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I. ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A. – INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Spółka działa pod firmą: Athena Investments Dom Maklerski Spółka Akcyjna, (dalej: „AIDM S.A.”, 

„Spółka”).  

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000293430 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Adresem siedziby AIDM S.A. są  Katowice (40-158), ul. Jesionowa 22.  

Spółka posługuje się:  

• Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) 951-22-32-712,  

• Numerem REGON 141157850.  

ADIM S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego 

udzielonego decyzją Nr DRK/4020/3/92/100/1/12 z dnia 17 kwietnia 2012 roku.  

Zgodnie z w/w zezwoleniem Spółka prowadzi działalność maklerską określoną w ustawie z dnia 

29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1636 z późn. zm., w 

zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych. 

AIDM S.A. nie posiada spółek zależnych. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 

 

Upowszechnienie niniejszej informacji związane jest ze spełnieniem przez AIDM S.A. obowiązków 

wynikających z przepisów:  

• Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 286), dalej: Ustawa o obrocie 

• aktów wykonawczych do Ustawy o obrocie, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla 

firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 
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finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1111) (dalej: Rozporządzenie 

1111/2018); 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału 

wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i 

oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (Dz. U. 2017 r., poz. 856), 

dalej: Rozporządzenie 856/2017; 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (dalej: Rozporządzenie CRR, CRR);   

• Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów 

organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć 

zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie 2017/565); 

• Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących 

ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 575/2013, z zastrzeżeniem, że zakres podanych 

informacji został ograniczony do pozycji dotyczących AIDM S.A. (dalej: Rozporządzenie 

1423/2013); 

• Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku 

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na 

temat wskaźnika dźwigni finansowej. 

• Polityki informacyjnej AIDM S.A. 

AIDM S.A. upowszechnia podstawowe informacje określone w Tytule II Części 8 Rozporządzenia 

CRR na podstawie zbadanego i zatwierdzonego Sprawozdania Finansowego AIDM S.A.za rok 2018, 

sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku.  

W rozumieniu Rozporządzenia CRR na dzień 31.12.2018 r. działalność AIDM S.A. była działalnością 

nieznaczącą.  

 

III. OKRES OBJĘTY UPOWSZECHNIENIEM INFORMACJI  

Dane zawarte w niniejszej informacji odwołują się do okresu od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i są 

podawane według stanu na dzień 31.12.2018 r., chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 
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IV. CELE I STRATEGIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  

 

Zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk 

 

Celem systemu zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. jest zapewnienie stabilnego oraz ostrożnego 

zarządzania AIDM S.A. poprzez identyfikację wszystkich istotnych czynników ryzyka, ich rzetelny 

pomiar oraz utrzymywanie ryzyka na akceptowalnym poziomie. 

Podział realizowanych przez AIDM S.A. zadań zapewnia niezależność funkcji pomiaru, identyfikacji, 

szacowania, monitorowania oraz kontrolowania ryzyka występującego w prowadzonej przez AIDM 

S.A. działalności maklerskiej od działalności operacyjnej, z której wynika podejmowanie ryzyka.  

Działania podejmowane w ramach systemu zarządzania ryzykiem służą zapewnieniu prawidłowości 

procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów działalności prowadzonej przez AIDM S.A. 

przy zachowaniu ciągłości, efektywności i bezpieczeństwa działania. 

W procesie zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. większość funkcji jest realizowana przez Dyrektora 

Zarządzającego. Istotny udział w procesie zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. pełnią także inne 

organy: Rada Nadzorcza AIDM S.A.,  Zarząd AIDM S.A., oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

czy Inspektor Nadzoru ds. Zgodności Prowadzonej Działalności z Prawem (dalej: Inspektor Nadzoru) 

oraz jednostki audytujące. 

System zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. obejmuje swoim zakresem: 

1. identyfikację (podejmowanie działań mających na celu dostrzeżenie potencjalnych ryzyk, 

na które narażona jest Spółka),  

2. pomiar i ocenę (określenie metod ilościowych bądź jakościowych pomiaru wymogów 

kapitałowych jak i istotności potencjalnych ryzyk),  

3. monitorowanie (okresowe badanie poziomu zidentyfikowanych ryzyk, aktualizacja oceny 

potencjalnych czynników ryzyka, a także weryfikacji i aktualizacji zasad oceny istotności 

poszczególnych rodzajów ryzyk uznanych za istotne w działalności Spółki), 

4. ograniczanie (określenie i zastosowanie działań, które mogą zmniejszyć potencjalny 

negatywny wpływ zidentyfikowanych w działalności Spółki ryzyk),  

5. raportowanie (działania mające na celu dostarczenie informacji na temat systemu 

zarządzania ryzykiem Inspektorowi Nadzoru, Zarządowi AIDM S.A., Radzie Nadzorczej 

AIDM S.A., ale i inwestorom oraz Komisji Nadzoru Finansowego),  

6. podejmowanie decyzji i działań prowadzących do zmiany poziomu i profilu ryzyka oraz 

monitorowanie skutków tych decyzji i działań. 
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System zarządzania ryzykiem w AIDM S.A.  ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji celów w 

odniesieniu do prowadzonej działalności. 

System zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. opiera się na następujących elementach: 

1. Strukturze organizacyjnej dostosowanej do poziomu i profilu ryzyka umożliwiającej 

identyfikację ryzyka występującego w ramach działalności AIDM S.A., a także określającą 

podział kompetencji i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych AIDM S.A., 

2. Metodach identyfikacji i oceny istotności poszczególnych ryzyk, ustalenie zasad pomiaru, metod 

szacowania i alokacji kapitału na pokrycie zidentyfikowanych istotnych ryzyk, monitorowaniu, 

kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka, 

3. Zdefiniowanym apetycie na ryzyko stanowiącym maksymalny poziom ryzyka, który AIDM S.A. 

jest gotowa zaakceptować w bieżącej działalności. 

W oparciu o apetyt na ryzyko ustalane są limity na poszczególne rodzaje ryzyka. Apetyt na 

ryzyko został opracowany na podstawie: 

▪ bieżącego profilu ryzyka działalności AIDM S.A.; 

▪ zdolności ponoszenia ryzyka zdeterminowanej przez sytuację finansową AIDM S.A.; 

▪ tolerancji na ryzyko dla poszczególnych kategorii ryzyka; 

▪ chęci ponoszenia ryzyka przez Zarząd AIDM S.A. w nawiązaniu do celów 

strategicznych/kategorii ryzyka. 

4. Strategiach, politykach i procedurach, okresowo weryfikowanych i aktualizowanych, 

określających podział kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych jednostek 

organizacyjnych AIDM S.A. w procesie zarządzania ryzykiem oraz wzajemne interakcje 

pomiędzy jednostkami, celem zapewnienia niezależności identyfikacji, pomiaru, 

monitorowania i kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka od działalności operacyjnej, z której 

wynika podejmowanie ryzyka,  

5. Informacji zarządczej zawierającej informacje o poziomie i profilu ryzyka wynikającego z 

prowadzonej przez AIDM S.A. działalności, w tym okresowych raportów zatwierdzanych przez 

Zarząd AIDM S.A. i Radę Nadzorczą AIDM S.A. 

