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Katowice, dnia 09 marca 2020 roku  

 

 

 

 

KOMENTRZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW ZA 2019 ROK 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

początek roku to czas podsumowań, analiz oraz nakreślenie najbliższej przyszłości w każdej firmie. Jak 

co roku, nasza Spółka przeprowadza w tym czasie audyt SF za rok poprzedni.  

W naszym sprawozdaniu za 2019 rok wykazaliśmy ujemny wynik na poziomie 935 tys. złotych, 

zaś poziom przychodów ogółem zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku o blisko 27% tj. 

z kwoty 3,266 mln złotych do 4,123 mln złotych. Jest to więc kolejny rok dynamicznego rozwoju 

BREWE Leasing! 

 

Teraz pora na kilku słów komentarza do takiego oznaczenia wyniku. 

Zgodnie z informacjami jakie opublikowaliśmy na temat naszej strategii za 3 lata planujemy 

upublicznienie naszej Spółki. Rozpatrujemy różne warianty i możliwości, jest bardzo 

prawdopodobnym, że niekoniecznie będzie to giełda w Polsce, a raczej w UE. Narzuca to uprzedzające 

działania przed debiutem. W szczególności trzeba zauważyć, iż w prospekcie emisyjnym zamieścimy 

zapewne sprawozdania finansowe za okres 2020-2022 (obowiązują 3 ostatnie lata przed debiutem).  

A zatem rok miniony był również ostatnim z lat, kiedy należało dokonać uprzedzającej analizy 

sytuacji, w tym stosowanych kryteriów księgowych – tak by na ile pozwalają to przepisy Ustawy 

o rachunkowości, zbliżać się do wdrażania standardów MSSF. Dlatego też dość skrupulatnie 

dokonaliśmy przeglądu zapisów w naszych księgach rachunkowych, tak aby w przyszłości nie zostać 

zaskoczonym czy wręcz przymuszonym do dokonania pewnych odpisów aktualizujących czy rezerw 

przy badaniu historycznych danych finansowych już na etapie postępowania prospektowego.  

W związku z tym już w SF za 2019 rok dokonaliśmy istotnych odpisów aktualizujących 

należności co do których istniały wątpliwości odnośnie spłaty – na kwotę 318 tys. złotych, 

przeszacowaliśmy i wdrożyliśmy jeszcze ostrożniejsze kryteria księgowania.  

Niezależnie od tych zmian formalno-księgowych, wprowadziliśmy szereg rozwiązań, w celu rozwoju 

potencjału Spółki – nawet jeżeli wiązały się one z dodatkowymi wydatkami w roku 2019. Większość 

z tych wydatków to pozycje, które można było potraktować jako element aktywów, a nie kosztów. 

Tym niemniej, podjęliśmy decyzję odwrotną tj. tam, gdzie to było w zgodzie z Ustawą o rachunkowość, 

wydatki o charakterze inwestycyjnym traktowaliśmy jako księgowy koszt.  
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Jednak to wszystko spowodowało istotne zmiany w obrazie Spółki w stosunku do lat 

poprzednich, które wymagają omówienia.  

Ważniejsze elementy jakie znalazły odbicie w sprawozdaniu za 2019 rok to: 

• Zmiany w modelu funkcjonowania, oraz zmiany w księgowaniu przychodów. W rezultacie 

obecnie, znaczna część przychodów jest księgowana jako przychody finansowe lub pozostałe 

przychody operacyjne, a nie przychody ze sprzedaży. Ogółem przychody zwiększyły się w stosunku 

do poprzedniego roku o blisko 27% tj. z kwoty 3,266 mln złotych do 4,123 mln złotych. Za nami 

kolejny rok dynamicznego rozwoju.  

• Co warte podkreślenia, wzrost przychodów miał miejsce pomimo wdrożenia przez nas 

bardziej restrykcyjnych kryteriów przyznawania leasingów, jak również ostrzejszych kryteriów 

księgowania przychodów. Zmniejszenie nastąpiło zarówno na poziomie faktycznym: w celu 

maksymalnego obniżenia ryzyka tj. zawierania transakcji z Klientami mającymi dobry standing 

finansowy. Jak również na poziomie księgowym – przez wdrożenie ostrzejszych kryteriów zaliczania 

przychodów. Jednak z powodu wspomnianych, bardziej restrykcyjnych kryteriów i współpracy 

z partnerami o wyższym standingu, nastąpiło zmniejszenie marży. Jesteśmy jednak przekonani, że 

w perspektywie długoterminowej był to ruch właściwy. 

