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nasza wizja: spółdzielnia będzie efektywnym biz-
nesem – budujemy wartość firmy w sposób zrów-
noważony i odpowiedzialny społecznie, łącząc cele 
ekonomiczne z potrzebami kapitału ludzkiego, przy-
jętymi i przestrzeganymi wartościami firmy oraz po-
trzebami społecznymi i środowiskowymi. Dzięki ta-
kiemu podejściu możemy zbudować biznes efektywny 
długoterminowo i trwały.

„Strategia radości” – Strategia bizneSowa na 
lata 2014–2016 
dlaczego naszą strategię nazwaliśmy „Strategią radości”? 
bo radość jest wpisana w nasz system wartości. Sukces 
naszej organizacji nie jest mierzony jedynie wielkością wy-
ników finansowych, ale równie duże znaczenie ma dla nas 
poziom radości oraz zadowolenia naszych współpracow-
ników i interesariuszy. czyli realizacja celów w pozafinan-
sowych obszarach, które wpływają bezpośrednio na wynik 
finansowy. Strategia jest odpowiedzią na oczekiwania na-
szych interesariuszy, a także najważniejsze wyzwania dla 
rozwoju całej organizacji. 
należą do nich:
•	 efektywność prowadzonego biznesu;
•	 budowa kapitału ludzkiego;
•	 budowa kapitału społecznego, w tym promowanie 

etycznych zachowań i odpowiedzialnej sprzedaży 
w branży;

•	 pozytywny wpływ na środowisko. 

w ramach „Strategii radości” postawiliśmy sobie kon-
kretne, wymierne cele, które będziemy mierzyć każdego 
roku zgodnie z przyjętą przez nas metodologią, zakła-
dającą przypisanie każdemu działaniu określonej liczby 

punktów zgodnie z jego wagą dla realizacji strategii. 

w 2014 roku udało się nam zrealizować 229/300 możli-
wych punktów, co stanowi realizację „Strategii radości” na 
poziomie 76%. 

w latach 2015–2016 w ramach strategii zaplanowaliśmy 
działania, którym przypisaliśmy 346 punków, co będzie wy-
magało jeszcze większego zaangażowania z naszej strony.

Szczegółowe rozliczenie działań podjętych w 2014 roku 
w ramach strategii oraz plany na następne lata prezentu-
jemy w kolejnych rozdziałach raportu.

zagrożenia dla realizacji „Strategii radości” 
największym zagrożeniem dla realizacji celów biznesowych 
Spółdzielni jest zmniejszenie podaży produktów finanso-
wych wynikające z następujących czynników:
•	 nowe przepisy unijne i ich implementacja, które mogą 

negatywnie wpłynąć na działalność pośredników 
finansowych;

•	 zmiany regulacyjne Komisji nadzoru finansowego skut-
kujące ograniczeniem dostępności produktów w ofercie 
Spółdzielni;

•	 zmiana polityki kredytowej banków zarówno w zakresie 
wymaganym przez Komisję nadzoru finansowego, jak 
i własnych zasad zarządzania ryzykiem;

•	 zmiana polityki sprzedażowej banków w zakresie do-
stępności produktów w sieciach zewnętrznych;

•	 zmiana polityki banków w zakresie pracy z pośredni-
kami finansowymi w efekcie optymalizacji kosztowej 
modeli biznesowych.

EfEktywny biznEs

Kolejnymi istotnymi zagrożeniami dla 
planów Spółdzielni są: zmniejszenie 
popytu na usługi finansowe, głównie 
w wyniku pogorszenia sytuacji ma-
kroekonomicznej oraz działania kon-
kurencji polegające na nieodpowie-
dzialnej rywalizacji cenowej w zakresie 
wynagrodzeń sieci sprzedaży.

jak Spó łdzie ln ia  zarządza tym 
ryzykiem:
•	 angażujemy się w prace Konfe-

rencji przedsiębiorstw finanso-
wych (Kpf);

•	 na bieżąco współpracujemy z ban-
kami, utrzymujemy dobre relacje 
z partnerami biznesowymi;

•	 współpracujemy z konkurencją, 
aby wspólnie działać na rzecz 
branży, działamy na rzecz promocji 
zrównoważonego rozwoju branży;

•	 stawiamy na odpowiedzia lną 
sprzedaż i  wysokie standardy 
pracy.
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zbudujemy kapitał ludzki
czy cel zoStał 
zrealizowany?