6. Audytach przeprowadzanych przez jednostkę audytującą (wewnętrzną lub zewnętrzną) 

zgodnie z przyjętym rocznym planem audytu, kontrolach wewnętrznych z wykorzystaniem 

systemu kontroli funkcjonalnej i samokontroli wykonywanej przez osobę kierującą daną 

jednostką organizacyjną AIDM S.A. oraz  prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania 

ryzykiem. 
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Regulacje wewnętrzne funkcjonujące w ramach systemu zarządzania ryzykiem podlegają 

cyklicznym przeglądom w celu ich dostosowania do zmian profilu ryzyka, wynikającego z 

prowadzonej działalności oraz strategii działania, a także do zmieniającego się otoczenia 

regulacyjnego i rynkowego. Wdrożone procesy zarządzania ryzykiem zapewniają, że wszystkie 

istotne rodzaje ryzyka, na które  AIDM S.A. jest narażona, są identyfikowane i uwzględniane przy 

podejmowaniu decyzji biznesowych. 

W ramach systemu zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. identyfikowane i oceniane jako istotne są 

następujące ryzyka I filaru, tj. ryzyka mogące mieć negatywny wpływ na wynik finansowy i/lub 

poziom funduszy własnych AIDM S.A.: 

- ryzyko kredytowe 

- ryzyko operacyjne 

Pozostałe ryzyka I filaru to jest ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko rynkowe, ryzyko rozliczenia 

oraz ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej zostały uznane za nie istotne. 

W ramach II filaru AIDM S.A. identyfikuje ryzyka nieobjęte filarem I, a które wynikają z 

wewnętrznych procedur systemu zarządzania ryzykiem i zostały uznane za istotne. 

Do ryzyk II filaru zostały zaliczone: 

• Ryzyko biznesowe 

• Ryzyko utraty reputacji 

• Ryzyko płynności 

Przyjęte w AIDM S.A. zasady oceny istotności ryzyk II filaru podlegają okresowej weryfikacji.  

 

Ryzyko Charakterystyka Sposób zarządzania 

Ryzyko kredytowe Ryzyko nieoczekiwanego 

niewykonania zobowiązania 

wobec AIDM S.A. lub 

pogorszenie się zdolności 

kredytowej zagrażającej 

wykonaniu zobowiązania wobec 

AIDM S.A. 

W celu pomiaru ryzyka kredytowego AIDM S.A. 

oblicza kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla 

ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia zgodnie z 

tytułem II i z art. 379 CRR, w odniesieniu do całej 

działalności gospodarczej AIDM S.A.  Dodatkowa 

kontrola ryzyka kredytowego następuje poprzez 

kontrolę ratingów sporządzanych przez 

zewnętrzne instytucje wiarygodności kredytowej 

dla instytucji,  w których AIDM S.A. deponuje 

swoje aktywa, a także monitorowanie 

komunikatów oraz  informacji prasowych 

dotyczących tych instytucji.  
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Ryzyko operacyjne Ryzyko wystąpienia straty w 

AIDM S.A. wynikającej z 

nieodpowiednich lub 

zawodnych procedur 

wewnętrznych, błędów ludzi i 

systemów lub ze zdarzeń 

zewnętrznych, obejmując także 

ryzyko prawne.   

Ryzyko operacyjne kontrolowane jest poprzez 

odnotowywanie skategoryzowanych zdarzeń 

operacyjnych związanych z ryzykiem 

operacyjnym (Key Risk Indicators - KRI). 

Szczegółowe KRI są przyporządkowane do 

poszczególnych kategorii zgodnie z klasyfikacją 

zdarzeń operacyjnych związanych z ryzykiem 

operacyjnym. AIDM S.A. monitoruje informacje 

na temat odnotowanych KRI oraz innych zdarzeń 

operacyjnych związanych z ryzykiem 

operacyjnym w formie miesięcznego raportu. 

Raport, zawiera ocenę istniejących metod 

zapobiegania danego typu zdarzeń operacyjnych 

oraz może zawierać propozycję zmian tych 

metod mających na celu zwiększenie ich 

efektywności. 

Ryzyko biznesowe 

 

Ryzykiem biznesowym jest 

możliwość powstania straty w 

wyniku zanotowania ujemnej 

stopy zwrotu w stosowanych 

przez AIDM S.A. strategiach 

inwestycyjnych. 

AIDM S.A. oblicza wartość ryzyka biznesowego z 

częstotliwością niezbędną do  prawidłowego 

monitorowania ryzyka biznesowego jednakże 

nie rzadziej niż raz w miesiącu biorąc pod uwagę 

takie czynniki jak poziom kosztów stałych, 

wysokość przychodów (całkowitych, z tytułu 

prowizji oraz opłat za zarządzanie aktywami), 

zmiany w krzywej kapitału oraz oczekiwanej 

stopy zwrotu. 

Ryzyko utraty 

reputacji 

Ryzyko bieżącego lub 

oczekiwanego wpływu na wynik 

finansowy Spółki zdarzenia 

reputacyjnego, wynikającego z 

pogorszenia postrzegania 

wizerunku Spółki przez 

klientów, kontrahentów, 

inwestorów, akcjonariuszy, 

nadzorców, regulatorów oraz 

opinię publiczną. Ryzykiem 

utraty reputacji jest możliwość 

powstania straty na skutek 

wycofania zarządzanych 

aktywów przez Klientów w 

wyniku utraty przewagi 

konkurencyjne 

Kontrola ryzyka następuje poprzez porównanie 

osiągniętych wyników inwestycyjnych w 

poszczególnych strategiach inwestycyjnych 

oferowanych przez AIDM S.A. :  

1) z wynikami szeroko pojętej branży asset 

management w kategorii produktów o 

zbliżonym ryzyku inwestycyjnym 

 2) ze stopą pozbawioną ryzyka  

AIDM S.A. oblicza wartość ryzyka reputacji z 

częstotliwością niezbędną do  prawidłowego 

monitorowania ryzyka utraty reputacji jednakże 

nie rzadziej niż raz w miesiącu.  
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Ryzyko płynności  Ryzyko utraty zdolności do 

terminowego wywiązywania się 

z bieżących i przyszłych 

zobowiązań bilansowych i 

pozabilansowych w terminie ich 

wymagalności. 

Ryzykiem płynności jest ryzyko niewywiązania się 

z bieżących zobowiązań w wyniku 

niedopasowania przepływów finansowych. 

Wartość ryzyka płynności jest równa wynikowi 

testu warunków skrajnych dla ryzyka płynności. 

Test warunków skrajnych w zakresie ryzyka 

płynności polega na symulacji wystąpienia 

konieczności natychmiastowej  spłaty wszystkich 

zobowiązań krótkoterminowych za pomocą 

środków pieniężnych i innych aktywów 

pieniężnych. 

 

Źródło: opracowanie własne - Zasady zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi w działalności AIDM 

S.A. według stanu na 31 grudnia 2018 r 

 

Struktura i organizacja systemu zarządzania ryzykiem  

W AIDM S.A. funkcjonuje kompleksowy system zarządzania ryzykiem związany z prowadzoną 

działalnością maklerską oraz procesami i systemami stosowanymi w tej działalności.  

