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Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, w ramach wykonywania obowiązków wynikających 

ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do 

uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 roku 

zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 

roku, niniejszym przekazuje raport miesięczny za maj 2014 r.  
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne 

skutki dla kondycji finansowej spółki oraz wyników finansowych – maj 

2014 r.  

Nowy projekt założeń do noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa 

bankowego został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2014 r. 

Mając na uwadze ocenę pożyczkobiorców i ich zdolność finansową do spłaty zobowiązań, a tym 

samym ograniczenie ryzyka działalności firm pożyczkowych i banków, w projekcie ministerstwa 

zaproponowano zasady wymiany informacji między instytucjami działającymi w sektorze bankowym i 

poza nim, tak aby kredytodawcy mogli korzystać z baz danych, czyli z BIK, na zasadzie wzajemności. 

Podmioty pożyczkowe będą mogły dostarczać informacje i je otrzymywać. Na podstawie wymiany banki 

będą miały informację o zobowiązaniach zaciąganych poza sektorem bankowym, a kredytodawcy 

niebankowi będą wiedzieli, czy klient posiada już zobowiązanie w banku. 

Ostatecznie Ministerstwo Finansów wycofało się z propozycji wprowadzenia rejestru dla 

instytucji pożyczkowych, która była wcześniej obecna w trzech wersjach założeń i popierana przez 

uczestników procesu legislacyjnego. Wprowadzenie rejestru firm pożyczkowych było jedną z 

najważniejszych propozycji projektowanej regulacji Ministerstwa Finansów, a wcześniej rekomendacji 

Komitetu Stabilności Finansowej. Nowe założenia do regulacji zostały przesłane przez Ministerstwo 

Finansów do Komitetu Rady Ministrów w dniu 04.04.2014 r. po uzgodnieniach z Prezesem UOKiK 

mających na celu wyjaśnienie rozbieżności związanych z instytucją rejestru firm pożyczkowych.  

Spółka w przedmiocie rejestru firm pożyczkowych popiera stanowisko  Konferencji 

Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), że brak rejestru uniemożliwi opisanie w sposób pełny i 

jednoznaczny skali rynku, liczby podmiotów prowadzących działalność pożyczkową, skutki 

wprowadzenia nowych regulacji. Rynek pożyczkowy, ze względu na wrażliwy medialnie i społecznie 

obszar działania, wymaga wprowadzenia rejestru. Jego brak prawdopodobnie będzie istotną przeszkodą 

w sprawowaniu efektywnego nadzoru nad rynkiem. Aktualnie podjęty wariant o rezygnacji z rejestru 

może sprawić, że cześć uczestników rynku może mieć pokusę obniżania standardów rynkowych, 

działając poza prawem. Będzie to obniżało wiarygodność nie tylko rzetelnie funkcjonującego sektora 

firm pożyczkowych, ale również całego rynku kredytowego, łącznie z bankowym. 

Projekt regulacji rozszerza na wszystkie sektory rynku finansowego uprawnienia Komisji Nadzoru 

Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi 
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podejrzenie, że działają bez zezwolenia. Zwiększa sankcje karne za prowadzenie działalności bankowej 

bez wymaganego zezwolenia i wprowadza wymogi wykonywania działalności polegającej na udzielaniu 

kredytów konsumenckich i ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w 

umowach pożyczek i kredytów. 

Najważniejsze założenia dla firm pożyczkowych to miedzy innymi: suma kosztów 

pozaodsetkowych kredytu nie będzie mogła przekroczyć 25 proc. całkowitej kwoty kredytu 

konsumenckiego i dodatkowo 30 proc. całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym; 

całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty 

kredytu; wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności stopy 

kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (wynosi ona 4 proc.), co obecnie oznaczałoby, że 

wyniosą one nie więcej niż 24 proc., a limit odsetek za opóźnienie będzie obejmował również opłaty 

związane z windykacją należności; konieczność działania spółki branży pożyczkowej we wskazanej formie 

prawnej - spółka kapitałowa, oraz obowiązek posiadania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 

200 tys. zł, utworzonego ze środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł 

nieudokumentowanych; ponadto osoby zasiadające we władzach takiej spółki muszą wykazać się 

niekaralnością za określone przestępstwa. 