regularne Spotkania Społeczności (z tranSmiSją 
online) w celu wymiany informacji, oceny działań itp. 
oraz krótkie Szkolenia wprowadzające dla nowych 
członków Spółdzielni i jej wSpółpracowników

zrEalizowany 
w 50%

efektywne wykorzyStanie funkcjonalności erudiona 
(narzędzie do Społecznościowej komunikacji 
wewnętrznej) 

100%

wdrożenie Standardu pracy doradcy 100%

Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał Społeczny
czy cel zoStał 
zrealizowany?

opracowanie programu wolontariatu 
pracowniczego, jego wdrożenie i komunikacja

100%

tworzenie partnerStw oraz przyłączenie Się do 
StowarzySzeń branżowych i promujących cSr

100%

rozwój projektu „nienieodpowiedzialni”: 
organizacja konferencji, wydanie gazety, 
uruchomienie portalu nienieodpowiedzialni.pl

100%

działania w ramach fundacji „będę kim zechcę”: 
opracowanie założeń programu Stypendialnego 
oraz programu tutoringu, konSultacje, wdrożenie 
programów

100%

pozytywnie wpłyniemy na środowiSko
Czy CEl został 
zrEalizowany?

budowanie świadomości nt. bycia eko w biurze, 
edukacja ekologiczna

niE

zachęcenie do korzyStania z papieru w 100% 
z recyklingu, edukacja Spółdzielców w tym zakreSie

100%

monitorowanie ilości zużytego papieru i ograniczenie 
jego zużycia. promocja oSzczędnego i rozSądnego 
drukowania

niE

monitorowanie ilości zużywanej energii i wody oraz 
ograniczenie jej zużycia

niE

wprowadzenie Segregacji odpadów jako Standardu 
w każdym biurze

100% w CEntrali

monitorowanie łańcucha doStaw pod kątem 
przeStrzegania zaSad cSr

niE

PoDsumowaniE rEalizaC ji  CElów w r amaCh PoszCzEgólnyCh obszarów „ str atEgi i  r aDośCi” :

Spółdzielnia będzie efektywnym bizneSem
czy cel zoStał 
zrealizowany?

zrealizowane prognozowane wyniki Sprzedażowe 100%

dodatni wynik brutto
zrEalizowany 

w 20%

opracowanie i wdrożenie kodekSu etycznego 100%

przeprowadzenie Szkolenia z etyki niE

powołanie komiSji etyki 100%

opracowanie ładu Spółdzielnianego 100%

opublikowanie zintegrowanego raportu rocznego, 
regularne publikowanie wyników finanSowych

100%

komunikacja naSzych działań i Standardów 
wewnątrz firmy (edukacja, budowanie świadomości) 
oraz na zewnątrz (wśród partnerów)

100%

zbudujemy kapitał ludzki
czy cel zoStał 
zrealizowany?

zwiękSzamy zeSpół Spółdzielców
zrEalizowany 

w 93%

zwiękSzamy zeSpół doradców 100%

integracja poprzez Sport – Stworzenie drużyny 
rowerowej i biegowej

100%

wdrożenie programu Szkoleń – rozwój kompetencji 100%

promocja czytelnictwa wśród Społeczności 
Spółdzielców wdrożenie programu Szkoleń – 
rozwój kompetencji

zrEalizowany 
w 80%

Szkolenia wStępne dla nowych niedoświadczonych 
doradców

zrEalizowany 
w 0%

raz w roku Spotkanie integracyjne 100%
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rok 2014 pokazał, że 
odpowiedzialne po-

dejście do biznesu 
w perspektywie 
krótkotermino-
wej nie zawsze 
się opłaca. ale 

jesteśmy głęboko 
przekonani o tym, że 

w perspektywie długoterminowej jest 
to jedyny możliwy kierunek rozwoju. 

nasza decyzja z końca 2013 roku 
dotycząca odpowiedzialnej polityki 
produktowej kosztowała nas blisko 
30% spadek wolumenów sprzedaży 

w pierwszej połowie 2014 roku. dzięki 
zaangażowaniu spółdzielców i ich cięż-
kiej pracy udało nam się powrócić do 

poziomu sprzedaży sprzed roku. 
w roku 2014 dodatkowo, w odpowie-
dzi na silną rynkową, czasem skrajnie 

nieodpowiedzialną rywalizację cenową 
w zakresie wynagrodzeń sieci sprzeda-
ży, zmniejszyliśmy marżę Spółdzielni 
na sprzedaży, wprowadzając zmiany 

w stawkach prowizyjnych dla spółdziel-
ców (formuła spółdzielni daje nam legi-
tymację do zwiększania wynagrodzeń 
bieżących kosztem zysku rocznego). 