Organizacja funkcji zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. ma na celu opracowanie, wdrożenie metod i 

narzędzi mających na celu właściwą identyfikację i ocenę istotności, pomiar, monitorowanie i 

kontrolę ryzyka, na które narażona jest Spółka w ramach przyjętego apetytu na ryzyko. W ramach 

funkcji zarządzania ryzykiem opracowane i wdrożone zostały odpowiednie strategie, polityki i 

procedury wewnętrzne obejmujące rolę, obowiązki, podział kompetencji poszczególnych 

jednostek organizacyjnych AIDM S.A. w procesie zarządzania ryzykiem oraz wzajemne interakcje 

pomiędzy podmiotami tego procesu.  

W proces zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. zaangażowane są zarówno główne organy AIDM S.A. 

w postaci Zarządu i Rady Nadzorczej, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za identyfikację, 

pomiar, monitorowanie, kontrolę i redukcję ryzyka, jednostki sprawujące funkcje kontrolne, jak i 

wszystkie jednostki biznesowe.   

W procesie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, podstawowy zakres obowiązków 

poszczególnych jednostek organizacyjnych jest następujący:  

1) Dyrektor Zarządzający; 

2) Rada Nadzorcza AIDM S.A.; 

3) Zarząd AIDM S.A.; 

4) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych AIDM S.A.; 
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5) Inspektor Nadzoru; 

6) Zespół audytujący. 

Za koordynację działań objętych systemem zarządzania ryzykiem odpowiedzialny jest Dyrektor 

Zarządzający. 

Do zadań Dyrektora Zarządzającego w zakresie zarządzanie ryzykiem należy w szczególności: 

1) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem; 

2) opracowanie strategii i procedur identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli 

poszczególnych rodzajów ryzyka w poszczególnych jednostkach organizacyjnych AIDM S.A.; 

3) doradzanie Zarządowi AIDM S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem; 

4) obliczanie wartości poszczególnych rodzajów ryzyka; 

5) obliczanie i kontrolowanie wymogu w zakresie kapitału założycielskiego AIDM S.A. 

6) obliczanie i kontrolowanie wymogów w zakresie funduszy własnych; 

7) ustalanie i kontrolowanie wymogu w zakresie kapitału wewnętrznego; 

8) przeprowadzanie testów warunków skrajnych; 

9) sporządzanie miesięcznego raportu z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w 

AIDM S.A.; 

10) przekazywanie Zarządowi AIDM S.A. raz do roku pisemnego sprawozdania z 

funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem zawierającego w szczególności wskazanie 

środków podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem. 

Do zadań Rady Nadzorczej AIDM S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem należy: 

1) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. i 

strategią AIDM S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem; 

2) określenie ogólnego poziomu ryzyka, do którego dostosowywane są limity wewnętrzne 

poziomów ryzyka przyjęte przez AIDM S.A.; 

3) ocena i zatwierdzenie przeglądu ICAAP; 

4) ocena i zatwierdzenie progu istotności ryzyka; 

5) ocena i zatwierdzenie rodzajów i wysokości limitów wewnętrznych; 

6) ocena i zatwierdzenie deklaracji apetytu na ryzyko; 
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7) zatwierdzenie system zarządzania ryzykiem; 

8) prawo dostępu do informacji na temat ryzyka związanego z działalnością AIDM S.A., w 

szczególności  prawo żądania informacji od osób wykonujących w AIDM S.A. funkcje w 

zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądania wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych 

świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz AIDM S.A. 

 
Do zadań Zarządu AIDM S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem należy: 

1) zatwierdzenie strategii i procedur identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli 

poszczególnych rodzajów ryzyka; 

2) przekazywanie Radzie Nadzorczej AIDM S.A. raz do roku pisemnego sprawozdania z 

funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem; 

3) sporządzanie i przekazywanie Radzie Nadzorczej AIDM S.A. raz do roku przeglądu ICAAP; 

4) określenie progu istotności ryzyka oraz jego okresowej weryfikacji; 

5) podejmowanie działań mających na celu niwelację ryzyka istotnego do akceptowalnego 

poziomu; 

6) w przypadku zidentyfikowania nowego rodzaju ryzyka istotnego podejmowanie działań 

mających na celu  zaimplementowanie metod identyfikacji, pomiaru, monitorowania i 

kontroli tego ryzyka do Systemu; 

7) sporządzenie deklaracji apetytu na ryzyko; 

8) komunikowanie kierownikom jednostek organizacyjnych AIDM S.A. deklaracji apetytu na 

ryzyko celem jego uwzględnienia w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych AIDM 

S.A.; 

9) przekazywanie Dyrektorowi Zarządzającemu ogólnych zaleceń i wniosków dotyczących 

systemu zarządzania ryzykiem; 

10) zatwierdzenie uchwalenie rodzajów i wysokości limitów wewnętrznych; 

11) określenie sytuacji, w których dopuszczalne jest przekroczenie limitów wewnętrznych oraz 

sposobu postępowania w przypadku ich przekroczenia. 

Do zadań Dyrektora jednostki organizacyjnej AIDM S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem należy: 

1) opracowanie na wniosek Dyrektora Zarządzającego propozycji w zakresie strategii i 

procedur identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka 

występujących w danej jednostce organizacyjnej; 
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2) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, a w szczególności zatwierdzonych przez Zarząd 

AIDM S.A. strategii i procedur identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli 

poszczególnych rodzajów ryzyka występujących w danej jednostce organizacyjnej; 

3) przekazywanie Dyrektorowi Zarządzającemu informacji na temat odnotowanych zdarzeń 

operacyjnych związanych z ryzykiem operacyjnym; 

4) przekazywanie Dyrektorowi Zarządzającemu informacji niezbędnych do opracowania 

miesięcznego raportu na temat funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w AIDM 

S.A.; 

5) zgłaszanie z własnej inicjatywy wniosków dotyczących ulepszenia bieżącego systemu 

zarządzania ryzykiem wraz z uzasadnieniem; 

6) przekazywanie Dyrektorowi Zarządzającemu informacji o wystąpieniu zdarzeń o 

negatywnych bieżących lub potencjalnych skutkach finansowych nie objętych 

monitorowaniem w ramach bieżącego systemu zarządzania ryzykiem; 

7) komunikowanie podległym pracownikom deklaracji apetytu na ryzyko celem jego 

uwzględnienia w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych AIDM S.A. 

Do zadań Inspektora Nadzoru w zakresie zarządzania ryzykiem należy: 

1)  przeprowadzanie niezależnych przeglądów w zakresie oceny adekwatności I skuteczności 

systemu zarządzania ryzykiem,   

2) udział przy wdrożeniu i optymalizacji procesów mających na celu identyfikację, ocenę, 

monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka w AIDM S.A.  

Do zadań Zespołu Adytującego w zakresie zarządzania ryzykiem należy: 

1)  badanie i ocena prawidłowości i skuteczności procesu zarządzania ryzykiem i procesu 

szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, polityki zarządzania kapitałem,  

2) formułowanie rekomendacji mające na celu usunięcie nieprawidłowości oraz usprawnienie 

powyższych procesów 

 

Zakres i charakter systemów raportowania i pomiaru ryzyka  

AIDM S.A. posiada regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania danym rodzajem ryzyka oraz 

szacowania kapitału wewnętrznego na pokrycie istotnych ryzyk, w tym w szczególności podziału 

obowiązków w zakresie identyfikacji, monitorowania, pomiaru oraz zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka stosownie do struktury organizacyjnej AIDM S.A.  
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Ponadto regulacje wewnętrzne określają zakres informacji, częstotliwość raportowania w zakresie 

danego rodzaju ryzyka, w tym wykorzystania limitów wewnętrznych w zakresie danego rodzaju 

ryzyka oraz przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi AIDM S.A. 

