek powiązanych

a z tyt.dostaw  i usług

b inne

2. Pozostałych jednostek

a kredyty i pożyczki

b
z tyt. emisji dłużnych papierów  

w artościow ych

c inne zobow iązania f inansow e

d z tyt.dostaw  i usług

e zaliczki otrzymane na dostaw y

f zobow iązania w ekslow e

g
z tyt.podatków , ceł, 

ubezpieczeń i innych 

h z tytułu w ynagrodzeń

i inne

148 633,05 112 895,59

62 843,60 30 716,48

Razem (1+2) 10 935 587,18 9 980 323,64

413 859,51 455 173,40

1 005 750,00 2 672 411,58

774 231,64 499 005,25

947 204,38 900 122,38

10 935 587,18 9 980 323,64

7 583 065,00 5 309 998,96

11 12

Razem (1+2)

Lp. Zobow iązania w obec

Okres w ymagalności

Razempow yżej  5 lat

stan na:

początek roku (3+5+7+9) koniec roku (4+6+8+10)

Podział zobowiązań  według pozycji bilansu 

o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Lp. Zobow iązania w obec

Okres w ymagalności

do 1 roku pow yżej 1 roku do 3 lat pow yżej 3 lat do 5 lat

stan na:
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Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

(w złotych)

Przychody ogółem w roku obrotowym 7 481 071,82

Przychody w yłączone z opodatkow ania, z tego: 780 212,62

rozw iązanie odpisów  aktualizujących należności w cześniej nie będących kup 17 510,58

nie zapłacone kary umow ne, rekomPensaty 559 776,87

naliczone odsetki od należności 8 334,27

niezrealizow ane dodatnie różnice kursow e 2 316,80

umorzone pożyczki 20 000,00

dofinansow anie do w ynagrodzeń z UP 74 929,35

Umorzone składki  ZUS 97 344,75

Przychody w łączone do opodatkow ania, w  tym: 1 319 804,78

zapłacone odsetki w  roku bieżącym a naliczone w  poprzednich okresach 1 716,59

zapłacone rekompensaty i noty w  roku bieżącym  a naliczone w  poprzednich okresach 98 006,83

przychody podatkow e spółki komandytow ej Witczak 588 822,42

przychody podatkow e spółki komandytow ej Sroczyński 631 258,94

Przychód do opodatkow ania 8 020 663,98

Koszty ogółem w roku obrotowym 7 084 699,91

Koszty nie stanow iące kosztów  uzyskania przychodu, w  tym: 1 309 113,27

amortyzacja środków  trw ałych w  leasingu f inansow ym - podatkow o operacyjnym 125 786,59

amortyzacja nkup 6 000,00

odsetki budżetow e 3 911,89

ujemne różnice kursow e z w yceny bilansow ej 39 635,75

odpisy aktualizujące 460 487,54

w ynagrodzenia nkup 178 012,33

koszty eksploatacji smochodów 74 155,82

koszty reprezentacji i reklamy NKUP 32 339,83

Darow izny 2 000,00

niew ypłacone w  roku w ynagrodzenia z tyt. umów  zlecenia i o dzieło 20 555,50

niezapłacone składki ZUS 192 674,68

składki członkow skie 1 800,00

pozostałe koszty nkup 171 753,34

Koszty w łączone do kosztów  uzyskania przychodu, w  tym: 2 874 431,76

czynsz leasingow y w  leasingu f inansow ym - podatkow o operacyjnym 129 884,10

zapłacone w  roku badanym składki ZUS dot roku poprzedniego 75 299,81

w ypłacone w  roku badanym w ynagrodzenia od umów  cyw ilnow praw nych dotyczące 

roku poprzedniego
7 673,16

zapłacone odsetki od obligacji (naliczone w  roku poprzednim) 5 750,00

koszt zakupionych w ierzytelności (art. 15ba uopdop) 1 485 946,89

koszty podatkow e spółki komandytow ej Witczak 527 748,05

koszty podatkow e spółki komandytow ej Sroczyński 642 129,75

Koszty uzyskania (koszty podatkow e) 8 650 018,40

Dochód podatkow y -629 354,42
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III. 
Informacje dotyczące kosztów i strat oraz przychodów i zysków oraz obowiązkowych 

obciążeń skonsolidowanego wyniku finansowego 

1. 
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i 

materiałów. 

         

 
Lp. 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

Sprzedaż ogółem  W tym za granicę W tym  do państw UE 

 
poprzedni rok 

obrotowy 
bieżący rok 
obrotowy 

poprzedni rok 
obrotowy 

bieżący rok 
obrotowy 

poprzedni rok 
obrotowy 

bieżący rok 
obrotowy 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. Usług, w tym: 7 642 884,21 5 387 829,40 25 556,70 1 638,63 25 556,70 1 638,63 

 
a 

usługi działalności 
podstawowej 

7 642 884,21 5 387 829,40 25 556,70 1 638,63 25 556,70 1 638,63 

 
2. Wyrobów, w tym:             

 
a sprzedaż wyrobów             

 
2. 