• W połowie roku zakończyliśmy program emisji Obligacji i wprowadziliśmy nowy instrument 

finansowy - KWIT Dochodowy. Ponieśliśmy w związku z tym znaczące nakłady, które zostały 

ostrożnościowo zaliczone w koszty, a nie w aktywa (jako wartości niematerialne i prawne). Te 

nakłady to zbudowanie otoczki prawnej, podatkowej, marketingowej, jak całkowita przebudowa 

struktur sprzedażowych w tym utworzenie platformy transakcyjnej G&J. Ogółem koszt wdrożenia 

nowego produktu to 250 tys. złotych, co obejmuje wynagrodzenia doradców i współpracowników, 

wydatki marketingowe itp. Równocześnie jednak zbudowana struktura pozyskiwania kapitału 

znacząco obniżyła nam koszt pozyskania kapitału – docelowo o kilkaset tysięcy złotych w skali, co 

powinno być widoczne w wynikach lat następnych. Produkt został wdrożony w drugiej połowie roku 

2019 i większość wykazanych w tym roku kosztów finansowych dotyczy jeszcze obligacji.  

• W pierwszym półroczu wprowadziliśmy usługę faktoringu jako bezpiecznego produktu  

z możliwością generowania godziwych marż zarówno przy zakupach surowców lub towarów jak 

i należności naszego klienta. Jak zawsze w takich sytuacjach, wiązało się to z dodatkowymi kosztami, 

jednak uważamy, iż była to wyjątkowo trafna decyzja. Usługa faktoringu rozwija się w tempie 

znacznie wyższym niż leasing, a generowane marże są wyższe. Wdrożenie nowej usługi wiązało się 

z kosztami na poziomie 280 tys. złotych, które również zostały ostrożnościowo zaliczone w koszty, 

a nie w aktywa. 

• W związku z wdrożeniem nowej usługi, zwiększyliśmy tempo pozyskiwania kapitału z rynku, 

co wiązało się z dodatkowymi kosztami pozyskania tegoż kapitału na poziomie około 300 tys.  

złotych – przy czym te koszty będą przynosiły efekty w latach następnych. 

• Wprowadziliśmy do sprzedaży pojedyncze programy-produkty takie jak: „auto na pit”  

z wykorzystaniem uproszczonych procedur kwalifikacji Klienta oraz gwarancją odkupienia go  

z góry po określonej wartości prze dealerów poszczególnych marek.  
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• Trwały przygotowania by wprowadzić w Q1 2020 wynajem długoterminowy samochodów 

osobowych do 3,5 tony, w porozumieniu i współpracy z dużą grupą pośredników leasingowych 

oraz Polską Grupą Samochodową, skupiającą dealerów ok. 10 marek samochodowych. Koszty 

wprowadzenia tych dodatkowych programów to 150 tys. złotych 

• Nastąpiły korzystne zmiany w strukturze finansowania. W szczególności spłata dużej wartości 

obligacji (ponad 5 mln zł), które były papierem krótkoterminowym w stosunku do umów 

leasingowych, oraz wprowadzenie KWIT-u Dochodowego, będącego przecież aktualnie jedynym 

źródłem pozyskiwania finansowania naszej działalności, a który zniwelował potrzebę jego wykupu 

z 15-tu do nawet 66 m-cy. 

 

Jesteśmy w drodze na parkiet i prowadzimy ambitne inwestycje rozwojowe. W związku z tym w naszym 

sprawozdaniu musieliśmy pokazać cały wysiłek inwestycyjny ujęty jako koszt. Ogółem wszystkie 

podane wyżej czynniki nadzwyczajne sięgnęły kwoty niemal 1,3 mln złotych.  Ujęcie ich w koszty 

spowodowało zaksięgowanie w 2019 straty na podanym na wstępie poziomie, ale z pełną 

świadomością, iż to gwarantuje nam, że na etapie postępowania prospektowego zetkniemy się co 

najwyżej z koniecznością przekwalifikowania kosztów jako aktywo, a nie z sytuacją odwrotną. 

Równocześnie jesteśmy przekonani, iż pojęty przez nas intensywny wysiłek inwestycyjny – w podanej 

wyżej kwocie, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Zarząd Spółki 

 

 

 

 