Proces sprawozdawczości wewnętrznej obejmuje cykliczne przekazywanie Zarządowi AIDM S.A. i 

Radzie Nadzorczej AIDM S.A. informacji w zakresie zarządzania ryzykiem. Za pomiar i raportowanie 

ryzyka oraz za proces wyliczania wymogów z tytułu adekwatności kapitałowej  odpowiedzialny jest 

Dyrektor Zarządzający, który jednocześnie pełni funkcję Członka Zarządu AIDM S.A. 

odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. 

Celem sprawozdawczości wewnętrznej jest udostępnienie niezbędnych i rzetelnych informacji o 

poziomie podejmowanego oraz już podjętego ryzyka. Proces sprawozdawczy w zakresie stopnia 

wykorzystania poszczególnych limitów wewnętrznych obejmuje także jednostki biznesowe 

odpowiedzialne za podejmowanie ryzyka, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji 

biznesowych. 

Raportowanie dotyczące zarządzania ryzykiem obejmuje dwa systemy: 

1) systemu sprawozdawczości zewnętrznej - informacji przekazywanych do Komisji Nadzoru 

Finansowego, w tym COREP i MDF; 

2) systemu sprawozdawczości wewnętrznej –zapewniającej Zarządowi AIDM S.A. informacje 

niezbędne dla procesu zarządzania Spółką oraz umożliwiające Radzie Nadzorczej AIDM S.A. 

nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem. 

 

Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenia na temat adekwatności ustaleń dotyczących 

zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. 

Oświadczenie Zarządu AIDM S.A. zawarte zostało w załączniku nr 1. 

 

Zatwierdzone przez organ zarządzający zwięzłe oświadczenie na temat ryzyka Zatwierdzone przez 

Zarząd AIDM S.A. oświadczenie na temat profilu ryzyka związanego ze strategią działalności AIDM 

S.A.zawarte zostało w załączniku nr 2. 
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V. ZASADY ZARZĄDZANIA 

 

Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organów zarządzających  

Na dzień  31.12.2018 r. członkowie organów zarządzających w AIDM S.A. zajmowali dwa stanowiska 

dyrektorskie. 

 

Polityka rekrutacyjna  dotycząca wyboru członków organu zarządzającego  

W odniesieniu do polityki rekrutacji dotyczącej wyboru członków organu zarządzającego oraz 

rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej, AIDM S.A. przestrzegała 

przyjętych przez Zarząd AIDM S.A. oraz Radę Nadzorczą AIDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla 

Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

W 2018 r. Zarząd AIDM S.A. składał się z dwóch Członków, których powoływanie i odwoływanie 

należało do kompetencji Rady Nadzorczej AIDM S.A. 

W procesie wyboru członków organu zarządzającego Rada Nadzorcza AIDM S.A. kierowała się  

kryteriami wyboru, które miały gwarantować  rękojmię należytego wykonywania powierzonych im 

obowiązków, posiadanie kompetencji do prowadzenia spraw instytucji nadzorowanej wynikające z: 

1. wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów 

zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej), 

2. doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych 

stanowisk),  

3. umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji.  

Indywidualne kompetencje poszczególnych członków organu zarządzającego zapewniają 

odpowiedni poziom kolegialnego zarządzania instytucją nadzorowaną. AIDM S.A. w procesie 

rekrutacji członków organu zarządzającego przestrzega obowiązujących przepisów i praktyk. W toku 

sprawowania funkcji, Rada Nadzorcza AIDM S.A. bada spełnienie przez członków Zarządu AIDM S.A. 

wymogów, o których mowa w art. 103 ust. 1 -1 h Ustawy o obrocie.  

 

Strategia dotycząca zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego  

W AIDM S.A. doborem odpowiednich kandydatów na stanowiska zarządzające zajmuje się Rada 

Nadzorcza AIDM S.A. Członkowie organu zarządzającego wybierani są stosownie do funkcji, 
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wielkości obszaru podlegającego kierowaniu, zakresu i charakteru dedykowanych do wykonywania 

w tym obszarze zadań. 

W zakresie strategii zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego, jego 

celów i wszelkich odpowiednich zadań w 2018 r. miały zastosowanie Zasady Ładu Korporacyjnego 

dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i przyjęte przez Zarząd 

AIDM S.A. oraz Radę Nadzorczą AIDM S.A.  

Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie członków organu zarządzającego były odpowiednie do 

obszaru działalności i odpowiedzialności nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych. 

Członkowie organu zarządzającego reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy specjalistycznej 

oraz zróżnicowane doświadczenia zawodowe. Podział kompetencji znajdował odzwierciedlenie w 

strukturze organizacyjnej.  

Reasumując, odnosząc się do wymogów, określonych w art. 103 ust. 1a i 1b Ustawy o obrocie, w 

skład Zarządu AIDM S.A.  wchodziły osoby posiadające wiedzę, kompetencje i doświadczenie 

niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem 

zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności, 

Wdrożona została również Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej Athena Investments Dom Maklerski S.A. zatwierdzona Uchwałą 

Zarządu nr 16/09/2018 z dnia 24.09.2018 roku. 

Komitet ds. ryzyka  

Z uwagi na niewielkie rozmiary i prostą strukturę  organizacyjną AIDM S.A., a także z uwagi na 

nieskomplikowany charakter, relatywnie niewielką skalę i niski poziom złożoności działalności 

prowadzonej przez AIDM S.A., na dzień 31 grudnia 2018 r. nie działał w AIDM S.A. Komitet ds. 

ryzyka. 

Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego 

Funkcjonujące w AIDM S.A. regulacje wewnętrzne przewidują sporządzanie i przekazywanie 

Zarządowi AIDM S.A. przez Dyrektora Zarządzającego miesięcznych raportów ryzyka informujących 

o poziomie i profilu ryzyka  w AIDM S.A. oraz rocznego sprawozdania z funkcjonowania systemu 

ryzyka w AIDM S.A. 
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VI. FUNDUSZE WŁASNE 

 

Pełne uzgodnienie pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych Tier I, pozycji 

Tier II, jak również filtrów i odliczeń stosowanych na mocy przepisów art. 32-35, 36, 56, 66 

oraz 79 w odniesieniu do funduszy własnych instytucji oraz bilansu w zbadanym 

sprawozdaniu finansowym instytucji 

 

1. Opis podstawowych składników funduszy własnych 

Poniższe dane liczbowe przedstawiające strukturę funduszy własnych AIDM S.A. Zostały 

przygotowane według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 
FUNDUSZE WŁASNE (ART 437 CRR) wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

Lp Nr identyfikacyjny Pozycja Wartość 

1 1 FUNDUSZE WŁASNE 418 914,62 

2 1.1 KAPITAŁ TIER I 416 582,93 

3 1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 416 582,93 

4 1.1.1.1 
Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał 
podstawowy Tier I 

735 000,00 

5 1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 735 000,00 

6 1.1.1.2 Zyski zatrzymane -399  613,69 

7 1.1.1.2.1 Zyski zatrzymane w poprzednich latach -399  613,69 

8 1.1.1.2.2 Uznany zysk lub uznana strata 0,00 

9 1.1.1.2.2.1 
Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom 
jednostki dominującej 