nie wszystkie działania biznesowe, jakie 
podjęliśmy w 2014 roku, okazały się 

efektywne.
to wszystko spowodowało, że nie 

udało nam się zrealizować wyniku fi-
nansowego na zakładanym w „Strategii 

radości” poziomie.

katarzyna Dmowska
członek zarządu, 

anG Spółdzielnia doradców 
kredytowych

naszE zobowią z aniE . 
„ str atEg ia r aDośCi ” 

2015 –2016
regularne publiKowanie wyniKów 

finanSowych.

SKuteczność Sprzedaży poparta wySoKą 
jaKością obSługi Klienta i wSpółpracy 

z partnerami. 1,45 mld zł Sprzedaży 
Kredytów detalicznych w 2015 roKu,

1,8 mld zł w 2016 roKu.

dodatni wyniK brutto 0,4 mln zł w 2015 
roKu, 0,4 mln zł w 2016 roKu.

Sprawozdanie finanSowe
jako Spółdzielnia jesteśmy zobowiązani przynajmniej 
raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu le-
galności, gospodarności i rzetelności całości działania. 
w 2013 roku przeszliśmy pozytywnie proces lustracji, 
dodatkowo zadecydowaliśmy, że przy tej okazji, raz na 
trzy lata, nasze sprawozdanie finansowe będziemy pod-
dawać audytowi przez biegłego rewidenta. Kolejną lu-
strację oraz audyt sprawozdania finansowego planujemy 
na 2017 rok.

PoDsumowaniE Dział ań
– „ str atEgia r aDośCi” 2014

regularne publiKowanie wyniKów 
finanSowych.

zrealizowane

SKuteczność Sprzedaży poparta wySoKą 
jaKością obSługi Klienta i wSpółpracy 

z partnerami.
1 mld zł Sprzedaży Kredytów 

detalicznych w 2014 r.

zrealizowane 

dodatni wyniK brutto 0,4 mln  
w 2014 roKu.

nierealizowane. 

wynik zrealizowany na poziomie 0,1 mln zł 

nasz lokalny EkonomiCzny wPływ – wytworzEniE 
i DystrybuCja wartośCi EkonomiCznEj wśróD 

intErEsariuszy sPółDziElni:

2013* 2014*

przychody 22 664,20 22 620,17

koSzty bez wyłączeń

koSzty Sprzedanych 
uSług

(19 224,93) (19 507,19)

koSzty Sprzedaży (140,85) (90,39)

koSzty ogólnego 
zarządu

(825,34) (1 129,96)

koSzty bez wyłączeń (20 191,12) (20 727,55)

wyłączenia

wynagrodzenia -1310,57 -1330,26

koSzty odSetkowe (39,88) (30,81)

podatki i opłaty (159,99) (245,15)

inweStycje 
w Społeczności

(39,20) (22,50)

podatek bieżący (112,97) (43,87)

Suma wyłączeń -1662,61 -1672,59

Suma koSztów (21 853,73) (22 400,14)

wartość ekonomiczna 
zatrzymana

810,47 220,02

*w tys
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ang Spółdzielnia dor adców kredy tow ych 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w pln

r aChunEk zysków i  str at 

wiErsz w yszCzEgólniEniE rok biEżąCy rok ubiEgły

a. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – w tym od jednostek 
powiązanych 22 368 296,26 22 366 656,68

i Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 360 304,21 22 356 707,76

ii zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) – –

iii koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki – – 

iV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 992,05 9 948,92

b. koszty działalności operacyjnej 22 326 103,71 21 736 783,13

i  amortyzacja 105 269,02 72 218,46

ii  zużycie materiałów i energii 121 719,08 100 604,49

iii  usługi obce 20 807 294,39 20 186 815,99

iV  Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy 220 710,13 147 333,60

V  wynagrodzenia 758 234,05 836 472,94

Vi  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 165 287,68 196 702,24

Vii  Pozostałe koszty rodzajowe 138 503,98 192 061,28

Viii  wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 085,38 4 574,13

C. zysk (strata) ze sprzedaży (a-b) 42 192,55 629 873,55

D. Pozostałe przychody operacyjne 265 281,32 235 345,27

i  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  –  –

ii  Dotacje 79 450,72 5 380,62

iii  inne przychody operacyjne 185 830,60 229 964,65

E. Pozostałe koszty operacyjne 225 864,96 51 766,97

i  strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  –  –

ii  aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19 078,23 12 218,88

iii  inne koszty operacyjne 206 786,73 39 548,09

f. zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 81 608,91 813 451,85
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wiErsz w yszCzEgólniEniE rok biEżąCy rok ubiEgły