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu ustawy oraz można się spodziewać, 

że w ciągu najbliższych tygodni zostanie przekazana do prac sejmowych. Zmiany prawne mogłyby 

wówczas wejść w życie w drugiej połowie 2014 r. 

 

Za okres styczeń 2013 r. – maj 2014 r. ściągalność pożyczek zawartych w Spółce od początku 

2013 r. wyniosła 79,19%. Wartość należności z tytułu pożyczek zawartych od początku 2013 r. na koniec 

maja 2014 r. wynosi 21.824.225,24 zł. W porównaniu z miesiącem poprzednim Marka S.A. zanotowała 

wzrost o 0,09%. Od 23 lipca 2013 r. do 11 czerwca 2014 r. przy współpracy z Pośrednikami Kredytowymi 

podpisano łącznie 1322 umów o pożyczkę. W tym samym okresie, mając na uwadze restrykcyjną ocenę 

pożyczkobiorców, Spółka nie zaakceptowała 5120 wniosków o pożyczkę od Pośredników Kredytowych. 

W porównaniu z danymi zawartymi w raporcie miesięcznym za miesiąc kwiecień (w okresie od 13 maja 

2014 r. do 11 czerwca 2014 r.) przyrost podpisanych umów przez Pośredników Kredytowych wynosi 122.  

 

Zarząd Marka S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., 

dotyczącego podpisania umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności oraz złożenia do Sądu 

Rejonowego w Białymstoku wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów, 

poinformował, iż w dniu 9 maja 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, 

Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. wpisu zastawu 

rejestrowego w Rejestrze Zastawów. 

Wartość rynkowa zbioru wierzytelności jakie będą zabezpieczać zobowiązania z obligacji serii C 

na dzień 31 maja 2013 r. wynosi 34 880 655,64 zł. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 

zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 1.800.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia). 
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 W raportowanym miesiącu Spółka opublikowała raport okresowy za I kwartał 2014 r. W 

porównaniu z wynikami za I kwartał 2013 roku, Spółka znacznie poprawiła swoje wyniki w I kwartale 

2014 roku. Spółka w tym okresie zanotowała wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży, które stanowią 

4 429,91 tys. zł., czyli o 24,81% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r., kiedy przychody 

ze sprzedaży stanowiły 3 549,2 tys. zł. 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2014 r. jest związany między innymi ze 

zwiększeniem zasięgu terytorialnego działalności operacyjnej poprzez współpracę z Pośrednikami 

Finansowymi przy jednoczesnym utrzymaniu przez Spółkę restrykcyjnej polityki sprzedażowej. 

Restrykcje sprzedażowe dokonane w stosunku do nowych, jak i obecnych klientów, pociągnęło za sobą 

zwiększenie poziomu odrzuconych wniosków o zaciągnięcie pożyczki gotówkowej. Jednocześnie, taka 

polityka automatycznie wyklucza klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań finansowych w 

terminie i wpadają w tzw. spiralę zadłużenia.    

W I  kwartale 2014 r. wysokość podstawowych kosztów operacyjnych wyniosła 2.556,90 tys. zł, 

czyli o 8,47% mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r., co było związane przede wszystkim 

ze zmniejszeniem wartości amortyzacji.  Zmniejszenie to efekt programu optymalizacji kosztowej i 

wprowadzonych zmian w zakresie ograniczania kosztów operacyjnych.  

Spółka w I kwartale 2014 r. wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 1 873,01 tys. zł, który 

jest o 147% wyższy od zysku z okresu porównawczego 2013 r. wynoszącego 755,72 tys. zł.  

Odpisy aktualizacyjne w mniejszym stopniu zaważyły na wynik I kw. 2014 r.  Nastąpił spadek 

pozostałych kosztów operacyjnych o 51,20% w stosunku do odpowiedniego kwartału 2013 r. , tj. z 

1.169,24 tys. zł do 570,55 tys. zł. Łączny przyrost odpisu aktualizującego na koniec I kw. 2014 roku 

wyniósł 435,48 tys. zł. wobec 1 132,20 tys. zł w I kwartale 2013 r. 