715 292,47 

10 1.1.1.2.2.2 
(–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub 
nieuznanego zysku rocznego 

- 715 292,47 

11 1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody 0,00 

12 1.1.1.4 Kapitał rezerwowy i zapasowy 91 443,62 

13 1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 0,00 

14 1.1.1.6 
Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w 
kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw 
nabytych 

0,00 

15 1.1.1.7 Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I 0,00 
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16 1.1.1.8 
Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych 
udziałów mniejszości 

0,00 

17 1.1.1.9 
Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów 
ostrożnościowych 

0,00 

18 1.1.1.10 (–) Wartość firmy 0,00 
 

19 1.1.1.11 (–) Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 
 

20 1.1.1.12 

(–) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic 
przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu 
podatku dochodowego 

10 247,00 

21 1.1.2 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I 0 
 

22 1.2 KAPITAŁ TIER II 2 331,69 

23 1.2.1 
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 
kwalifikujące się jako kapitał Tier II 

2 331,69 

24 1.2.1.1 
Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki 
podporządkowane 

2 331,69 

 

2. Główne cechy instrumentów zaliczanych do funduszy własnych  

1.1.1.1.1. Opłacone instrumenty finansowe 

Pozycja ta jest równa kapitałowi podstawowemu Spółki, który składa się z następujących składników: 

Seria/ 

emisja 

Rodzaj 

akcji 

Rodzaj 

uprzywilejowania 

Wartość 

nominalna 

jednej akcji 

Liczba akcji 

[szt.] 

Wartość 

serii/emisji 

wg wartości 

nominalnej 

Sposób 

pokrycia 

kapitału  

Data 
rejestracji 

 Seria A  
 akcje 

imienne  

 

uprzywilejowanie 

w stosunku do 

prawa głosu - 2 

głosy na jedną 

akcję  

5 000,00 100,00 500 000,00 gotówka 
15-10-2007 

 Seria B  
 akcje 

imienne  

 

uprzywilejowanie 

w stosunku do 

prawa głosu - 2 

głosy na jedną 

akcję  

5 000,00 20,00 100 000,00 gotówka 06-04-2009 
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 Seria C  
 akcje 

imienne  

 

uprzywilejowanie 

w stosunku do 

prawa głosu - 2 

głosy na jedną 

akcję  

5 000,00 13,00 65 000,00 gotówka 18-06-2015 

 Seria D  
 akcje 

imienne  

 

uprzywilejowanie 

w stosunku do 

prawa głosu - 2 

głosy na jedną 

akcję  

5 000,00 14,00 70 000,00 gotówka 09-02-2017 

 Liczba akcji 

razem:      147,00 735 000,00    

 Kapitał razem:       735 000,00    

 

3. Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych zaprezentowanych w 

Sprawozdaniu Finansowym za 2018 r. 

  Seria A Seria B Seria C Seria D 

Emitent AIDM S.A. AIDM S.A. AIDM S.A. AIDM S.A. 

Unikatowy 
identyfikator 

1-100 1-20 1-13 1-14 

Prawo lub prawa 
właściwe, którym 

podlega instrument 

polskie polskie polskie polskie 

Ujmowanie w kapitale regulacyjnym 

Zasady przejściowe 
określone w 

rozporządzeiu CRR 

Kapitał 
podstawowy  

Tier I 

Kapitał 
podstawowy  

Tier I 

Kapitał 
podstawowy  

Tier I 

Kapitał 
podstawowy  

Tier I 

Zasady określone w 
rozporządzeniu CRR 

obowiązujące po 
okresie przejściowym 

Kapitał 
podstawowy  

Tier I 

Kapitał 
podstawowy  

Tier I 

Kapitał 
podstawowy  

Tier I 

Kapitał 
podstawowy  

Tier I 

Kwalifikowane na 
poziomie 

jednostkowym lub 
(sub-) 

skonsolidowanym /na 

Poziom 
jednostkowy 

Poziom 
jednostkowy 

Poziom 
jednostkowy 

Poziom 
jednostkowy 
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poziomie 
jednostkowym oraz 

(sub-) 
skonsolidowanym 

Rodzaj instrumentu 
(rodzaje określone 
przez każdy system 

prawny) 

Akcje imienne 
uprzywilejowane 

Akcje imienne 
uprzywilejowane 

Akcje imienne 
uprzywilejowane 

Akcje imienne 
uprzywilejowane 

Kwota uznana w 
kapitale regulacyjnym 

(według stanu na 
ostatni dzień 

sprawozdawczy)-zł 

500000 100000 65000 70000 

Wartość nominalna 
instrumentu - w zł 

5000 5000 5000 5000 

Cena emisyjna - w zł 5000 5000 5000 5000 

Cena wykupu nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Klasyfikacja księgowa 
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

podstawowy 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
podstawowy 

Pierwotna data emisji 15-10-2007 13-03-2009 18-06-2015 29-09-2016 

Wieczyste lub 
terminowe 

wieczyste Wieczyste wieczyste wieczyste 

Opcja wykupu na 
żądanie emitenta 

podlegająca 
wcześniejszemu 

zatwierdzeniu przez 
organ nadzoru 

nie  nie  nie  nie  

Termin wykupu 
opcjonalnego, terminy 
wykupu warunkowego 

oraz kwota wykupu 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Kolejne terminy 
wykupu, jeśli dotyczy 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

VII. WYMOGI KAPITAŁOWE  

 

Obowiązek przestrzegania wymogów ostrożnościowych zawartych w Rozporządzeniu CRR (w tym 

dokonywania kalkulacji związanych z adekwatnością kapitałową) wynika z zaklasyfikowania AIDM 

S.A. jako „firmy inwestycyjnej” w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia CRR. 
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Metody stosowane do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego  

W AIDM S.A. wdrożono proces monitorowania i oceny adekwatności kapitału wewnętrznego – 

proces ICAAP, który został zatwierdzony przez Zarząd AIDM S.A. oraz Radę Nadzorczą AIDM S.A. 

AIDM S.A. szacuje kapitał wewnętrzny potrzebny na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka 

występujących w działalności AIDM S.A. 

Fundusze własne AIDM S.A. utrzymywane są na poziomie zapewniającym bezpieczne 

funkcjonowanie, stosownie do skali podejmowanego ryzyka. Kwota funduszy własnych uznawana 

jest za adekwatną, jeśli pokrywa z nadwyżką całkowity kapitał wewnętrzny. 

AIDM S.A. wylicza i monitoruje wymogi w zakresie funduszy własnych o których mowa w art. 92 

Rozporządzenia CRR.  

W okresie sprawozdawczym AIDM S.A. nie stosowała odstępstwa o którym mowa w art. 94 

Rozporządzenia CRR i wyznaczała łączną kwotę ekspozycji na ryzyko zgodnie z art. 92 ust. 3 

Rozporządzenia CRR. 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 3 778 077,63 zł. 

i obejmowała: 

• kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego, kalkulowanej przy 

zastosowaniu metody standardowej o której mowa w części trzeciej Rozporządzenia CRR – 

346 487,81 zł, 

• kwotę ekspozycji na ryzyko rynkowe kalkulowane przy zastosowaniu przepisów art. 336, 

339, 342-343, 348, 351-354, 360 Rozporządzenia CRR – 1 329,09 zł, 

• kwotę ekspozycji na ryzyko operacyjne, kalkulowanej przy zastosowaniu metody 

wskaźnika bazowego – 0,00 zł, 

• dodatkową kwotę ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich. 