g. Przychody finansowe 66 038,35 67 575,39

i Dywidendy i udziały w zyskach – w tym od jednostek powiązanych  – – 

ii odsetki – w tym od jednostek powiązanych 66 038,35 67 564,19

ii odsetki – w tym od jednostek powiązanych 66 038,35 67 564,19

iii zysk ze zbycia inwestycji  – – 

iV aktualizacja wartości inwestycji  – – 

V inne – 11,20

h. koszty finansowe 31 377,55 43 774,53

i odsetki – w tym od jednostek powiązanych 30 813,25 43 755,41

ii strata ze zbycia inwestycji – –

iii aktualizacja wartości inwestycji – –

iV inne 564,30 19,12

i. zysk (strata) z działalności gospodarczej (f+g-h) 116 269,71 837 252,71

j. wynik zdarzeń nadzwyczajnych (j.i-j.ii.) 0,00 0,00

i zyski nadzwyczajne – –

ii straty nadzwyczajne – –

k. zysk (strata) brutto (i+/-j) 116 269,71 837 252,71

l. Podatek dochodowy 38 116,00 120 408,00

m. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) –  –

n. zysk (strata) netto (k-l-m) 78 153,71 716 844,71

ang Spółdzielnia dor adców kredy tow ych 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w pln

r aChunEk zysków i  str at 
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wiErsz ak t y wa rok biEżąCy rok ubiEgły

a aktywa trwałE 1 995 492,55 1 383 442,74

i wartości niematerialne i prawne 1 348 549,42 636 370,69

1  koszty zakończonych prac rozwojowych  – –

2  wartość firmy – –

3  inne wartości niematerialne i prawne 1 279 936,42 57 378,30

4  zaliczki na wartości niematerialne i prawne 68 613,00 578 992,39

ii rzeczowe aktywa trwałe 105 320,49 174 475,81

1  środki trwałe 105 320,49 174 475,81

  a. grunty  – –

  b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  –  –

  c. urządzenia techniczne i maszyny 36 869,02 53 007,45

  d. środki transportu 61 007,65 110 525,05

  e. inne środki trwałe 7 443,82 10 943,31

2  środki trwałe w budowie  –  –

3  zaliczki na środki trwałe w budowie  –  –

iii należności długoterminowe 26 388,55 21 600,00

1  od jednostek powiązanych  –  –

2  od pozostałych jednostek 26 388,55 21 600,00

iV inwestycje długoterminowe 494 232,09 541 031,24

1  nieruchomości –  –

2  wartości niematerialne i prawne  –  –

3  Długoterminowe aktywa finansowe 494 232,09 541 031,24

  a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

  udziały lub akcje  –  –

  inne długoterminowe aktywa finansowe  –  –

ang Spółdzielnia dor adców kredy tow ych 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w pln

b i  l  a n s 
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wiErsz ak t y wa rok biEżąCy rok ubiEgły

  b. w pozostałych jednostkach 494 232,09 541 031,24

  udziały lub akcje  –  –

  inne papiery wartościowe  –  –

  udzielone pożyczki 494 232,09 541 031,24

  inne długoterminowe aktywa finansowe  –  –

4  inne inwestycje długoterminowe  –  –

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 002,00 9 965,00

1 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 002,00 9 965,00

2 inne rozliczenia międzyokresowe  –  –

b. aktywa obrotowE 3 155 552,78 2 912 014,11

i zapasy 131 418,26 20 357,32

1  materiały  –  –

2  Półprodukty i produkty w toku  –  –

3  Produkty gotowe  –  –

4  towary 35 200,03 20 357,32

5  zaliczki na dostawy 96 218,23  

ii należności krótkoterminowe 302 894,00 217 928,11

1  należności 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  – – 

2  należności od pozostałych jednostek 302 894,00 217 928,11

  a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 187 700,52 180 024,28

  do 12 miesięcy 187 700,52 180 024,28

ang Spółdzielnia dor adców kredy tow ych 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w pln