Po I kwartale 2014 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1 483,90 tys. zł, a w porównywalnym 

okresie 2013 r. Spółka miała stratę 241,29 tys. zł  

Należy podkreślić, iż między innymi z tytułu powierniczego przelewu pakietu wierzytelności, 

przychody finansowe Spółki w raportowanym okresie osiągnęły wartość 1 130,59 tys. zł przy łącznych 

kosztach finansowych 1 660,33 tys. zł.  

Zysk z działalności gospodarczej w I kwartale 2014 r. wyniósł 954,16 tys. zł natomiast w 

analogicznym okresie 2013 r. Spółka odnotowała stratę 989,97 tys. zł. 

Na 31 marca 2014 r. poziom należności krótkoterminowych wyniósł 50 838,94 tys. zł. Jest to o 

4,56% mniej w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 roku, kiedy poziom ten wyniósł 53.267,03 

tys. zł. 

W wyniku omówionych powyżej czynników w I  kwartale 2014 r. Spółka osiągnęła dodatni wynik 

netto o wartości 527,35 tys. zł. W analogicznym kwartale 2013 r. Spółka odnotowała stratę w wysokości 

1 183,42 tys. zł. 

Zarząd Marka S.A. uważa, że wprowadzone w Spółce restrukturyzacyjne zmiany mają swoje 

odzwierciedlenie w przedstawianych wynikach oraz przyczynią się do wzrostu wartości fundamentalnej 

Spółki i zapewnią jej bezpieczny i stabilny rozwój prowadzonej działalności operacyjnej w 2014 r. 
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Zarząd Spółki w dniu 26 maja 2014 r. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki, które odbędzie się 26 czerwca 2014 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy 

ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Rozpatrzenie: 

a. sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2013, 

b. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2013, 

c. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności spółki za rok 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki wykazanej w sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy 2013, 

d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2013 r. oraz 

przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 

obrotowy 2013. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 

2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2013. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę 

w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem  

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższe raporty bieżące EBI: 

1. W dniu 12.05.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym o ustanowieniu zastawu 

rejestrowego na zbiorze wierzytelności. (22/2014). 

2. Dnia 13.05.2014 r. Zarząd opublikował raport miesięczny za kwiecień 2014 r. (23/2014). 

http://www.markasa.pl/
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3. W dniu 14.05.2014 r. Zarząd opublikował raport okresowy za I kwartał 2014 r. (24/2014). 

4. Dnia 26.05.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 25/2014  o zwołaniu ZWZA na 

dzień 26 czerwca 2014 r. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższe raporty bieżące ESPI: 

1. Dnia 26.05.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie nr 4/2014  o zwołaniu ZWZA na dzień 26 

czerwca 2014 r. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 

w części, miała miejsce w okresie objętym raportem 

Celem emisji Obligacji serii D jest wykorzystanie przez Spółkę środków uzyskanych z Obligacji na: 

1. Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta poprzez zwiększenie kapitału 

obrotowego i inwestycyjnego Emitenta, 

2. Spłatę wybranych przez Spółkę po emisji Obligacji zobowiązań oprocentowanych Spółki. 

 

W raportowanym okresie część środków pozyskanych z emisji Obligacji została wykorzystana na 

zwiększenie portfela pożyczek udzielanych w ramach działalności podstawowej.  

  

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 

w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 

subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin raportu analitycznego 

  

Publikacja raportów: 

 

Miesięczne: 

11.07.2014 – Raport miesięczny czerwiec 2014 r. 
13.08.2014 – Raport miesięczny lipiec 2014 r. 
12.09.2014 – Raport miesięczny sierpień 2014 r. 
13.10.2014 – Raport miesięczny wrzesień 2014 r. 
13.11.2014 – Raport miesięczny październik 2014 r. 
12.12.2014 – Raport miesięczny listopad 2014 r. 
13.01.2015 – Raport miesięczny grudzień 2014 r. 
 

Kwartalne: 
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14.08.2014 – Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. 
14.11.2014 – Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 
 

 

Podstawa prawna:  

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 

– „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

Zarząd Marka S.A.: 
 Prezes Zarządu – Jarosław Konopka   

http://www.markasa.pl/