Dodatkowo przeprowadzany w AIDM S.A. przegląd Procesu Oceny Adekwatności Kapitału 

Wewnętrznego (ICAAP), zapewnia utrzymanie poziomu kapitału wewnętrznego AIDM S.A. w 

wysokości adekwatnej do jego profilu ryzyka oraz poziomu funduszy własnych w bezpiecznej 

relacji do wymogów kapitałowych z tytułu ryzyk I i II filaru. Wszystkie te działania są dostosowane 

odpowiednio do charakteru, skali i złożoności działalności AIDM S.A. 

Jak wskazywano powyżej, proces oceny kapitału wewnętrznego stanowi integralną część systemu 

zarządzania w AIDM S.A. oraz podejmowania decyzji o charakterze zarządczym. Uwzględnia on 

zakres działalności AIDM S.A., jest zintegrowany z system zarządzania ryzykiem, procesem 

planowania finansowego oraz stanowi nieodłączną część podejmowania decyzji zarządczych.  
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Proces wyznaczania kapitału wewnętrznego jest adekwatny do charakteru, skali i złożoności 

działalności AIDM S.A. 

W 2018 roku AIDM S.A. nie naruszyła norm adekwatności kapitałowej określonych w 

Rozporządzeniu CRR oraz innych norm określonych przepisami w szczególności norm, o których 

mowa w art. 92 ust. 1 Rozporządzenia CRR lub w art. 110e ust. 2 Ustawy o obrocie z 

uwzględnieniem narzutów nadzorczych, o których mowa w art. 110y ust. 3 Ustawy o obrocie. 

W ramach procesu szacowania kapitału wewnętrznego AIDM S.A. identyfikowała następujące 

ryzyka: 

Ryzyko Poziom istotności ryzyka 

ryzyko kredytowe  istotne 

ryzyko operacyjne  istotne 

ryzyko biznesowe rynkowe  istotne 

ryzyko utraty reputacji  istotne 

ryzyko płynności  istotne 

 

Ponadto AIDM S.A. w ramach przeprowadzania testów warunków skrajnych tworzy dodatkowy 

bufor kapitałowy, który jest uwzględniany w kalkulacji kapitału wewnętrznego.  Bufor ten jest 

traktowany jako bufor bezpieczeństwa i alokowany jest na pokrycie niezidentyfikowanych 

kategorii ryzyka. 

Na dzień 31.12.2018 r. kapitał wewnętrzny w AIDM S.A. oszacowano na kwotę 299 580,93 zł .  

Kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji 

określonych w art. 112 CRR  

W celu obliczenia kwot ekspozycji wyrażonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego w AIDM S.A. 

stosowano metodę standardową, określoną w części Trzeciej, Tytuł II, Rozdział 2 Rozporządzenia 

CRR. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem  (w tym 8% ekspozycji 

ważonej ryzykiem ) AIDM S.A. w podziale na poszczególne klasy aktywów kształtował się następująco: 
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Klasy ekspozycji 

RYZYKO KREDYTOWE 

Wartość ekspozycji 
Wartość ekspozycji 

ważonych ryzykiem 

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych 

0 0 

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub 
władz lokalnych 

0 0 

Ekspozycje wobec podmiotów sektora 
publicznego  

0 0 

Ekspozycje wobec wielostronnych banków 
rozwoju 

0 0 

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych 
0 0 

Ekspozycje wobec instytucji 
1 461 452,83 294 729,51 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 
51 758,30 51 758,30 

Ekspozycje detaliczne 
0,00 0,00 

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach 

0,00 0,00 

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania  

0,00 0,00 

Pozycje związane ze szczególnie wysokim 
ryzykiem 

0,00 0,00 

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 
0,00 0,00 

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i 
przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową 
ocenę kredytową  

0,00 0,00 

Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami 
zbiorowego inwestowania 

0,00 0,00 

Ekspozycje kapitałowe 
0,00 0,00 

Inne pozycje 
0,00 0,00 

RAZEM 
1 513 211,13 346 487,81 
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Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka łącznie i w rozbiciu 

na poszczególne jego rodzaje  

 

ADIM S.A. oblicza łączną kwotę ekspozycji zgodnie z Artykułem 95 ust. 2 CRR. Łączna kwota 

ekspozycji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 3 778 077,63  zł. 

 

VIII. BUFORY KAPITAŁOWE 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. AIDM S.A. nie była zobowiązana do ujawniania informacji dotyczących 

przestrzegania wymogów w zakresie bufora antycyklicznego, o którym mowa  w Tytule VII, 

Rozdział 4 Dyrektywy 2013/35/UE . 

 

IX. WSKAŹNIKI GLOBALNEGO ZNACZENIA SYSTEMOWEGO  

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. AIDM S.A. nie była zobowiązana do ujawniania informacji dotyczących 

wskaźnika globalnego znaczenia systemowego bowiem nie była globalną instytucją o znaczeniu 

systemowym. 

 

X. KORZYSTANIE Z ECAI  

 

W 2018 roku na potrzeby kalkulacji kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego 

AIDM S.A. korzystała z ocen wiarygodności kredytowej przyznawanych przez zewnętrzne instytucje 

oceny wiarygodności kredytowej. 

AIDM S.A. wykorzystywała oceny kredytowe sporządzane przez agencję Moody’s. 

 

XI. POLITYKA W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ  

 

Sposób opracowania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji polityki zmiennych składników 

wynagrodzeń 
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Polityka zmiennych składników wynagrodzeń w AIDM S.A. (dalej: Polityka) jest jednym z 

elementów polityki wynagrodzeń AIDM S.A. Ma ona na celu prawidłowe i skuteczne zarządzanie 

ryzykiem, w tym zniechęcanie do podejmowania ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany 

przez AIDM S.A., wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności przyjętej przez AIDM S.A. 

oraz wspieranie procesu zapobiegania konfliktom interesów. 

Polityka została opracowana w AIDM S.A. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w 

tym Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez 

dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze (Dz. U. Nr 263, poz. 1569) (dalej: Rozporządzenie), Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia 

instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca 

dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej 

(UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamenty Europejskiego i 

Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do 

kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalenia kategorii pracowników, 

których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 648/2012. 

Raz w roku AIDM S.A. dokonuje przeglądu i ewentualnej aktualizacji  Polityki, a następnie 

przygotowuje i przedstawia Radzie Nadzorczej jej wyniki. Rada Nadzorcza zatwierdza aktualizację 

oraz dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania, sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu 

działania Spółki.  

Polityka uwzględnia wielkość AIDM S.A. jako domu maklerskiego, ryzyko związane z jego 

działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności działalności 

prowadzonej przez AIDM S.A.. 

AIDM S.A., w rozumieniu Rozporządzenia nie jest znaczącym domem maklerskim, co oznacza że w 

związku z powyższym, a także w związku z postanowieniem art. 110v ust. 8 Ustawy o obrocie 

biorąc pod uwagę definicję znaczącego domu maklerskiego oraz po przeanalizowaniu wielkości, 

struktury organizacyjnej, charakteru, zakresu i złożoności działalności prowadzonej przez AIDM 

S.A., nie ustanowiono Komitetu do spraw wynagrodzeń. Nie ma też zastosowania § 6 pkt 6 i 7 tego 

Rozporządzenia. 