b i  l  a n s 
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wiErsz ak t y wa rok biEżąCy rok ubiEgły

  powyżej 12 miesięcy  –  –

  b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych 6 170,72 20 712,83

  c. inne 109 022,76 17 191,00

  d. dochodzone na drodze sądowej  –  –

iii inwestycje krótkoterminowe 479 509,37 526 148,21

1  krótkoterminowe aktywa finansowe 479 509,37 526 148,21

  a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

  udziały lub akcje  –  –

  inne papiery wartościowe  –  –

  udzielone pożyczki  –  –

  inne krótkoterminowe aktywa finansowe  –  –

  b. w pozostałych jednostkach 478 281,24 380 443,74

  udziały lub akcje  –  –

  inne papiery wartościowe  –  –

  udzielone pożyczki 478 281,24 380 443,74

  inne krótkoterminowe aktywa finansowe  –  –

  c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 228,13 145 704,47

  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 766,28 145 475,08

  inne środki pieniężne 461,85 229,39

  inne aktywa pieniężne  –  –

2  inne inwestycje krótkoterminowe  –  –

iV krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 241 731,15 2 147 580,47

ang Spółdzielnia dor adców kredy tow ych 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w pln

b i  l  a n s 
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wiErsz ak t y wa rok biEżąCy rok ubiEgły

 aktywa razEm 5 151 045,33 4 295 456,85

a funDusz własny 1 381 429,83 1 268 515,49

i fundusz udziałowy 800 518,20 548 417,30

ii należne wpłaty na fundusz udziałowy -12 000,00 -10 000,00

iii fundusz zasobowy 555 257,92 50 003,48

iV należne wpłaty na fundusz zasobowy -40 500,00 -36 750,00

V fundusz z aktualizacji wyceny  – –

Vi Pozostałe fundusze rezerwowe  – – 

Vii zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

Viii zysk (strata) netto 78 153,71 716 844,71

iX odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  – – 

b. zobowiązania i rEzErwy na zobowiązania 3 769 615,50 3 026 941,36

i rezerwy na zobowiązania 18 077,00 13 737,00

1  rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 077,00 12 796,00

2  rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

  – długoterminowa  –  –

  – krótkoterminowa  –  –

3  Pozostałe rezerwy 0,00 941,00

  – długoterminowe  –  –

  – krótkoterminowe  – 941,00

ii zobowiązania długoterminowe 94 717,11 20 197,76

1  wobec jednostek powiązanych  –  –

2  wobec pozostałych jednostek 94 717,11 20 197,76

  a. kredyty i pożyczki 85 471,68  –

  b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  –  –

  c. inne zobowiązania finansowe 9 245,43 20 197,76

ang Spółdzielnia dor adców kredy tow ych 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w pln
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wiErsz ak t y wa rok biEżąCy rok ubiEgły

  d. inne   

iii zobowiązania krótkoterminowe 3 066 295,16 2 792 991,67

1  wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

  a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00

  – do 12 miesięcy  –  –

  – powyżej 12 miesięcy  –  –

  b. inne  –  –

2  wobec pozostałych jednostek 3 066 295,16 2 792 991,67

  a. kredyty i pożyczki 675 551,27 55 813,78

  b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  –  –

  c. inne zobowiązania finansowe 10 952,33 13 115,87

  d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 2 217 625,71 2 563 663,86

  – do 12 miesięcy 2 213 709,19 2 560 693,57

  – powyżej 12 miesięcy 3 916,52 2 970,29

  e. zaliczki otrzymane na dostawy  –  –

  f. zobowiązania wekslowe  –  –

  g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 78 708,68 140 933,51

  h. z tytułu wynagrodzeń 76 229,76 11 798,05

  i. inne 7 227,41 7 666,60

3  fundusze specjalne  –  –

iV rozliCzEnia miĘDzyokrEsowE 590 526,23 200 014,93

1  ujemna wartość firmy  –  –

2  inne rozliczenia międzyokresowe 590 526,23 200 014,93

  – długoterminowe 455 681,03 9 223,92

  – krótkoterminowe 134 845,20 190 791,01

 Pasywa razEm 5 151 045,33 4 295 456,85

ang Spółdzielnia dor adców kredy tow ych 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w pln

b i  l  a n s 
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