Towarów i materiałów w 

tym: 
            

 
a 

sprzedaż towarów 
handlowych 

            

 
b sprzedaż materiałów             

 
Razem 7 642 884,21 5 387 829,40 25 556,70 1 638,63 25 556,70 1 638,63 

 

Na przychody netto ze sprzedaży produktów składają się: 

  STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY 
Przychody netto 

rok 2020 

Przychody netto 

rok 2019 

1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW  5 440 829,40 7 642 884,21 

  w tym: 5 440 829,40 7 642 884,21 

- przychody z tytułu usług windykacyjnych  2 679 473,44 4 924 104,40 

- przychody z tytułu faktoringu 64 556,66 155 613,98 

- przychody z tyt. zakupionych wierzytelności 2 011 512,80 1 711 001,23 

- przychody z tytułu szkoleń 170 820,00 374 363,18 

- przychody z tytułu pozostałych usług   54 767,23 

- przychody z tytułu usług prawniczych 146 166,82 209 486,83 

- przychody z tytułu usług pośrednictwa 28 783,28 1 989,88 

- usługi księgowe 88 213,00 66 320,00 

- usługi badania sprawozdań finansowych 134 148,10 102 581,98 

- przychody z tytułu usług publikowania długów na platformie elektr. 117 155,30 42 655,50 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 W roku bieżącym jednostki powiązane  nie dokonywały odpisu aktualizującego wartość środków 
trwałych i WNiP z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 
Zapasy w  jednostkach powiązanych nie występują. 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

 
W roku obrotowym 2020 nie zaniechano ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności 
handlowej czy usługowej. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym. 
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5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

(w złotych)

Przychody ogółem w roku obrotowym 7 481 071,82

Przychody w yłączone z opodatkow ania, z tego: 780 212,62

rozw iązanie odpisów  aktualizujących należności w cześniej nie będących kup 17 510,58

nie zapłacone kary umow ne, rekomPensaty 559 776,87

naliczone odsetki od należności 8 334,27

niezrealizow ane dodatnie różnice kursow e 2 316,80

umorzone pożyczki 20 000,00

dofinansow anie do w ynagrodzeń z UP 74 929,35

Umorzone składki  ZUS 97 344,75

Przychody w łączone do opodatkow ania, w  tym: 1 319 804,78

zapłacone odsetki w  roku bieżącym a naliczone w  poprzednich okresach 1 716,59

zapłacone rekompensaty i noty w  roku bieżącym  a naliczone w  poprzednich okresach 98 006,83

przychody podatkow e spółki komandytow ej Witczak 588 822,42

przychody podatkow e spółki komandytow ej Sroczyński 631 258,94

Przychód do opodatkow ania 8 020 663,98

Koszty ogółem w roku obrotowym 6 922 200,21

Koszty nie stanow iące kosztów  uzyskania przychodu, w  tym: 1 146 613,57

amortyzacja środków  trw ałych w  leasingu f inansow ym - podatkow o operacyjnym 125 786,59

amortyzacja nkup 6 000,00

odsetki budżetow e 3 911,89

ujemne różnice kursow e z w yceny bilansow ej 39 635,75

odpisy aktualizujące 297 987,84

w ynagrodzenia nkup 178 012,33

koszty eksploatacji smochodów 74 155,82

koszty reprezentacji i reklamy NKUP 32 339,83

Darow izny 2 000,00

niew ypłacone w  roku w ynagrodzenia z tyt. umów  zlecenia i o dzieło 20 555,50

niezapłacone składki ZUS 192 674,68

składki członkow skie 1 800,00

pozostałe koszty nkup 171 753,34

Koszty w łączone do kosztów  uzyskania przychodu, w  tym: 2 874 431,76

czynsz leasingow y w  leasingu f inansow ym - podatkow o operacyjnym 129 884,10

zapłacone w  roku badanym składki ZUS dot roku poprzedniego 75 299,81

w ypłacone w  roku badanym w ynagrodzenia od umów  cyw ilnow praw nych dotyczące 

roku poprzedniego
7 673,16

zapłacone odsetki od obligacji (naliczone w  roku poprzednim) 5 750,00

koszt zakupionych w ierzytelności (art. 15ba uopdop) 1 485 946,89

koszty podatkow e spółki komandytow ej Witczak 527 748,05

koszty podatkow e spółki komandytow ej Sroczyński 642 129,75

Koszty uzyskania (koszty podatkow e) 8 650 018,40

Dochód podatkow y -629 354,42
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6. 
Dane o kosztach w układzie rodzajowym oraz o kosztach wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki.   
 

   
 Nie dotyczy 

  

 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane 

różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych na ich sfinansowanie 

 

 
Nie wystąpiły 

    
8.  Poniesione w ostatnim roku i planowane na 

następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe 
  

   

Nakłady na: 
Poniesione w bieżącym roku 

obrotowym 
Planowane na 

następny rok obrotowy 

Wartości niematerialne i prawne     

Środki trwałe 24 660,98 50 000,00 

 - w tym dotyczące ochrony środowiska     

Środki trwałe w budowie     

 - w tym dotyczące ochrony środowiska     

Inwestycje w nieruchomości i prawa     

Razem 24 660,98 50 000,00 
 

  

 
   

 

IV.  
   

  Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji skonsolidowanego 

bilansu i RZiS 

 

 
   

 
Waluta / nr i data tabeli kursów NBP kod waluty kurs średni 

 EUR / Tabela nr   255/A/NBP/2020 z dnia  31-12-2020 EUR 4,6148 

 GBP / Tabela nr   255/A/NBP/2020 z dnia  31-12-2020 GBP 5,1327 

 SEK / Tabela nr   255/A/NBP/2020 z dnia  31-12-2020 SEK 0,4598 

 

 

V. Informacje o połączeniu spółek. 
  

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie spółek. 
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VI. Pozostałe informacje 

1. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. 

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Kapitałowej jest stabilna. Nie są znane żadne okoliczności, 
które miałyby wpływ na zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej którejkolwiek z 
jednostek stanowiących Grupę w najbliższym okresie w co najmniej niezmienionym zakresie. 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty. 

 
W roku obrotowym jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na 
podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych. 

 
 

 

 Wyjaśnienia do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 

      
Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych. 

  
Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia  

 
się następująco: 

     

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 2 082 866,09 
  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (24 515,96) 
  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (2 607 510,58) 
  

Przepływy pieniężne netto 
  

(549 160,45) 
  

 

 

3. Informacja o: 

 
 

a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej. 

 
  

 

W roku 2020 jak i w roku go poprzedzającym, nie zostały zawarte żadne umowy pomiędzy 
jednostkami powiązanymi, które nie zostałyby ujawnione w przedstawionym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym 

 
 

b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę 

dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym  na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, a także 

charakter tych powiązań.  
 

 

Wszystkie transakcje dokonane przez jednostki powiązane wchodzące w skład grupy 
kapitałowej i uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zawarte na 
warunkach rynkowych. 
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c).

Przeciętne 

zatrudnienie 

w  roku bieżącym

Przeciętne 

zatrudnienie 

w  roku ubiegłym

30,48 40,03

30,48 40,03

Pracow nicy na urlopach w ychow aw czych lub bezpłatnych

Ogółem

Uczniow ie

przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie

Pracow nicy umysłow i

Pracow nicy na stanow iskach robotniczych

Pracow nicy zatrudnieni poza granicami kraju

 
 

 

d).

należne w ypłacone

277 833,55 277 549,60

12 740,00 12 740,00

290 573,55 290 289,60Razem

Administrujący

wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących 

spółek handlowych za rok obrotowy.

Członkow ie organów

Stan na koniec roku

w ynagrodzenia obciążające

Zarządzający

Nadzorujący

 
 

e).

f).

Wynagrodzenia 

ogółem netto

13 400,00

- półroczny przegląd spraw ozdania

- inne

13 400,00

usługi doradztw a podatkow ego

pozostałe usługi

W roku 2020r. Jednostki powiązane nie udzielały pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom 

organów nadzorujących.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Rodzaj usługi

badanie rocznego jednostkow ego i skonsolidow anego spraw ozdania 

f inansow ego

inne usługi pośw iadczające

pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, 

ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
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4.  Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 
 

         

 
Inne transakcje z podmiotami powiązanymi nie wystąpiły. 

 

         

VII. Inne istotne informacje. 

 
Pod koniec 2019r. Po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące pandemii Covid-19. W 
pierwszych miesiącach 2020r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie a jego negatywny wpływ objął 
wiele krajów. Rok 2020 i sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 istotnie wpłynęła 
również na gospodarkę naszego kraju.        
 
Spółki z Grupy Kapitałowej WEC również odczuły negatywny wpływ pandemii na swoją działalność. 
Widoczne jest to w spadku przychodów ze sprzedaży w szczególności segmentu B2B, która związana 
jest z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej większości obsługiwanych klientów z 
obszaru B2B . Negatywne skutki pandemii Zarząd zmniejszał poprzez korzystanie z dofinansowań 
proponowanych przez państwo oraz poszukiwanie nowych źródeł przychodów . Spółki skorzystały  w 
ramach tarczy 1.0  z dotacji PFR  oraz ze zwolnień z płatności części składek ZUS. Dzięki temu udało 
się zminimalizować negatywny wpływ  lockdown-u gospodarki oraz poprawić płynność finansową. 
Jednocześnie Spółka dominująca poszerzyła obszary aktywności biznesowej o serwisowanie 
wierzytelności poszukując partnerów i podpisując stosowne umowy o serwis wierzytelności. 
       
Jednostka dominująca nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny 

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek 

wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.  

 

 

Miejsce i data sporządzenia 
Łódź, 28-05-2021r. 

 

Sporządził: 

Katarzyna Witczak 
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