Kryteria i sposób kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń  

Przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia odbywa się na podstawie oceny 

indywidualnych efektów pracy osób zajmujących Stanowisko Kierownicze i danej jednostki 

organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników biznesowych AIDM S.A.. Przy ocenie 
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indywidulanych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. Ocena 

wyników powinna być oparta o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku 

osób zatrudnionych krócej niż 3 lata – o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby 

faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników AIDM S.A. była rozłożona na 

okres uwzględniający cykl koniunkturalny oraz ryzyko wynikające z prowadzonej działalności. 

1. Gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia, które nie podlegają postanowieniom 

niniejszej Polityki oraz Rozporządzenia, dla osób zajmujących Stanowiska Kierownicze, mogą 

mieć jedynie charakter wyjątkowy i mogą być przyznawane jedynie w momencie nawiązania 

stosunku pracy i ograniczają się do pierwszego roku zatrudnienia. 

2. Wynagrodzenie przypadające z tytułu rozwiązania umowy o pracę z osobą zajmująca 

Stanowisko Kierownicze, powinno odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość w ciągu 

co najmniej ostatnich trzech lat zajmowania Stanowiska Kierowniczego w AIDM S.A., a w 

przypadku osób zajmujących stanowisko kierownicze krócej niż trzy lata – za okres od momentu 

objęcia tego stanowiska 

3. W przypadku, jeżeli wynagrodzenie osób zajmujących Stanowiska Kierownicze, jest podzielone 

na składniki stałe i zmienne, stałe składniki powinny stanowić na tyle dużą część całkowitego 

wynagrodzenia, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych 

składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie. 

4. Wysokość przyznawanych zmiennych składników wynagrodzeń nie może ograniczać zdolności 

AIDM S.A. do zwiększania jego bazy kapitałowej. 

5. W przypadku osób zajmujących Stanowiska Kierownicze nie wchodzących w skład Zarządu 

decyzje dotyczące poszczególnych składników wynagrodzenia oraz innych parametrów 

określonych niniejszą Polityką są podejmowane przez Zarząd 

6. W przypadku osób zajmujących Stanowiska Kierownicze wchodzących w skład Zarządu decyzje 

dotyczące poszczególnych składników wynagrodzenia oraz innych parametrów określonych 

niniejszą Polityką są podejmowane przez Radę Nadzorczą. 

7. Zmienne składniki wynagrodzenie są przyznawane i wypłacane, gdy odpowiadają sytuacji 

finansowej AIDM S.A. oraz są uzasadnione wynikami finansowymi, efektami pracy danej 

jednostki organizacyjnej oraz efektami pracy osoby zajmującej Stanowisko Kierownicze, przy 

czym wysokość zmiennych składników wynagradzania może być zmniejszana, a ich wyplata 

wstrzymywana w sytuacji wykazania trwalej straty bilansowej przez AIDM S.A. 

8. Osoby zajmujące Stanowiska Kierownicze podlegające niniejszej Polityce są zobowiązane do 

niekorzystania z osobistych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących 

wynagrodzenia i odpowiedzialności w celu podważenia skutków uwzględnienia ryzyka w 

mającym do nich zastosowanie systemie wynagradzania. Odpowiednie zapisy znajdować się 
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będą w umowach o pracę lub innych umowach o podobnym charakterze z osobami objętymi 

zapisami niniejszej Polityki. 

Osoby zajmujące Stanowiska Kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą 

wewnętrzną i badaniem zgodności działalności AIDM S.A. z prawem są wynagradzane wyłącznie za 

osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji. 

Informacje ilościowe 

Informacje ilościowe ogółem o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze w 

podziale na grupę obejmującą osoby wchodzące w skład Zarządu AIDM S.A., osoby pełniące 

funkcje kierownicze, zawierają  

a) wysokość wynagrodzenia za 2018 rok, w podziale na stałe i zmienne składniki 

wynagrodzeń oraz liczbę osób, które je otrzymały,  

b) formę wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń przez wskazanie zmiennych 

składników wynagrodzenia i ich wysokości płatnych w gotówce lub instrumentach finansowych,  

przedstawia poniższa tabela nr 1 

 Wysokość wynagrodzenia za 2018 rok  

Grupa 

Liczba osób objętych 

Polityką/liczba osób 

objętych Polityką, 

które otrzymały 

wynagrodzenie 

zmienne 

Wynagrodzenia 

ogółem 

 

Stałe składniki 

wynagrodzeń 

 

Zmienne 

składniki 

wynagrodzeń 

 

 

Osoby wchodzące 

w skład Zarządu, 
2/0 146 929,80 146 929,80 0,00 

 

Pozostałe osoby 

zajmujące 

stanowiska 

kierownicze i 

mające istotny 

wpływ na poziom 

ryzyka w AIDM 

S.A. 

3/1 103 832,70 92 432,70 11 400,00 
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Informacje ilościowe ogółem o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska zawierająca dane 

dotyczące wysokości przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń za 2018 rok, które:  

a) nie zostały wypłacone w całości lub części, z podaniem kwoty wypłaconej i niewypłaconej-

wszystkie zmienne składniki wynagrodzeń zostały wypłacone w całości 

b) zostały obniżone w związku ze zmianami związanymi z korektą wyników domu maklerskiego, 

z podaniem kwoty wypłaconej – nie dotyczy 

c) zostały wypłacone w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania pracy- nie 

dotyczy. 

 

Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR 

 W 2018 roku żaden z pracowników AIDM S.A., których działania mają istotny wpływ na profil 

ryzyka AIDM S.A. nie otrzymał wynagrodzenia większego lub równego kwocie 1 mln EUR.  

 

XII. DŹWIGNIA FINANSOWA  

 

Wartość wskaźnika dźwigni wyliczana jest zgodnie z metodologią art. 429 ust. 2 Rozporządzenia 

CRR, jako średnia arytmetyczna miesięcznych wskaźników dźwigni z danego kwartału, jako miara 

kapitału przyjmując kapitał Tier I. AIDM S.A. nie stosuje odstępstw, o których mowa w art. 499 ust. 

2 Rozporządzanie CRR. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wskaźnik dźwigni finansowej wyniósł 10,37 %. 

AIDM S.A. nie zidentyfikowała ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej jako ryzyka istotnego, w 

związku z tym nie ma dedykowanej procedury określającej zarządzanie tym ryzykiem. 

 

XIII. STOSOWANIE TECHNIK OGRANICZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO  

 

W 2018 roku AIDM S.A. stosowała techniki ograniczania ryzyka kredytowego polegające na 

dywersyfikacji instytucji finansowych w których deponuje swoje aktywe połączone z 

deponowaniem środków tylko w instytucjach o wysokim ratingu oraz monitorowaniem ratingów 

tych instytucji .  

 



Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej w AIDM S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

Athena Investments S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22 40-158 Katowice   tel. 32 411 95 51 fax, 32 750 06 80 NIP 951-22-32-712 
REGON 141157850; Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sadowego nr KRS 0000293430; Kapitał Spółki 735 000 zł  Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie Komisji 
Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 17.04.2012 r. 

27 
 

XIV. STOSOWANIE METOD ZAAWANSOWANEGO POMIARU W ODNIESIENIU DO RYZYKA 

OPERACYJNEGO  

 

W 2018 roku AIDM S.A. nie stosowała metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do 

ryzyka operacyjnego.  

 

XV. STOSOWANIE WEWNĘTRZNYCH MODELI POMIARU RYZYKA RYNKOWEGO  

 

W 2018 roku AIDM S.A.  nie stosowała wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego. 
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Załącznik nr 1 do Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej w AIDM S.A. na dzień 31 grudnia 

2018 r. 

 

Katowice, dnia 25 lutego 2019 roku 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu Athena Investments Dom Maklerski S.A. 

 

Zgodnie z art. 435 ust. 1 pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 

(Dz. U. UE.L.2013.176.1) Zarząd AIDM S.A. oświadcza, że stosowany w Spółce system zarządzania ryzykiem 

jest odpowiedni z punktu widzenia profilu i strategii działalności Spółki. 

 

__________________________    

Arkadiusz Skóbel - Prezes Zarządu  

     

_______________________ 

Piotr Mazur - Członek Zarządu 
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Załącznik nr 2 do Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej w AIDM S.A. na dzień 31 grudnia 

2018 r.  

Katowice, dnia 25 lutego 2019 roku 

 

 

Oświadczenie Zarządu AIDM S.A. na temat profilu ryzyka związanego 

ze strategią działalności AIDM S.A.  

 

Zgodnie z art. 435 ust. 1 pkt. f). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych (Dz. U. UE.L. 2013.176.1) Zarząd AIDM S.A. oświadcza co następuje: 

 

1.  Adekwatność kapitałowa 

Spółka w 2018 roku spełniała poszczególne wymienione poniżej wymagania dotyczące adekwatności 

kapitałowej:  

• łączny współczynnik kapitałowy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 10,43 %. 

• współczynnik kapitału Tier I na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 10,37 %. 

• współczynnik kapitału podstawowego Tier I na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 10,37 %. 

Spółka spełniała również pozostałe wymogi kapitałowe z tytułu stałych kosztów pośrednich, minimalnego 

kapitału założycielskiego oraz kapitału wewnętrznego. 

 

2. Profil ryzyka 

W ramach systemu zarządzania ryzykiem w AIDM S.A. identyfikowano, dokonywano pomiaru ryzyka, 

przeprowadzano test warunków skrajnych oraz oceniano jako istotne następujące ryzyka: 

• ryzyko kredytowe 

• ryzyko operacyjne 

• ryzyko biznesowe 

• ryzyko utraty reputacji 

• ryzyko płynności 
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Wyżej wymienione rodzaje ryzyka były w roku 2018 uwzględniane przy wyliczeniu kapitału 

wewnętrznego. Dodatkowo przy wyliczaniu kapitału wewnętrznego uwzględniano dodatkowy bufor na 

pozostałe ryzyka. 

Kapitał wewnętrzny w okresie objętym raportem kształtował się na bezpiecznym poziomie 

gwarantującym zachowanie norm adekwatności kapitałowej względem poziomu kapitału wewnętrznego. 

Poza wymienionymi kategoriami ryzyka identyfikowano, dokonywano pomiaru oraz przeprowadzano test 

warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej. 

Wartości ryzyka w roku 2018 dla poszczególnych kategorii ryzyka przedstawia poniższa tabela: 

Miesiąc
Wartość ryzyka 

kredytowego

Wartość 

ryzyka 

operacyjnego

Wartość 

ryzyka 

biznesowego

Wartość 

ryzyka utraty 

reputacji

Ryzyko 

płynności

Ryzyko stopy 

procentowej

sty.18 19623,08 166918,07 19,79 1708,15 24 763,75 1 638,81

lut.18 61839,06 166918,07 9,84 1625,30 0,00 2 300,00

mar.18 61797,54 166918,07 78,78 1800,04 0,00 2 300,00

kwi.18 61582,40 166918,07 66,06 484,62 0,00 2 300,00

maj.18 61556,68 166918,07 59,75 386,86 0,00 2 300,00

cze.18 805,30 166961,63 26801,48 0,00 0,00 2 300,00

lip.18 784,64 166918,07 4,28 140,36 0,00 2 300,00

sie.18 1650,87 166918,07 33,66 0,00 0,00 2 300,00

wrz.18 1013,34 166961,63 26582,32 0,00 0,00 2 300,00

paź.18 269,60 166918,07 26645,31 7408,92 0,00 2 300,00

lis.18 99477,81 166918,07 26765,97 7150,56 0,00 2 300,00

gru.18 101288,55 166918,07 0,00 0,00 0,00 2 300,00  

W 2018 ustalono próg istotności ryzyka na poziomie 50 000 PLN. Z punktu widzenia progu istotności 

ryzyka jedynie ryzyko kredytowe oraz ryzyko operacyjne spełniało przesłanki do uznania go za ryzyko 

istotne. 

 

3. Apetyt na ryzyko 

Zgodnie z uchwałą Zarządu w ramach deklaracji apetytu na ryzyko ustanowiono poziom apetytu na 

ryzyko w odniesieniu do poszczególnych kategorii ryzyka w sposób następujący: 
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Dodatkowo ustalony został ogólny poziom apetytu na ryzyko w odniesieniu do sumy wszystkich 

kategorii ryzyka na poziomie 90% współczynnika absorpcji ryzyka. 

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ogólnego poziomu ryzyka jako współczynnika absorpcji 

ryzyka w roku 2018: 

 

 

Wartości ogólnego poziomu ryzyka jako współczynnika absorpcji ryzyka przez cały rok 2018 występowały na 

bardzo bezpiecznym poziomie poniżej ogólnego poziomu apetytu na ryzyko w wysokości 90% współczynnika 

absorpcji ryzyka.  

W poszczególnych kategoriach ryzyka, wartości współczynników absorpcji ryzyka dla ryzyka biznesowego, 

utraty reputacji i płynności przez cały rok 2018 występowały na bardzo bezpiecznym poziomie poniżej progu 

tolerancji ryzyka.  Wartości współczynników absorpcji ryzyka dla ryzyka kredytowego oraz operacyjnego 

przekraczały górny próg tolerancji ryzyka. Wynikało to odpowiednio z wysokiego poziomu środków 

pieniężnych na rachunkach bankowych oraz ze znaczącego wzrostu działalności operacyjnej Spółki.  

 

 

KATEGORIA RYZYKA PRZEDZIAŁ APETYTU 

APETYT JAKO 
WSPÓŁCZYNNIK 

ABSORPCJI RYZYKA (%) 
 

TOLERANCJA NA 
RYZYKO (%) 

 

operacyjne średni 20 10 

kredytowe niski 10 10 

biznesowe średni 20 10 

utraty reputacji średni 20 10 

płynności bardzo niski 5 5 
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Podsumowanie 

Funkcjonujący w AIDM S.A. system zarządzania ryzykiem stanowi dla Zarządu AIDM S.A. narzędzie 

umożliwiające podejmowanie ryzyka w sposób kontrolowany w celu osiągnięcia planów i celów biznesowych, 

w tym założonych wyników finansowych. Cel ten realizowany jest w Spółce poprzez identyfikowanie, pomiar, 

monitorowanie oraz kontrolowanie poszczególnych rodzajów ryzyka występujących obecnie oraz mogących 

wystąpić w przyszłości w działalności AIDM S.A. 

 

__________________________    

Arkadiusz Skóbel - Prezes Zarządu  

     

_______________________ 

Piotr Mazur - Członek Zarządu 


